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Inledning 

Beredningen för kulturstrategi lämnar härmed sitt slutbetänkande gällande 

kulturpolitikens framtida utformning i Mörbylånga kommun. Förslaget till 

kulturstrategi för Mörbylånga kommun, följer betänkandet som bilaga 1. 

Under arbetet har värdefulla synpunkter kommit beredningen tillhanda 

genom debatten i fullmäktige den 22 september 2015och inte minst genom 

den publika exponeringen på hemsidan. Enkäten resulterade i ett trettiotal 

engagerade svar. Enskilda och föreningar har också hört av sig direkt för att 

lämna synpunkter på det preliminära materialet. Beredningens ledamöter har 

också enskilt eller tillsammans, besökt olika arrangemang och verksamheter. 

I betänkandet redogörs för några olika förutsättningar som såväl kulturlivet 

som kommunen har att hantera. Slutsatser och analyser i betänkandet utgör 

förstås grunden för det mer kortfattade strategidokument som beredningen 

har valt att lägga som en bilaga till betänkandet. Beredningen anser också att 

vikten av att vara visionär – med fötterna stadigt i en god omvärldsbevak-

ning – inte nog kan värderas. Av det skälet har vi också valt att i en bilaga, 

beskriva ett tänkt framtida scenario. 

Beredningens arbete har pågått från april månad fram till början av 

december. Beredningen vill framhålla att det inte är möjligt ta hänsyn till 

parallella processer (till exempel handlingsplanen för kulturutveckling, 

kulturrådets framtida roll och funktion även om rådets huvuduppgift är att 

vara ett rådgivande organ), som pågår eller har pågått inom kommunen och 

som kan påverka den strategi som beredningen förordar. Beredningen kan 

endast utgå från den uppdragsbeskrivning som framgår av fullmäktiges 

beslut den 24 mars 2015.  

Det är naturligtvis också så att beredningen måste ha ett helhetsperspektiv på 

kulturfrågorna även om vissa delområden kan uppfattas ha en djupare 

förankring hos både förtroendevalda, invånare och inte minst hos olika 

utövare av kultur. 

Kultur är till för alla men självklart är det så – här vill beredningen hänvisa 

till kommunens biblioteksplan – att vi ska ägna extra uppmärksamhet mot 

barn och ungdomar, personer med annat modersmål än svenska och personer 

med funktionsnedsättning. 

Strategidokument 

En strategi ska enligt gällande definitioner inom kommunen, vara ett aktive-

rande dokument som pekar ut handlingsriktningar och övergripande mål, handla 

om de stora sammanhangen och inte om vårt praktiska agerande. Strategin inne-

håller oftast en eller flera visioner och långsiktiga mål. Genom strategier skapar 

vi en tydlig profil. 

Kulturstrategin ska framförallt peka ut val och ställningstaganden som skapar 

förutsättningar för en kulturpolitik som under den kommande 10-årsperioden 

gör det möjligt för Mörbylånga kommun att uppfattas som attraktiv och fram-

stående miljö för producenter, utövare, deltagare och konsumenter av kultur i 

dess olika former. 

Gällande strategins kommande förankring är det förstås framförallt en verksam-

hetsfråga. Beredningen konstaterar dock att den politiskt beslutade ”handlings-

plan för kulturutveckling”, kan utgöra ett bra arbetsredskap. Den nuvarande 
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handlingsplanen omfattar även 2016 och kan komma att behöva revideras i 

förhållande till det beslut som fattas om beredningens förslag till strategi. 

Beredningens sammansättning 

Beredningens ledamöter har varit: 

Gun Karlesand (M), ordförande 

Gerd Åstrand (C), 1:e vice ordförande 

Henriette Jarild Koblanck (S), 2:e vice ordförande 

Bertil Johansson (S), ledamot 

Nora Eklöv (MP), ledamot 

Nina Åkesson-Nylander (KD), ersättare 

May-Anita Brevik (V), ersättare 

Beredningsansvarig tjänsteman har varit Jonas Jansson, kommunkansliet. 

Uppdragsbeskrivning 

Beredningen ska lämna ett förslag till kulturstrategi för Mörbylånga kom-

mun 2016–2025. De strategiska målen i dokumentet Visioner och strategier 

2025 ska vara en utgångspunkt för beredningens arbete. Förvaltningens 

tidigare arbeten ska tillsammans med de synpunkter som lämnats av par-

tierna, vara en del av beredningens underlag. Arbetet ska så långt som 

möjligt bedrivas i dialog med kulturföreträdare och medborgare i kom-

munen. Strategin ska innehålla tydliga och prioriterade mål för hur ambi-

tionen att bli en ledande kulturkommun ska förverkligas. Beredningen ska 

även beakta förutsättningarna för en god kulturell infrastruktur, utvecklingen 

av deltagarkultur och samarbetet med befintliga kulturinstitutioner. Bered-

ningen ska ha ett fokus på frågor som gäller barn och unga samt i sitt arbete 

även beakta aspekterna jämställdhet och integration. 

”Visioner och strategier 2025” anger kursriktningen 

Kulturlandskapet på södra Öland har unika värden som ska bevaras för att 

inte förlora sin särart. Landskapets värden ska ligga till grund för kom-

munens utveckling. Kultur i alla former berikar människor och bidrar till 

samhällsutvecklingen. Mörbylånga kommun ska bli en ledande kultur- och 

naturkommun.  

Strategier kopplade till visionen 

Strategi: Se landskapet, och särskilt kustområdena, som en resurs vid 

utveckling av södra Öland.  

 Beredningens kommentar: Landskapets värden ska vara en tillgång för 

utveckling av hela kommunen där kulturen, näringen och turismens 

intressen möts. 

Strategi: Uppmuntra olika aktörer till samverkan.  

 Beredningens kommentar: Att ta initiativ till en bred samverkan är ett 

mycket uppenbart kommunalt ansvar. 

Strategi: Samarbeta om marknadsföring med andra varumärken i regionen.  

 Beredningens kommentar: Utveckla samarbete i olika former med 

kulturaktörer i regionen, nationellt och internationellt för att få nöd-
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vändig draghjälp och utveckling av kommunens tänkta kulturprofil och 

kulturliv. 

Strategi: Erbjuda kreativa mötesplatser för förnyelse.  

 Beredningens kommentar: Det är viktigt att kommunen har tillgång till 

olika mötesplatser eller arenor för en kontinuerlig dialog med kultur-

utövare och brukare/deltagare.  Det är dock nödvändigt att komma ihåg 

att olika aktörer inom kultursektorn har olika behov 

Strategi: Använd konstnärliga områdena som resurs inom besöksnäringen 

och för medborgarna.   

 Beredningens kommentar: Kultur, näringsliv och turism har alla sin egen 

värdekärna förutom den gemensamma. Varje område måste vårdas och 

utvecklas för att i sin tur kunna drivagemensam utveckling. 

