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Kulturen i Markaryds kommun 

I Markaryds kommun erbjuds ett brett utbud av kulturupplevelser tack vare våra 

kulturföreningar runt om i kommunen som arrangerar evenemang och förvaltar våra 

kulturmiljöer. Andra viktiga aktörer är det civila samhället, studieförbunden och näringslivet. 

Kultur- och fritidsenheten uppmuntrar, samverkar och ger ekonomiskt stöd till såväl 

kulturföreningar som studieförbund. 

 
 

Varför en kulturplan?  

• I en kulturplan redovisas vad kulturpolitiken ska innehålla de närmaste åren.    

• Planen är ett viktigt verktyg för att utveckla kulturen långsiktigt.   

• En kulturplan rymmer kommunens prioriteringar för de kommande åren och styr 
kommunens verksamheter och hur medlen ska fördelas. 

• En kulturplan pekar ut riktningen och hjälper kommunen att ta ett samlat grepp om hela 
verksamhetsområdet samt beskriver helheten i politiken och hur allt hänger samman.   

• En kulturplan ger medborgarna och kommunal verksamhet möjlighet att följa upp 
kulturpolitiken på kommunal nivå.  

• En tydlig kulturplan gör att kulturlivet och dess aktörer förstår vad som gäller och vilka 
resurser de har att jobba efter, vilka spelregler som gäller.   

• Det är viktigt att tänka långsiktigt. Kommunen behöver en kulturpolitik som håller även 
om politiker och tjänstemän byts ut. 

• Markaryds kommuns kulturplan omfattar åren 2020–2023 och är ett levande dokument 
som kommer att kompletteras, utvecklas och följas upp en gång om året. 
 

 

Kultur för barn och unga 

Markaryds kommun har en handlingsplan i arbetet med kultur för barn och unga och ska 

genom den på ett tydligt sätt förklara verksamhetens struktur samt vilka kulturverksamheter 

Markaryds kommun erbjuder barn och unga både i skolan och på fritiden. 
 

 

Kulturpolitiska mål 

Nationella kulturpolitiska mål 

• 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. 

 

Regionala kulturpolitiska mål 

• Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige 

• Kultur i hela Kronoberg 

• Det fria ordet i Kronoberg 
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• En starkare infrastruktur för bild och form 

 

Kommunala kulturpolitiska mål 

• Markaryds kommun ska aktivt arbeta för att skapa och lyfta fram kulturen och för att 

skapa ökad sammanhållning i samhället. 

• De olika kulturformerna ska vara tillgängliga för alla och öppna för mångfald. Detta 

för att öka förståelsen mellan människor. 

• Vidare ska kulturen ge kunskap om vår historia men också förståelse för andra 

kulturer. 

• Kulturen ska också bidra till människors hälsa och välbefinnande. Särskilt fokus bör 

läggas på att så många som möjligt ges möjlighet att ta del av kulturutbudet. 

 
 

Utvecklingsområden 2020 – 2023  
 
Allmänkultur 
Kultur- och fritidsförvaltningen har allmänkultur i uppdrag. Detta innebär att ge alla 

kommuninvånare i Markaryds kommun olika former av kultur på fritiden. Genom film, konst, 

teater, dans och musik verkar allmänkultur för ett rikt kulturliv där barn, unga och vuxna är i 

fokus. Verksamheten verkar även för handläggning av kulturstöd till studieförbunden, 

kulturarrangemang och konstinköp. 

Aktörer 

Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med föreningar, studieförbund samt olika 

kulturorganisationer. 

Mål 

Utveckla utbudet för barn, unga och vuxna i ett offentligt kulturutbud.  

 

Scenkonst - Musik, teater och dans 

Vi ser scenkonstkonceptet musik, dans och teater som en viktig del av samhället och dess 

utveckling, både som professionella konstarter och som individens uttrycksform. I Markaryds 

kommun finns ett flertal aktörer på området. 

Aktörer 

Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med kulturföreningar och andra organisationer 

samt Kulturskolan där musik och dans bedrivs. 

Mål 

Utveckla det offentliga scenkonstutbudet för barn och unga. 
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Kulturarv och kulturmiljö 

Markaryds kommun värnar om kulturmiljöernas bevarande men även för dess utveckling. 

Inom kommunen finns ett antal fornlämningar, kyrkor, prästgårdar, historiska vägar, industri- 

och järnvägsmiljöer samt gästgiverier. 

Aktörer 

Markaryds kommun i samverkan med Kulturparken Småland, Kronobergs läns 

hembygdsförbund, Länsstyrelse och ideella föreningar. 

Mål 

Sammanställa information om kommunens kulturmiljöer. 

 

 

Muntligt berättande 

Det som förmedlas från mun till mun, hand till hand och kropp till kropp kallas det 

immateriella kulturarvet. En viktig del av det immateriella kulturarvet är muntligt berättande. 

I Markaryd finns många berättelser som bör tas tillvara för kommande generationer och 

muntligt berättande är ett utpekat utvecklingsområde i Region Kronobergs kulturplan 2018–

2020. 

