
Rösta föR 
en kReativ 
och hållbaR kultuR 
i Jönköping!

Miljöpartiet de gröna vill att alla ska ha rätt och möjlighet att utöva kultur. Kulturen ska 
ifrågasätta, kittla, granska och fördjupa, underhålla, glädja och berika. Kultur får indi-
vider och samhällen att växa. Kulturen främjar demokrati och är dessutom klimatsmart. 
Den erbjuder en meningsfull fritid, ett kreativt yrkesliv och bidrar till en bättre skola.
Kultur skapar möten och förståelse mellan människor. Kultur utvecklar och ger nya idé-
er. Kulturutbudet är viktigt för stadens utveckling och spelar en allt större roll för var 
människor väljer att bo och leva.

Jönköping växeR och attraherar allt fler människor. 
Staden har ett bra läge med Vättern och vätterstran-
den, många grönytor, en bra grund för kulturakti-
viteter och med Spira som scen för teater, dans och 
musik. Jönköping har också ett stort utbud av olika 
fritidsaktiviteter. Ändå ligger Jönköping i jämfö-
relse med andra kommuner dåligt till när det gäller 
kultur – särskilt bildkonst. 

MiljöpaRtiet MenaR att ett livaktig kulturellt klimat 
med en aktiv konstscen och med bild-, musik- och 
teateraktörer som utmanar med konst i olika former 
är viktig för människors hälsa. Kulturen är viktig för 
stadens utveckling. Den öppnar upp för nya idéer 
och skapar utbyte både nationellt och internatio-
nellt. 
Andelen kulturutövare i en stad påverkar stadens 
tillväxt i positiv riktning. För att ge Jönköpingsbor-
na större möjligheter att uppleva och ta del av vital 
konst, måste vi ta vara på och satsa på konstutövare 
i alla kategorier. Vi måste ge bättre stöd och tillgång 
till lokaler. För att kunna ge kommunens invånare 
möjligheten till konstupplevelser i dess olika former 
och göra Jönköping till en spännande kommun att 
bo och verka i, menar vi att kulturbudgeten måste 
stärkas. 

tändsticksoMRådets karaktär av unik kulturbe-
byggelse har ett värde i sig men även alla de 
verksamheter i form av handel, kultur- och 

föreningsliv som idag motiverar och engagerar 
människor i området. Det engagemanget tycker 
vi i Miljöpartiet att man bör ta tillvara på vid 
en framtida planering av hur hela området ska 
utformas och användas. Att sälja ut till enskilda 
aktörer, redan verksamma i området, till exem-
pel Kulturhuset till Kulturhusföreningen kan vi 
ställa oss bakom men till dess en ny detaljplan 
tagits fram som visar hur området kan förändras 
förespråkar vi att Tändsticksområdet drivs och 
utvecklas i kommunal regi.

Miljöpartiet de gröna i Jönköping menar att ett livaktigt 
kulturklimat är viktig för människors hälsa och för sta-
dens utveckling. Vi vill arbeta för att:

E  satsa på utställningsverksamhet för att ge 
konstutövare och kommuninvånare möjlighet 
att ta del av ny konst och sätta Jönköping på 
kartan

E  avgiftsfri Kulturskola i Jönköping

E  ge kulturutövare rimliga arbetsvillkor, till 
exempel i form av lokaler och kollektivverkstä-
der där kulturen kan utvecklas 

E  stärka kommunens kulturbudget för att ge möj-
lighet att öka anslagen till det fria kulturlivet

E  behålla och driva Tändsticksområdet i kom-
munal regi och säkerställa att verksamheten i 
Kulturhuset kan fortsätta.