Strategi: Utveckla möjligheter för deltagarkultur. 

 Beredningens kommentar: Kulturlivet har så många andra möjligheter än 

den traditionella rollen som passiv underhållning. Här finns en tydlig 

koppling till både hälsa och hållbarhet.  Kommunen bör hitta ett förhåll-

ningssätt som innebär att möjlighet till deltagarkultur ges ett tydligare 

utrymme. I marknadsföringsmening innebär begreppet ”Att resa sin egen 

stege”, att vara en särskiljande aktör på den tuffa marknad som handlar 

om att få fler att bosätta sig i kommunen och besöka Öland.  

Strategi: Skapa ett informationscenter för världsarvet.  

 Beredningens kommentar: Ett informationscenter för världsarvet, geo-

grafiskt beläget inom eller i nära anslutning till världsarvsområdet och 

som på ett attraktivt sätt kan förklara vad ett världsarv är och varför, är 

ett led i att kunna framstå som en ledande eller framstående. 

Kulturmål för Mörbylånga kommun 2015–2017, bryter ned 
visionen 

Kulturen i kommunen är till för alla och bidrar till en god livskvalitet och ett 

utvecklat näringsliv.  

Framgångsfaktor: Vi samarbetar/samverkar mellan kultur, skola och äldre-

omsorg samt med andra parter.  

Vår värdegrund - Människan i fokus 

Mörbylånga kommuns värdegrund är "Människan i fokus". Den beskriver vi 

på följande sätt:  

"Vi ansvarar för att tillsammans utveckla Mörbylånga kommun på ett 

kreativt och jämlikt sätt." 

Värdeorden är Ansvar – Tillsammans – Utveckling – Kreativitet 

 För att bli en ledande kulturkommun måste den gemensamma värde-

grunden prägla förhållningssättet såväl i den politiska organisationen 

som i förvaltningarna. 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2015-11-27 
 

 
Sida 

6(20) 
 

 

Genomförande 

Beredningen har genomfört ett antal träffar med kulturutövare, både de som 

arbetar självständigt och de som väljer föreningsformen. Flera sådana 

utövare eller kulturproducenter är också företagare. Dessa träffar har haft en 

utgångspunkt i upplevda styrkor och svagheter i rollen som kulturutövare 

inom kommunen, samt om kommunens roll och vår kulturpolitiks utform-

ning.  

Beredningen har också fört samtal med företrädare för institutioner som på 

olika sätt arbetar med kultur, Capellagården, Kulturskolan, Linné-

universitetet, Regionförbundet och Ölands Folkhögskola. Dessa samtal har i 

mycket handlat om samverkansformer och gemensam utveckling. Bered-

ningen har därutöver samtalat med och fått flera föredragningar av tjänste-

män inom verksamhetsområdet. 

Beredningen har samtalat med och fått viktig information från andra 

politiker med uppdrag som rör infrastruktur och samhällsplanering, samt 

med Mörbylånga Bostads AB. 

Under dessa samtal har efterhand ett antal frågeställningar utkristalliserats. 

Dessa går även att beskriva som hot och möjligheter ställda i förhållande till 

den önskade och positiva utvecklingen av kulturlivet. Beredningen har 

vidare fört en diskussion om den regionala, nationella och internationella 

verklighet som i högsta grad är en realitet även för kulturen och kulturfrågor. 

Beredningens överväganden 

Förutsättningar 

Mörbylånga kommun är som andra kommuner en del av länet, regionen och 

nationen. I vårt agerande måste vi ta hänsyn till den helhetsbild som formas 

av regionala och nationella mål och handlingsplaner.  

De nationella kulturpolitiska målen  

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrande-

friheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, 

mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. 

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 

sina skapande förmågor, 

Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, 

Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 

Kulturplan Kalmar län 

Kommunstyrelsen har 2014 ställt sig bakom den Kulturplan Kalmar län som 

ligger under den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Kulturplanen är 

utgångspunkt för Regionförbundets strategiska arbete inom kultur i sam-
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verkan med kommuner och kulturorganisationer. I kulturplanen beskrivs 

också en politisk vision för utvecklingen av kulturen i Kalmar län: 

Allas möjlighet att ta del av och vara delaktig i kultur, 

Goda förutsättningar för kulturarbetarna, 

Avgiftsfria kulturskolor, 

Aktiva arrangörsföreningar, 

Fler avlönade kulturarbetare i länet, 

Varje kommun tar själv eller i samverkan med andra, ansvar för ett särskilt 

kulturområde. 

Kulturens demokratiska grund 

 Barn och unga 

 Kultur till alla i hela länet 

 Tillgänglighet 

 Jämställdhet 

 Integration och mångfald 

 Internationell och interkulturell samverkan och utveckling 

 Hållbar utveckling 

 Kvalitet 

Unga är den prioriterade målgruppen för regionen och länets kommuner. 

Övriga prioriterade områden är Arkiv, Kulturarv, Scenkonst, Hälsa och 

Kultur. I kommunens remissyttrande från 2014 framhålls att även om bild- 

och formkonst inte är ett av Kulturplan Kalmars prioriterade områden så är 

detta en viktig del av kulturen i Mörbylånga. 

Regionalt samarbete – institutioner i Kalmar län 

Inom regionen finns ett 15-tal institutioner med en stor bredd av kulturella 

och konstnärliga yttringar. Teater, musik, konst, film, dans samsas med 

Regionförbundet, Landstinget, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen. Sam-

verkan med kommunen sker för flertalet av dessa aktörer, huvudsakligen via 

kulturföreningarna. Det är angeläget att kommunen tar initiativ till en forma-

liserad dialog med dessa institutioner - som utgör en stark samlad resurs - för 

att stödja utvecklingen mot rollen som ledande kulturkommun och skapa 

förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. 

En ledande kulturkommun 

Mörbylånga ska bli en ledande kulturkommun men på vilket sätt? I det 

följande resonemanget har beredningen medvetet valt att avstå från att 

diskutera kultur i termer av kvalitet. Det är svårt att fastställa vad en hög 

kvalitet faktiskt är, begreppet är subjektivt och vad som upplevs som varande 

av hög kvalitet måste få vara upp till var och en. En ledande kulturkommun 

präglas snarare av ett rikt och mångfaldigt utbud av kultur som är tillgängligt 

för alla året runt. 
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Mörbylånga kommun är redan en framstående kulturkommun sett till det 

omfattande och rika kulturarvet och den mångfald av konstnärligt skapande 

som pågår här. 

Kommunens strategier och mål anger att en viktig roll för kommunen är att 

uppmuntra olika aktörer till samverkan och se till att vi disponerar mötes-

platser och arenor som erbjuder en kreativ miljö.  

