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Kulturpolitiskt program för Jomala kommun  

 

Biblioteks- och kulturnämnden i Jomala har initierat arbetet med ett kulturpolitiskt program med syftet 

att för invånarnas trivsel och välbefinnande garantera minst nuvarande nivå på kulturutbudet och 

möjligheterna att utöva kultur i olika former i kommunen. Programmet visar också på möjligheter till 

utveckling. Biblioteks- och kulturnämnden vill även understryka vikten av att kulturpolitiska aspekter 

beaktas vid planering och verkställande av beslut och åtgärder på alla nivåer i kommunens förvaltning.  

 

Enligt LL om kulturell verksamhet 1983:39 har landskapet och kommunerna ett gemensamt ansvar för 

kultur och ska genom samarbete främja det ideella kulturlivet, de lokala traditionerna och museerna, 

kulturmiljöer och lokala traditioner. Landskapsregeringens kulturpolitiska program föreslås vara 

rådgivande för de åländska kommunerna och det är därför ändamålsenligt att ett kulturpolitiskt 

program för Jomala på kommunal nivå stöder och kompletterar Landskapregeringens övergripande 

målsättningar. 

 

Som utgångspunkt för arbetet har Biblioteks- och kulturnämnden i Jomala diskuterat kulturbegreppet 

och studerat dels Landskapsregeringens kulturpolitiska program för 2007-2011 ”Växtkraft”, dels 

Mariehamns stads kulturpolitiska program 2006-2011. Hittills är Mariehamn den enda åländska 

kommunen som tagit fram och antagit ett eget program. Nämnden har vidare sett på innehållet i några 

svenska kommuners kulturpolitiska program och strategier.   

 

Biblioteks- och kulturnämnden i Jomala har anammat ett brett kulturbegrepp. Detta är i samklang med 

de studerade svenska kommunernas program där man ser kultur som en berikande del av vardagen och 

ett medel för att skapa förutsättningar till delaktighet i samhället och möjligheter för var och en att 

själv skapa och utöva kultur i dess olika former.  

En sådan kultursyn är också i samklang med Landskapsregeringens program som har som mål att 

arbeta för delaktighet och jämställdhet ur olika perspektiv som t ex funktionshinder, socioekonomisk 

ställning och etnisk tillhörighet samt att tillse en rättvis fördelning mellan olika grupper i samhället så 

att jämställdhet, integration och allas delaktighet i kulturlivet gynnas. Vidare konstateras i 

Landskapsregeringens program att den åländska kulturpolitikens innehåll fokuserar på konstarterna 

och kulturarvet samt de fria bildningssträvandena. 

 

I fråga om de studerade kommunernas kulturpolitiska program och strategier fokuserar samtliga på den 

egna kommunen och dess förutsättningar. Vid en sökning på Internet kan samma faktum konstateras: 

kommunala kulturpolitiska program och strategier syftar till utveckling av den egna kommunens 

kulturliv och den egna befolkningens möjligheter att ta del av och medverka i utövandet av kultur i 

olika former. Biblioteks- och kulturnämnden har därför valt att fokusera på den egna kommunens 

kultur i ett brett perspektiv, vilket naturligtvis inte hindrar att dels kommunens egna organ, dels det 

ideella och kommersiella kulturlivet samverkar med andra kommuner/organisatörer/aktörer i fråga om 

aktiviteter och arrangemang. 

 

Biblioteks- och kulturnämnden i Jomala stöder formuleringarna i landskapsregeringens kulturpolitiska 

program ”Växtkraft” där nyckelorden för kulturpolitiken är mångfald, delaktighet och förnyelse. 

Programmet konstaterar att ”med kulturen som växtkraft formas människor både som individer, i 

grupp och som samhällsvarelser”. Under rubriken ”möjligheter” konstateras att den viktigaste 

tillgången för kulturens Åland är de kunskaper och talanger som finns hos de skapande konstnärerna, 

föreningarna och fria grupperna samt inom kulturinstitutionerna samt att stommen i Ålands kulturliv 

fortfarande utgörs av ideella krafter. Nämnden önskar även framhålla hantverkarnas betydelse för 

kulturlivet. 
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Nuläge 

Jomala kommun är en av Ålands största kommuner, efter Mariehamn den folkrikaste med nästan 3900 

invånare. Befolkningen växer för närvarande snabbt närmast genom inflyttning. 