Aktörer 

Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med biblioteket ideella föreningar, intresserad 

allmänhet och Sagomuseet i Ljungby. 

Mål 

Byavandringar, guidningar och berättarprojekt ska uppmuntras och stödjas i arbetet. 

Utökat samarbete med Berättarnätet Kronoberg. 
 
 

Bild- och formkonst 

Vi har många aktörer i Markaryds kommun som skapar möjligheter för invånare och besökare 

att ta del av bild- och formkonst. Exempelvis konstrundor, konsthallen på kulturhuset, 

bibliotek, yrkesverksamma konstnärer och amatörutövare, föreningar och studieförbund. 

Aktörer 

Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med tekniska förvaltningen och ideella 

föreningar inom området. Ljungbergmuseet.  

Mål 

Öka möjligheterna att ta del av samt skapa bild- och formkonst. 
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Hemslöjd 

I Markaryds kommun finns många enskilda utövare så som slöjdare och konsthantverkare 

inom hemslöjdsområdet. 

Aktörer 

Kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med studieförbund, Hemslöjden i Kronoberg 

samt enskilda utövare. 

Mål 

Ge barn, unga och vuxna möjlighet till slöjdupplevelser och eget skapande. 
 
 

Kulturskola 

Kulturskolan vill att alla barn, ungdomar och vuxna i Markaryds kommun ska ges möjlighet 

till eget konstnärligt skapande, nya intressen och många spännande möten. Kulturskolan olika 

konstnärliga områden: musik, dans, keramik och teater. 

Aktörer 

Kultur- och fritidsförvaltningen genom kulturskolan. 

Mål 

Ge fler barn och ungdomar möjlighet att delta i Kulturskolan. Inspirera barn och ungdomar att 

fortsätta sitt engagemang inom området. 

Utveckla bild- och formområdet i Kulturskolan.  

 

 

Film 

I kommunen finns olika aktörer på filmområdet. Här finns en välfungerande, kommersiell 

biografverksamhet men även filmprojekt i föreningsregi. Vidare finns filmverksamhet i 

kulturskolans regi samt som en del av kulturskolan. 

Aktörer 

Biografverksamheten i Markaryd och Strömsnäsbruk samt filmförening som bedriver 

filmprojekt. 

Mål 

Att årligen göra en samtidsdokumentation. 

 

 

Bibliotek / litteratur och läsfrämjande 
 

Bibliotek finns i Markaryd, Strömsnäsbruk och Traryd. Hinneryds bibliotek har endast 

självbetjäning och definieras som utlåningsställe enligt Kungliga biblioteket. Markaryds och 
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Strömsnäsbruks bibliotek har MERÖPPET med självbetjäning alla dagar om året som 

komplement till den bemannade öppettiden. 

 

Biblioteken är viktiga för demokratin som informations- och kunskapscentra.  

Biblioteken har ett nationellt uppdrag att arbeta med digital kompetens. Biblioteken ska göra 

litteratur tillgängligt för alla. Bibliotekens läs- och språkfrämjande arbete i samverkan med 

andra är viktigt.  

 

Samtliga skolor i kommunen har skolbibliotek.  www.bibliotek.markaryd.se  

Aktör 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Mål 

Att följa Biblioteksplanen för Markaryds kommun 2020–2023. 

  
 

Kulturbidrag  
 

I Markaryds kommun finns ett flertal aktörer såsom studieförbund, föreningar, nätverk med 

flera, som får bidrag för att bidra till ett rikt kulturliv i kommunen.  

 

Information om Markaryds kommuns samtliga kulturbidrag: 
https://www.markaryd.se/sidor/uppleva-och-gora/kultur/bidrag-inom-kultur.html 
https://www.markaryd.se/sidor/uppleva-och-gora/foreningsinformation/bidrag.html 

 

 

Styrdokument 
 

• Biblioteksplan 

• Handlingsplan Kultur för barn och unga 

• Handlingsplan för kulturskolan 

• Handlingsplan för fritidsgårdarna 

• Verksamhetsplan och konstpolicy för offentlig konst 

• Handlingsplan Digitalt först med användaren i focus 

• Mediaplan 
 

http://www.bibliotek.markaryd.se/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.markaryd.se%2Fsidor%2Fuppleva-och-gora%2Fkultur%2Fbidrag-inom-kultur.html&data=02%7C01%7Cmaritha.karlsson%40markaryd.se%7C89e1520f0e5541acd23808d7cbdd3d99%7Cf4c06ba77fa7490da30dedbf07b388ca%7C0%7C0%7C637202023382953910&sdata=a6wJ0iJbREDdjgb7lqiSK0JgycGJdA%2B5JsPICO%2BWgPg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.markaryd.se%2Fsidor%2Fuppleva-och-gora%2Fforeningsinformation%2Fbidrag.html&data=02%7C01%7Cmaritha.karlsson%40markaryd.se%7C89e1520f0e5541acd23808d7cbdd3d99%7Cf4c06ba77fa7490da30dedbf07b388ca%7C0%7C0%7C637202023382963908&sdata=awONzbZCKpY4fCNSRxPMPJ3JnOAIoavGF1btqMTIrsA%3D&reserved=0