Här krävs en lyhördhet för kulturproducenternas många gånger varierande 

behov av kulturell infrastruktur, till exempel lokaler, scener, verkstäder, stöd 

i form av olika stipendier samt möjligheter till vidareutveckling. 

En ledande kulturkommun tar ett tydligt ansvar i marknadsföringen av alla 

kulturaktiviteter genom att använda både webblösningar och tryckta medier. 

Denna marknadsföring måste vara planerad och tydlig i avseende på distri-

bution och spridning i syfte att undvika krockar mellan olika arrangemang. 

Marknadsföring gällande en kulturupplevelse måste paketeras så att tänkta 

besökare uppfattar att det som presenteras är något unikt. Att paketera ett 

arrangemang eller en sevärdhet innebär att också kunna erbjuda komplet-

terande tjänster som beroende på situationen kan vara till exempel boende, 

caféer, restauranger, transportlösningar med mera. Det är ett komplett paket 

som erbjuds, där åskådaren/deltagaren inte behöver sakna något. Det handlar 

också om att krydda själva kulturupplevelsen med andra tjänster. Det som 

sägs ovan innebär inte att det är förvaltningen som ansvarar för marknads-

föring. Den frågan borde ägas av den blivande turismorganisationen. 

Utbudet av kultur ska vara tillgängligt för alla och bidra till en god livs-

kvalitet och en positiv utveckling för det lokala näringslivet. Kulturen i 

kommunen och dess olika områden ska också användas som en resurs inom 

besöksnäringen, det vill säga att ett rikt och kreativt utbud av upplevelser 

och möjlighet till skapande aktiviteter också ska utgöra skäl för att besöka 

kommunen. 

En ledande kulturkommun för också en diskussion om sina styrkor och svag-

heter för att kontinuerligt kunna förhålla sig till omvärlden. Kommer den 

diskussionen att föras i det nya kulturrådet? 

 Arbetet inom kommunen ska ha ett tydligare fokus på frågor om vad vi vill 

göra snarare än att först fastna i detalj- och lokalfrågor. 

 Arbetet ska bedrivas med en stor tydlighet gällande kulturens viktiga roll för 

tillväxten.  

 På vilket sätt vill vi marknadsföra kulturen i Mörbylånga kommun? Vad är 

det vi vill uppnå? Det är viktigt att vi kommunicerar på mottagarnas villkor. 

Kulturrådet är en plattform för dialog och överväganden. Den blivande 

turismorganisationen har rollen som huvudsaklig utförare. 

 Vid all nybyggnad och ombyggnad ska minst 1 % av totalkostnaden avsättas 

för konstnärlig utsmyckning. Den anlitade konstnären ska beredas möjlighet 

att delta i projekteringsarbetet redan från start. 

Kulturlivet i Mörbylånga 

På södra Öland har kulturen många ansikten, från kulturlandskapet med 

världsarvet Södra Ölands odlingslandskap till många aktiva kulturföreningar, 

gallerier, konsthallar, konsthantverkare och konstnärer. Kulturen sätter sin 

prägel på kommunens identitet. 
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Södra Öland har en lång kulturell tradition. Idag finns ett stort antal verk-

samma konstnärer i kommunen och de estetiska programmen på Ölands 

Folkhögskola är en fortsättning på den traditionen. Närvaron av 

Capellagården som en internationellt välkänd institution, utgör tillsammans 

med Folkhögskolans verksamhet en grundpelare i kulturlivet.  Kommunens 

kulturskola har mycket goda förutsättningar att utvecklas till en stark och 

viktig aktör. Även bild- och formkonsten är en viktig del av kulturen i 

Mörbylånga kommun.  

 Kulturskolans huvudmannaskap och organisatoriska placering övervägs. 

Kulturskolan är ett viktigt redskap för de delar av förvaltningen som ska 

verkställa de kulturpolitiska målen. 

 Kulturskolans ledning får i uppdrag att återkomma med förslag på bredd-

ning och på hur ett utvecklat samarbete med Ölands Folkhögskola kan 

utformas. 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har under 2015 genomfört ett råd-

slag gällande uppfattningar om musik- och kulturskolornas utmaningar och 

framtid. Under 2014 deltog 400 000 barn i musik- och kulturskolornas 

aktiviteter och landets kommuner satsade närmare 2,5 miljarder kronor på 

verksamheten. (Budgeten för Kulturskolan i Mörbylånga uppgår 2015 till 

cirka 3 800 000 kronor.) Under rådslaget formulerades sex huvudlinjer för 

skolornas verksamhet. 

 Kulturell allemansrätt 

 Barns och ungas personliga utveckling 

 Social brobyggare 

 Lokal utveckling 

 Kultur som medel för inlärning 

 Kvalitet genom bredd och spets 

Under sommartid ökar kulturaktiviteten med antalet besökare och många 

hembygdsföreningar har fler medlemmar i sin förening än boende på orten. 

Utbudet av sommarkurser inom kulturområdet är omfattande men med flera 

olika huvudmän, varav Ölands Folkhögskola kanske är mest känd. Det finns 

en stor bredd hos kulturföreningarna som ger både bofasta och besökare 

fantastiska upplevelser. Kulturlivet i kommunen vilar i stor utsträckning på 

ideella krafter och intresset är stort. Kommunen stödjer inom budget, det 

ideella kulturarbetet med olika bidrag. Även inom våra kommunala verk-

samheter är kulturen en viktig del och barn och unga är prioriterade.  

 Utveckla och marknadsför en sommarakademi med ett brett utbud av 

kurser som huvudsakligen inriktas mot nya media, som film, dataspel, 

musikvideos med mera. Sommarakademin har i första hand fokus på 

barn och unga och i förlängningen också på deras familjer. 

Med nuvarande budgetkonstruktion ges föreningslivet som huvudsaklig 

bärare av kulturen, en fortsatt stark ställning. Föreningslivet har möjlighet till 

ekonomiskt stöd också utanför det som ryms i budgeten för allmän kultur-

verksamhet. Det är viktigt att också här tillämpa en helhetssyn och ställa 

frågan om de olika bidragen leder till önskad utveckling. Ett viktigt led i 

strävandet efter att bli betraktad som en framstående kulturkommun är också 
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att kontinuerligt utvärdera om budgetens disposition ger maximal nytta i 

förhållande till önskad måluppfyllelse. 

 Kultur- och näringslivssektionen bör se över och utvärdera de olika 

ekonomiska stödformer som är tillgängliga för föreningslivet. 

Hur finansieras kultur? 

Finansiering av kultur kan enligt ekonomiforskningen beskrivas på tre sätt 

som alla existerar samtidigt. Kultur kan finansieras av medel utifrån, vara 

ekonomiskt lönsam eller ha en digital ekonomi där skillnaden mellan 

producent och konsument är liten och där nya affärsmodeller hela tiden 

skapas. Svenskt kulturliv finansieras till ca en tredjedel av offentliga medel 

via staten och kommunerna, samt till två tredjedelar genom privat konsum-

tion av kulturella varor och tjänster. 

