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Långsiktighet
Kommunala kulturarvsagendor
Flera län, däribland Jönköping, har planer på att arbeta fram ”kommunala
kulturarvsagendor”. De kommunala kulturarvsagendorna är tänkta att fungera som
policy- och strategidokument för kommunernas kulturarvsarbete.
Exakt syfte och utformning kan variera, men nedan följer en sammanfattning av hur
man tänkt kring de kommunala kulturarvsagendorna i Jönköpings län.

Hur ser det ut i dag?
Den omvärldsanalys, som sommaren 2002 gjordes i Jönköpings län visade tecken på
brister i kommunernas uppfattning om kulturarvet. Det gäller både de traditionella
kulturarvsfrågorna (byggnadsvård o.dyl.) och de mera otraditionella (kulturarvet i
skolan, kulturmiljöplanering mm). När nu Agenda Kulturarv har som syfte att bredda
och fördjupa innehållet i kulturarvsbegreppet och betona ett större regionalt
utvecklingsperspektiv, uppstår ett behov av att också kommunerna utvecklar strategier
kring vad man avser med kulturarvet i det lokala perspektivet, på både professionell och
ideell nivå. Kommunerna bör sträva efter att harmonisera sin lokala verksamhet med
den övergripande regionala och nationella verksamheten kring kulturarvet och det
tänkande som ligger bakom.
Mål.
Att kommunerna skapar ett för den kommunala verksamheten övergripande
styrdokument – en Kommunal Kulturarvsagenda – som förmedlar sammanhang,
strategier och policy för det pågående och framtida kulturarvsarbetet i avsikt att uppnå
synergieffekter som stärker kulturen och kulturarvet som progressiva drivkrafter i
samhällsutvecklingen.

Vilka åtgärder krävs för att uppnå målet?
Agenda Kulturarv i Jönköpings län har redan påbörjat den dialog med representanter för
kommunerna som inledningsvis är tänkt att väcka tanken och insikten om vikten av en
konsekvent och konkret strategi på kulturarvsområdet på kommunal nivå.

Med avstamp i en konferens för länets samtliga kommuner kommer problematiken att
belysas och ventileras. Därefter kommer kommunerna förhoppningsvis att påbörja egna
processer som leder till att det inför Kulturarvsåret 2005 i länets kommuner finns en
Kulturarvsagenda, där kulturarvsfrågorna sätts i en struktur och ett sammanhang där
respektive kommuns unicitet är utgångspunkten.

För utförligare information se Jönköpings läns bidrag till den återrapportering samtliga
län gjorde till Agenda kulturarvs projektgrupp i mars 2003. Dokumentet hittar du i
dokumentarkivet på Agenda kulturarvs hemsida (www.agendakulturarv.se).
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