Det finns en tydlig koppling mellan kommuners tillväxttakt och graden av 

faktisk ekonomisk satsning på kultur. En ort eller en kommun kan förenklat 

beskrivas som summan av vad som finns där, vem som finns där och vad 

som är på gång. Svaren på de frågorna beskriver vad attraktionskraften kan 

vara värd. Ett rikt och spännande kulturliv är en av de absolut viktigaste 

konkurrensfördelarna för en ort, stad eller kommun. Med större kulturutbud 

och fler skapande individer i befolkningen ökar platsens möjlighet att växa 

och locka till sig kreativa och kunskapsintensiva människor och i deras spår 

följer ofta nya investeringar och företag. 

Byteatern, Länsmusiken, Länsmuséet, och Konstmuséet är kulturinstitutioner 

för hela länet. Finansieringen sker till stor del av skattemedel från Statens 

Kulturråd och Landstinget i Kalmar, samt fram till nu Regionförbundet. 

Statsbidragen uppgår till nära 25 000 000 kronor årligen, medan Landstinget 

svarar för drygt 46 000 000 kronor. 

Regionförbundets rapport över offentliga medel för kultur och fritid 2013, 

visar att kommunerna i länet ” visar också att kulturmedel fortsätter att öka i 

kommunerna. Den största andelen av de samlade kulturmedlen går till 

biblioteken vars lokaler har kommit att bli kulturlokaler för möten mellan 

människor, för samtal och utbildning. En stor del av kulturmedlen går också 

till länets musik- och kulturskolor som möjliggör för våra barn och unga att 

utveckla kreativa och konstnärliga sidor som sedan följer dem genom hela 

livet”. 

Den totala budgeten för kultur och näringslivssektionen har för 2015 uppgått 

till 30 500 000 kronor. Under verksamhetsåret har ansvaret för kommunens 

växel och blivande servicecenter, förts över till kultur- och näringslivs-

sektionen vilket har påverkat budgetsiffrorna. Den allmänna kulturverk-

samhetens del av detta var under 2015, 3 706 000 kronor eller motsvarande 

cirka 14 % av kultur- och näringslivssektionens totala budget.  

Det går naturligtvis att beskriva kommunernas ekonomiska satsning på 

kultur på olika sätt. Regionförbundets rapport som citeras ovan, är en mycket 

utförlig sådan beskrivning, där redovisningen också fördelas på olika 

delposter eller budgetprogram där till exempel den allmänna kulturverk-

samheten är en sådan delpost. Beredningen kan konstatera att Mörbylånga 

kommun redan idag satsar betydande belopp på kultur. Det totala 

ekonomiska utrymmet för den allmänna kulturverksamheten, kulturskolan, 

det statligt finansierade kultur i skolan samt biblioteksverksamheten 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2015-11-27 
 

 
Sida 

11(20) 
 

 

inklusive skolbiblioteken, uppgår 2015 till totalt 16 565 700 kronor. Utöver 

detta finns statliga medel att söka för Skapande skola. Skulle den summan 

fördelas på hela befolkningen sådan den såg ut per den 30 september 2015 

med 14 568 personer, får vi en summa av 1 137 kronor/person. Enligt 

Myndigheten för kulturanalys var motsvarande summa åren 2012-2013, 

15 263 000 kronor. Genomsnittet per invånare uppgick till 1 062 kronor en 

ökning med 90 kronor fram till dagens uppgift. 

Enligt befolkningsprognosen 2014-2023, ökade folkmängden i Mörbylånga 

kommun under 2013 med 112 personer, från 14 256 till 14 368 invånare. 

Ovanstående uppgift från Statistiska Centralbyrån daterad den 30 september 

2015, innebär en ökning med ytterligare 200 personer. 

Budgeten för kulturskolan finns inom de mjuka verksamheterna och uppgår 

2015 till 3 879 100 kronor. Biblioteksverksamhetens budget är 8 980 700 

kronor. 

Inför 2016 får sektionen som helhet en sammanlagd budgetförstärkning på 

totalt 2 095 000 kronor. Satsningen omfattar kostnaden för en turismstrateg, 

kommundelsutveckling, driftskostnader för det nya biblioteket i Färjestaden, 

servicecentret på kommunhuset i Mörbylånga, samt investeringsbidrag för 

samlingslokaler. 

I kommunen finns 2014, 2 753 barn och ungdomar i åldersintervallet 0-15 år. 

Motsvarande siffra för ungdomar och unga vuxna i åldersintervallet 16-24 

år, är 1 303 individer, eller totalt 4 056 individer som är 24 år eller yngre. 

Fördelat på barn 0-15 år ger detta en summa av 1 490 kronor/invid och år 

och fördelas det på alla upp till 24 år blir summan 1 011 kronor/individ och 

år. 

Dessutom tillkommer skolbiblioteken samt vissa delar av övrig biblioteks-

verksamhet som är avsedda för gruppen barn och ungdomar. 

Fritidsgårdsverksamheten som också vänder sig till de unga i kommunen 

ligger under den mjuka sektorn. Viss verksamhet är inom kulturområdena. 

I redovisningen av hur kommunens medel fördelas i relation till rikssnittet så 

ligger kommunen endast på cirka 50 % av snittet. 

Fördelat på samtliga kommuninvånare ger detta en summa av 880 kronor-

/individ och år med 2014 års befolkningsmängd. Med utgångspunkt från 

dessa siffror kan man hävda uppfattningen att barn och unga redan är 

prioriterade. 

I redovisningen av hur kommunens medel fördelas i relation till rikssnittet så 

ligger kommunen relativt nära snittet. Medel som går till föreningar som 

projektstöd/verksamhetsstöd är 450 000 kronor och delas ut till 18 före-

ningar. Genomsnittstödet är 25 000 kronor/förening. 

 Vill vi vara en framstående kulturkommun så kommer det också för tiden 

fram till 2025 att kosta betydande summor. Det är viktigt att beakta att 

investeringar inom kultur- och fritidssektorn tenderar att resultera i höjda 

driftkostnader som därmed i hög grad påverkar driftbudgeten. Satsningen 

på kultur bör oavsett räknesättet, vara i paritet med, eller något högre än 

genomsnittet i länet. Vi måste räkna med att budgeten för den allmänna 

kulturverksamheten gradvis kan behöva ökas till upp emot 20 % av 
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sektionens totala budget. En betydande men sannolikt inte orimlig 

ökning för att skapa utrymme för de satsningar som behövs på sikt. 

Världsarvet  

Södra Ölands odlingslandskap är samtidigt ett kulturarv och ett levande 

kulturlandskap. Begreppet kulturarv är brett och beskrivs vanligen som alla 

materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruk-

tioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, 

kunskaper), för mänsklig påverkan. 

Kulturarv är mångfald och kan också preciseras för att belysa särskilda delar 

av samhällsutvecklingen, till exempel det biologiska kulturarvet, det 

industriella kulturarvet eller modernismens kulturarv. 

Det nationella huvudmannaskapet för världsarven bärs av Riksantikvarie-

ämbetet medan Statens Kulturråd har ansvaret för kulturen. Det är 

världsarvsrådet som ansvarar för att världsarvets värden bevaras och att 

jordbruket kan fortsätta att bedrivas och utvecklas. Länsstyrelsen, 

Mörbylånga kommun, Regionförbundet och Lantbrukarnas riksförbund, har 

alla olika uppgifter i det fortsatta arbetet med världsarvet och Mörbylånga 

kommun ska ”vårda, utveckla, tydliggöra och tillgängliggöra världsarvets 

värden. I det ingår lokal och regional profilering och samarbete med hela 

regionen. Kommunen ansvarar för förankring och marknadsföring”. Det 

finns också en arbetsgrupp som bildas av världsarvsrådet och Kalmar läns 

museum och Linnéuniversitetet (LNU). Arbetsgruppen tillför kompetens, 

möjlighet till utbildning och forskning och samverkan. LNU är också partner 

i finansieringsfrågor. Statens Fastighetsverk är också en aktör i världsarvs-

området som ägare till borgar som Bårby och Eketorp, flera gravfält samt 

Ottenby kungsgård. 

Världsarvet är lika viktigt för kulturen, näringarna, turismen och befinner sig 

i den mittpunkt där dessa tre områden möts och som illustreras i bilden 

nedan.  

 

Världsarvet är samtidigt en unik tillgång i marknadsföringen av södra Öland 

och därmed viktig för turismen, en inspirationskälla och grogrund för kultur-

aktiviteter och skapande verksamhet och sedan många generationer, en bas 

för näringsverksamhet. Kultur, näring och turism möts där kulturutövare 

Kultur 

Turism Näring 
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också blir företagare eller där näringens förädlings- och utvecklingsarbete 

tillsammans med utbudet av kultur blir till en attraktionskraft som lockar nya 

och gamla besökare. Samtidigt är det ett faktum att för kulturen ska det inte 

spela någon roll om ett arrangemang, en förenings verksamhet eller ett 

konstnärligt skapande, sker i eller utanför världsarvet. 

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap leder osökt in tankarna på de 

namn och beteckningar vi använder. Genom världsarvet men också genom 

Capellagården och den konstnärliga traditionen är ”Södra Öland”, en beteck-

ning som sannolikt är betydligt mer välkänd nationellt och internationellt än 

just ”Mörbylånga kommun”. Vi kan till exempel smaka på rubriken ”Kultur-

strategi för Södra Öland 2016-2025” och fundera över i vilken utsträckning 

den skulle kunna gå att relatera till och hur intresseväckande den skulle vara. 

 Mörbylånga kommun anammar Regionförbundets politiska vision och 

tar i tillsammans med Borgholms kommun ett särskilt ansvar för kultur-

området kulturarv. Genom bland annat väldsarvet, har Öland särskilt 

gynnsamma förutsättningar för att skapa en kulturarvsprofilering i vid 

bemärkelse inom regionen. 

Kultur och hållbar utveckling  

Kulturen utgör hållbarhetens fjärde grundpelare, likvärdig med de 

ekologiska, sociala och ekonomiska pelarna som brukar definiera hållbarhet 

och hållbar utveckling. Kultur är en viktig del av en hållbar utveckling, utgör 

en källa till identitet, innovation och kreativitet för individen och samhället 

och är en viktig faktor för att bygga social integration och utrota fattigdom, 

vilket ger ekonomisk tillväxt. Kulturell mångfald är en grundläggande resurs 

för en hållbar utveckling av gemenskaper, folk och nationer. 

Kommunens roll och uppgift 

Kommunens roll är i grunden att stödja och ge förutsättningar för den 

önskade utvecklingen.  

Skapa goda förutsättningarna för konstnärer, musiker, kulturarbetare. Svara 

för samordning och ekonomiskt stöd som också måste analyseras och 

utvärderas effektivare. I den utsträckning som olika stödinsatser är kopplade 

till ett regelverk är det viktigt att tydliggöra att en stödjande insats också kan 

ges för att bidra till att formulerade mål kan uppnås. En huvuduppgift är den 

som initiativtagare till dialog i skilda former. Beträffande kulturrådets roll 

har till exempel enkätsvaren indikerat att det finns en oro för att befolk-

ningens behov glöms bort. 

 Kulturrådet bör ha en dialog med både befolkningen och kulturutövarna 

för att därefter kunna påverka kulturpolitiken. 

Kommunen har en viktig roll som initiativtagare till den nödvändiga och 

ständigt pågående dialogen med kulturföretagare, kulturföreningar och 

enskilda kulturutövare. Kulturrådet och dess ledamöter kommer att spela en 

viktig roll. För att fungera på ett bra sätt i förhållande till visioner och mål är 

det viktigt att kulturrådet verkligen representerar merparten av alla de 

enskilda, föreningar eller företag som är verksamma. 

Bibliotekens roll som mötesplats och symbol för demokrati kan inte nog 

värderas. Biblioteken finns i skolan och på kommunens äldreboenden. För de 

som inte själva kan ta sig till biblioteket finns ”Boken kommer-service”. En 
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negativ effekt av den tidigare indragningen av bokbussen är att boende på 

östra sidan har fått svårare att ta del av bibliotekens utbud. Biblioteken finns 

för nyanlända och utrikesfödda. Biblioteken har en viktig interkulturell roll 

genom att tillhandahålla litteratur på de olika språk som talas av människor i 

kommunen. 

I gällande biblioteksplan framhålls samarbetet med kulturlivet och kulturens 

positiva roll för människors hälsa. ”Kulturen ska kunna möta människor där 

de är och de är ofta på biblioteken”. 

 Förvaltningen utreder möjligheten att utnyttja hembygds- och bygde-

gårdar som ”stationer” för en mindre bokbuss. 

 Bildningsförbundens roll som aktiv samarbetspartner till kommunen ska 

utvecklas och stärkas. 

Kommunal infrastruktur 

Begreppet infrastruktur används idag ganska brett men omfattar alltid nöd-

vändiga och stödjande strukturer eller mekanismer. Enkelt uttryckt är infra-

struktur allt det som gör det möjligt att leva i och hålla ihop ett samhälle. Det 

är det offentliga samhället som i första hand ansvarar för en fungerande 

infrastruktur.  

De problem och förbättringsområden som finns i kommunen idag är väl 

kända. Att vara kulturutövare och verksam på södra Öland, som företagare 

eller på annat sätt, är förenat med strukturella svårigheter särskilt avseende 

den digitala infrastrukturen och kommunikationerna. Södra Öland liknar på 

det sättet stora städer i USA och Kanada, där vardagslivet i stort förutsätter 

att Du disponerar en eller flera bilar. Att tillhandahålla en fungerande infra-

struktur i hela kommunen ingår självfallet också som en vitalt nödvändig del 

i förutsättningarna för konstnärer, musiker eller andra kulturarbetare. Om 

tydliga förbättringar inte sker blir livet för enskilda och företagare fortsatt 

svårt och kostsamt. På sikt är det ett hot mot en fortsatt positiv befolknings-

utveckling. 

Busstrafiken är ett välkänt problemområde. Kommunen har inte lyckats att 

kommunicera invånarnas behov på ett tydligt och klart sätt inom ramen för 

KLT:s uppdrag. Det är både viktigt och helt nödvändigt att vara lyhörd för 

de initiativ som kommer från boende och föreningar. Den anropsstyrda 

trafiken har potential att fylla behoven men har idag ett vikande reseunderlag 

som sannolikt har att göra med uppenbara brister i informationen. 

De problem som finns beträffande kommunikationer kan beskrivas som 

tillgänglighetsfrågor. En undersökning om tillgänglighet inom kulturområdet 

ger inga informationer om tillgängligheten inom just området kultur i 

kommunen, (Myndigheten för delaktighet 2015). Tillgänglighet handlar om 

alla människors rätt att delta i kulturlivet som utövare och besökare. Genom 

att öka lokalers tillgänglighet, konsekvent informera om graden av tillgäng-

lighet i kulturverksamheten samt genom att tillhandahålla riktad utbildning i 

tillgänglighetsfrågor till olika kulturledare, ökar möjligheten till delaktighet. 

 Kommunstyrelsen bör i samband med sina ordinarie sammanträden, 

formellt värdera och ta ställning till KLT:s sätt att utföra sitt uppdrag i 

förhållande till kommunens ansvar för invånarnas faktiska behov. 
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 Kommunstyrelsen/kommunchefen bör överväga behovet av ett tydligt 

samordningsansvar för infrastrukturfrågor inom förvaltningarna. 

Kulturell infrastruktur 

Ur ett kulturskaparperspektiv utgör den kulturella infrastrukturen i första 

hand den struktur som behövs för att konstnärligt skapande ska komma till 

stånd och utvecklas. Det kan handla om lokaler till rimliga priser för fria 

teater- och musikgrupper, rep- och konsertlokaler, verkstäder och ateljéer för 

bildkonstnärer, träningslokaler, skrivarlyor, inspelningsstudios, artist in 

recidence, inkubatorer, stipendier och andra stödfunktioner för kultur-

skapare.  

Ett residenceprogram kan vara kopplat till en viss institution, i vårt fall gäller 

detta till exempel Capellagården där programmet också är ett sätt att påverka 

utexaminerade studenter att stanna kvar och bygga upp sin verksamhet inom 

kommunen. I Göteborg utgör Konstepidemin med mångårig verksamhet ett 

annat exempel. Det är en av landets största arbetsplatser för konstnärer i det 

fria kulturlivet och en central mötesplats för Göteborg som konst- och 

kulturstad. Konstepidemin har fem ateljébostäder och tar årligen emot 15-20 

internationella kulturutövare. 

En inkubator är en verksamhet inriktad mot nyföretagande och har vanligen 

formen av ett företag eller en organisation. En inkubator ger det nya före-

taget affärsutvecklingsstöd och tillhandahåller ibland också olika stödtjänster 

som lokaler och it. Inkubatorn kan också förmedla kontakter till en rad olika 

tjänsteföretag med kompetenser som det nystartade företaget behöver. Det 

finns idag flera inkubatorer som är specialiserade för de kulturella och krea-

tiva näringarna. En i det här sammanhanget stödjande roll för kommunen 

kan vara att tillhandahålla lämpliga lokaler eller verkstäder som kan använ-

das i en sådan inkubatorverksamhet. 

Kulturinstitutioner och andra fasta nav av till exempel orkestrar och ensem-

bler ingår naturligtvis i den kulturella infrastrukturen för kultur-skapare, men 

även möjligheter till utbildning och kompetensutveckling inom kulturom-

rådet. 

Över partigränserna har under lång tid en kulturell infrastruktur byggts upp i 

Sverige. Det har skapats utrymme för konstnärer, som i många fall är källan 

till kulturella och kreativa näringars framväxt. Det är en viktig del av 

regional utveckling och tendensen är att kulturella och kreativa näringar har 

högre tillväxt än den allmänna ekonomin. 

2010 infördes Kultursamverkansmodellen – en av de största reformer som 

genomförts inom svensk kulturpolitik. Regionerna har i flera delar av landet 

tagit ett ekonomiskt ansvar för kulturens utveckling och tillfört betydande 

medel för att stärka institutionerna och kulturskaparna i denna process. 

Staten däremot har inte tillsatt några extra medel för genomförandet av 

reformen.  

Av skäl som har att göra med kommunens geografiska utseende och befolk-

ningens skilda sammansättning i de olika kommundelarna bör kulturen ha 

mötesplatser med en anpassad profil och inriktning som får sin form i en 

dialog med brukare och utövare.  I kommunen finns idag ca 15 lokalägande 

föreningar och möjligheterna till en samverkan med någon eller några av 

dessa i koppling till någon av mötesplatserna, kan övervägas. Kulturens Hus, 



MÖRBYLÅNGA KOMMUN 
Datum 

2015-11-27 
 

 
Sida 

16(20) 
 

 

Kulturhus, beteckningarna kan variera men ett kulturcentra ska vara fullt 

tillgängligt och kunna rymma flera möjligheter till utövande och deltagande 

kulturaktiviteter. 

I Färjestaden med närområden bor idag huvudsakligen människor som ”står 

mitt i livet” Många är barnfamiljer och avståndet till Kalmar med dess breda 

utbud är inte särskilt långt. I Färjestaden finns också en större grupp äldre. 

Mötesplats Färjestaden kan bli ett tydligt nav för kulturlivet i kommunen och 

har ett särskilt fokus på gruppen barn och unga. Ölands Folkhögskola driver 

idag en seniorakademi, som från början var avsedd att ge de lite äldre 

dagsaktuella digitala kunskaper. Kommunen kan samverka med och stödja 

Folkhögskolan till en fortsatt utveckling av seniorakademin. Verksamheten i 

Färjestaden ger möjlighet till möten och deltagande kultur inom kulturens 

alla områden. Det kan gälla utställningar, dans, körsång, teater, film, musik 

eller föreläsningar. Det ska finnas utrymme för både aktivt deltagande och 

för rollen som åskådare. 

Ett kulturcentrum i Mörbylånga bör ta fasta på att många utövande konst-

närer och konsthantverkare har Mörbylånga som hemort eller närmaste 

tätort.  I närområdet finns dessutom Capellagården som kommunen redan 

idag för en konstruktiv dialog med. För att kunna bli en ledande kultur-

kommun måste vi också stödja själva kärnan (verkstäder, utställnings-

möjligheter, ateljéer, inkubatorverksamhet), i all konstnärlig verksamhet för 

både professionella och amatörer.  Den profilen bör prägla en mötesplats i 

Mörbylånga som har rollen av att vara ett nav för utvecklingen av kulturlivet 

i kommunen. Verksamheten på mötesplatsen är också inriktad på skapa 

förutsättningar för en utveckling av yrkesverksamma kulturarbetare och 

nystartade företag inom de kulturella och kreativa näringarna. Det ska finnas 

verkstäder och lokaler som har olika inriktning och som är öppna också för 

andra aktörer som till exempel bildningsförbund och föreningar. 

 Kommunen bör ha två stationära mötesplatser för kultur. Från dessa 

mötesplatser ska utvecklingen inom kulturområdet stödjas och 

samordnas söder ut och på östra sidan. 

 Kommunen ska arbeta för att kunna tillhandahålla lämpliga lokaler eller 

verkstäder som kan användas för en inkubatorverksamhet anpassad för 

de kulturella och kreativa näringarna. 

 Kommunen bör i samverkan med Capellagården och andra intressenter 

undersöka möjligheten att skapa en ”artist in residence” verksamhet 

under sommarmånaderna. 

 Kommunen har generellt en uppgift i att kunna tillhandahålla lämpliga 

lokaler för olika former av kulturaktiviteter. 

Kultur och besöksnäring 

Öland har i litteraturen beskrivits som ett sommarparadis och fritidshusens 

förlovade land. Mängden soltimmar och rikliga möjligheter till sköna bad 

utgör en del av dragningskraften.  

Öland har också en fördel jämfört med andra regioner i landet i sin mång-

fald, här finns något för alla intressen. I kulturarvet ingår en rik och i många 

avseenden särpräglad historia, den geologiska historieskrivningen är minst 

lika spännande. Den botaniskt intresserade möter ett landskap som i 
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förhållande till sin storlek, är Sveriges mest artrika. Södra Ölands odlings-

landskap har en välförtjänt världsarvsstatus efter många generationers 

förmåga att förena bevarande med kraven på en tidsanpassad utveckling. 

Fågellokalerna är många och Ottenby fågelstation lockar en internationell 

publik. 

Till allt detta ska läggas den mångfald av konstnärligt skapande och 

kulturutövande som i varje stund pågår på södra Öland. Om uttrycket 

kulturen i kommunen får vara ett samlingsbegrepp, råder knappast någon 

tvekan om att just kulturen borde vara en stark resurs för besöksnäringen. En 

strategi för att uppnå visionen är just att använda de konstnärliga områdena 

som en resurs inom besöksnäringen. 

Möjligen är det just mångfalden av upplevelser som också kan utgöra ett hot. 

Sommarsäsongen är svår att förändra och det finns en stark tradition som 

innebär att sommaren är synonym med skollovet. Sommaren är också en del 

av odlingsåret som formas av aktiviteter knutna till det som ska växa och det 

är just genom att följa odlingsåret som det framgångsrikt går att förlänga 

säsongen. Ölands skördefest utgör det mest lyckade exemplet och det arbetas 

på flera. För ornitologen är säsongen betydligt längre, från tidig vår till 

november. 

Ett livskraftigt utbud av kulturaktiviteter, både i form av deltagar- och 

åskådarkultur, mottagligt och öppet över nations- köns- och åldersgränser, 

utgör en stark attraktionskraft med en hög utvecklingspotential inte minst 

under de delar av året som inte är sommar. För att bli en ledande kultur-

kommun måste vårt utbud av kultur och kulturupplevelser frodas och 

attrahera under hela året. 

Det är den starka turismorganisation som Öland behöver som måste ha ett 

huvudansvar för marknadsföring av varumärket. Det är inte kommunens 

ansvar att direkt marknadsföra olika arrangemang utan det gäller snarare att 

turismorganisationen har en klarsyn beträffande kulturens roll för besöks-

näringen. Marknadsföringsfrågor som rör varumärket Öland utgör ännu ett 

exempel på den starka relationen mellan kulturen, näringslivet och turismen. 

 Kommunen ska, i formen av idéworkshops, bjuda in framträdande 

kulturarbetare som i vissa fall redan finns inom kommunen, för att 

tillsammans med intresserad allmänhet, arbeta för att skapa fler årligen 

återkommande arrangemang inom skilda kulturområden.  

Kulturliv och näringsliv 

Det finns flera olika relationer mellan kulturlivet och näringslivet. Kulturen 

kan genom samverkansprojekt och direkt sponsring få stöd av näringslivet. 

Näringslivet kan också få stöd av konstnärlig kompetens i utvecklingssyfte. 

Kultur kan genom kulturföretagarna också vara synonymt med näringsliv. 

Kultur- och näringslivet förenas i företagandet. Det finns idag drygt 100 

företag i kommunen inom kategorin ”kultur, nöje, fritid”. Här ryms många 

utövande kulturarbetare som via företaget helt eller delvis försöker leva på 

sin konstart. 

En vanlig missuppfattning är den att kulturföretagaren generellt har bristande 

företagskunskaper. Det kanske snarare handlar om hur kulturföretagaren ska 

överleva som företagare utan att behöva kompromissa om sitt konstnärliga 
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uttryck. Kulturföretagandet är ofta produktionsbaserat till skillnad mot den 

marknadsorientering som vanligen präglar andra företag. 

Alla kulturföretag vill mot denna bakgrund inte alltid växa marknadsmässigt 

utan istället utvecklas på andra sätt, möjligen är exportinriktade företag ett 

undantag. Olika stödinsatser som riktas till kulturföretag måste därför också 

ta fasta på de divergerande behoven. En röd tråd genom alla former av 

företagande i kommunen är den kritik som riktas mot bristande infrastruktur, 

framförallt digitalt men också när det gäller kommunikationer. Om 

exempelvis södra Öland ska öppnas upp för boende och företagande måste 

det också vara enkelt att leva och verka där. 

Tillväxtverket om kulturdriven tillväxt, ” Företagen inom kulturella och 

kreativa näringar drivs av individer som utifrån egna kreativa idéer fritt 

skapar kultur, eller kulturbaserade tjänster och produkter, som andra vill 

köpa. Det handlar alltså om en kulturdriven tillväxt då den uppstår av och 

genom kulturskapande i olika former. De kulturella och kreativa näringarna 

sysselsatte 2012 drygt 146 000 personer. Siffran kan jämföras med den för 

fordonsindistrin som samtidigt sysselsatte ca 120 000 personer. 

Genom att använda sitt kulturella kapital bidrar dessa individer till tillväxt, 

både ekonomiskt och kulturellt. Samtidigt uppstår ofta flera andra indirekta 

effekter som är positiva för samhället. Kultur ger ökad social tillhörighet, 

den gör olika regioner mer attraktiva för andra företag, den gör det mer 

intressant för turister att besöka olika platser med mera.  

Kulturdriven tillväxt utgår från en kärna av självständigt kulturskapande, 

kring vilken olika andra kreativa företag byggs på i långa värdekedjor. 

Exempelvis skulle Sveriges stora modebransch inte finnas utan en kärna av 

designers och modeskapare och det är enskilda musikskapare som ger grund 

till affärsidéer för företag som exempelvis Spotify”. Följande områden ingår 

Arkitektur, Dataspel, Design och formgivning, Film, Foto, Konst, Kulturarv, 

Media och marknadskommunikation, Mode , Musik, Måltid, Scenkonst, 

Slöjd och konsthantverk, Upplevelsebaserat lärande. 

David Throsby har i en välkänd cirkelmodell (2001), illustrerat hur den 

konstnärliga kärnan är en förutsättning för att kulturella och kreativa 

näringar ska kunna utvecklas, utan konsten ingen kulturnäring. Kultur-

företagen gynnar en hållbar utveckling som vi gärna vill se på södra Öland 

och kulturföretagen blir därmed också viktiga för näringslivspolitiken, eller 

om vi ska vända på resonemanget, den näringslivspolitik som kommunen 

bedriver måste vara tydligt branschanpassad. 

 
Concentric circles model (David Throsby) 
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 Kommunen har en huvuduppgift i att möjliggöra att den konstnärliga 

kärnan i David Throsbys cirkelmodell ovan, kan utvecklas och få 

utrymme. Detta kan göras genom att stötta med lokaler, verkstäder, 

scener, stipendier och andra åtgärder som räknas in i den grundläggande 

nivån. 

Jämställdhet 

Följande text är ett citat hämtat från Kulturrådets webbplats. Beredningen 

bedömer dock att texten väl uttrycker vad en jämställd kultur ska vara: 

Alla människor oavsett kön ska ha samma möjligheter att ta del av 

samhällets gemensamma resurser för att skapa kultur. De ska också ha 

samma möjlighet att utöva ett aktivt konstnärskap. Det är en fråga om 

rättvisa och demokrati, och i enlighet med de kulturpolitiska målen som 

säger att kulturpolitiken ska ge alla möjlighet att delta i kulturlivet. 

Undersökningar har visat att mäns respektive kvinnors deltagande i och 

inflytande över konstnärliga verksamheter varierar inom olika konstområden 

och genrer”. Kulturrådet konstaterar att det finns behov av ett aktivt utveck-

lingsarbete för att uppnå jämställdhet. 

Kulturrådets utgångspunkt är att ett jämställt kulturliv bidrar till kvalitet och 

mångfald då fler erfarenheter och berättelser presenteras. Arbete för 

jämställdhet är därför nödvändigt för att de kulturpolitiska målen ska uppnås. 

Erfarenheter och villkor utgår inte endast från könstillhörighet. Ålder, etnisk 

tillhörighet, sexualitet, könsidentitet, funktionsförmåga, språk, ekonomisk 

situation, bostadsort och religiös åskådning är exempel på andra faktorer 

som påverkar individers möjligheter till delaktighet och inflytande. 

Medvetenhet om och agerande utifrån detta är avgörande för att alla ska ha 

möjlighet att delta i kulturlivet. 

Jämställdhet omfattar också frågor om integration och människors rätt att ha 

tillgång till sin ursprungliga kultur. 

 Förvaltningen måste i sitt arbete med jämställdhetsfrågor i mycket högre 

grad tillämpa jämställdhetsintegrering som strategi. 

Då jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och 

normer skapas måste ett jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga 

arbetet. Jämställdhetsintegrering innebär därför att ett jämställdhets-

perspektiv finns med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av 

processen – från förslag, till genomförande och utvärdering. I arbetet med 

jämställdhetsintegrering ska man systematiskt synliggöra och analysera vilka 

konsekvenser förslag får för kvinnor respektive män, flickor och pojkar. Det 

finns en tydlig skillnad mellan könen där tjejer i större utsträckning ägnar sig 

åt de klassiska konstformerna och killar åt musik. De största offentligt 

finansierade arenorna är musik- och kulturskolor, studieförbund och öppna 

mötesplatser för unga. Här dominerar musiken vilket medför att killarna är i 

majoritet och att utbudet på de offentligt finansierade arenorna inte mot-

svarar de aktiviteter som den unga själva väljer. Är då medelstilldelningen 

verkligen jämställd och vad vet vi om situationen i Mörbylånga kommun? 

 Könsuppdelad statistik är ett nödvändigt redskap för att med säkerhet 

kunna veta hur aktiviteter, arrangemang och lokaler utnyttjas inom 

kulturområdet. 
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Integration 

Det svenska samhället är och har länge varit ett mångkulturellt samhälle. 

Detta gäller i hög grad också för Mörbylånga kommun men i nuläget kan vi 

inte nöja oss med att konstatera det utan vår kulturpolitik måste också 

präglas av en interkulturell kommunikation. Med detta avser vi en ömsesidig 

förståelse mellan personer med olika språk och levnadsregler. All kultur 

måste också därmed vara fullt tillgänglig, inte minst i språkligt hänseende. 

En ledande kulturkommun ser det mångkulturella som en resurs och skapar 

förutsättningar för den interkulturella kommunikationen. 

Den nuvarande säkerhetspolitiska situationen i omvärlden har resulterat i 

stora demografiska förändringar. Många nyanlända ger Mörbylånga ett 

tillflöde av nya kulturer och skapar därmed förutsättningar för kulturella 

förändringar. Befolkningen föryngras och fler barn kommer till våra skolor. 

En ökad inflyttning till södra Öland kan komma att få positiva effekter för 

infrastrukturen. 

 Förvaltningen bör överväga och utreda på vilket sätt ett samarbete med 

Ölands Folkhögskola och Bildningsförbunden skulle kunna bidra till att 

skapa en plattform för att ge utrymme för de olika kulturer som 

utrikesfödda för med sig hit. 

Yrkanden 

Inga yrkanden har framställts. 

Beredningens förslag till beslut 

1. Förslaget till kulturstrategi antas. 

2. Synpunkter och resonemang i beredningens slutbetänkande ska vara 

vägledande för det fortsatta arbetet. 

Reservationer  

Inga reservationer har lämnats. 

Bilagor 

Bilaga 1. Förslag till Kulturstrategi för Mörbylånga kommun 2016–2025. 

Bilaga 2. Kultur 2025, en framtidsbild. 

Bilaga 3. Sammanställning över referensdokument och andra källor. 
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