 

Geografiskt är Jomala intressant med långsträckta strandlinjer både mot öster och mot väster. I och 

med att avstånden från de östra delarna till de västra är ganska stora finns det sedan gammalt 

centrumtendenser på två ställen, dels i Prestgårdenby, dels i Gottby.  

Nya bebyggelsecentra har under senare år uppkommit, två av dessa i omedelbar närhet av Mariehamn i 

Möckelö/Svibyområdet samt på Solberget vid Kalmarnäs. Vid gränsen mot Mariehamns norra delar 

har en rad företagsetableringar skett på jomalasidan, och flera planeras, vilket innebär att en stor del av 

kommunens arbetsplatser ligger där.  

Jomala är den kommun på Åland som i procent av den totala markarealen har den största andelen 

odlad mark och det största antalet personer som försörjer sig genom jordbruk. Samtidigt hör Jomala till 

de kommuner på Åland som har minsta andelen egenföretagare (statistik 2006/ÅSUB). 

 

I jämförelse med övriga Åland hör Jomala till de kommuner som har den yngsta befolkningen och 

lägsta procenten åldringar. Utbildningsmässigt ligger kommunen exakt på det åländska genomsnittet, 

vilket ändå innebär att invånarna är förhållandevis lågt skolade, ca 41 % av befolkningen har ingen 

utbildning utöver grundnivå (statistik 2006/ÅSUB).  

I Jomala återfinns flera stora skolor, dels två lågstadieskolor för årskurserna 1-6, men även Ålands 

största högstadieskola för årskurserna 7-9 med södra Åland inklusive Eckerö som upptagningsområde. 

Utöver dessa skolor finns Ålands lansbygdscentrum med Naturbruksskolan i Jomala. 

 

Förutsättningar 

Jomala har goda naturliga förutsättningar till att vara en trivsam och tilltalande boendemiljö. Utöver 

den värdefulla strandkontakten är naturen omväxlande och kuperad med flera högre berg, men här 

finns också gammal kulturbygd med stora sammanhängande uppodlade markområden. Kommunen har 

en intressant historia och kulturhistoria, t ex startade landets stenåldersforskning med fynden och 

utgrävningarna i Jettböle. Jomala kyrka har länge ansetts vara Finlands äldsta murade byggnad, och 

intill kyrkan finns lämningar av tidig medeltida bebyggelse sida vid sida med spår av äldre bosättning. 

Fasta fornlämningar från alla tider, men huvudsakligen från järnålder finns överallt i kommunen, men 

här finns också yngre spår, bl. a. rester av befästningsanläggningar från första världskriget i Kungsö.  

Kommunen har också bevarat delar av det gamla vägnätet, och flera fina kulturhistoriskt intressanta 

byggnadsmiljöer, bl. a. i Önningeby och Ytterby.  

Vidare iordningställdes 2008 en 40 km lång vandringsled genom kommunen, längs vilken fotgängaren 

passerar flera av de mera värdefulla och intressanta objekten. 

 

Föreningslivet i kommunen är utvecklat. Kyrkan och församlingen är aktiva och har klubbverksamhet 

för barn och ungdomar inom bl. a. musikens område men också för äldre i form av syföreningar och 

diakoni. 

 

Kommunen har ett nyligen tillbyggt bibliotek med kunnig personal samt, som enda 

landsbygdskommun på Åland, en kultursekreterare. Jomala bibliotek och kultur ordnar olika typer av 

kulturrelaterad verksamhet för skolbarnen och daghemmen, men också för vuxenbefolkningen. 

Grundskolan har ett väl fungerande samarbete med biblioteket, och alla 1 – 6 klasser gör regelbundna 

biblioteksbesök. Bibliotekarien håller bokpresentationer också för årskurserna 7 -9 vid deras 

biblioteksbesök. Biblioteks- och kulturnämnden sponsorerar teater så att alla barn i kommunens 

barnomsorg och i grundskolan ska få se några barnteaterföreställningar av god kvalitet innan de slutar 

skolan.  

Vidare finns en kommunal fritidsledare som bedriver ungdomsverksamhet inom idrottsområdet och 

organiserad kvällsverksamhet på Berghyddan. Kommunen tillhandahåller också flera anläggningar för 

sportutövning och träning. 
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Utöver denna i huvudsak offentligt organiserade verksamhet har Jomala ett kulturellt centrum och en 

stor attraktion i Önningeby, med museum och konstnärsverksamhet för vuxna och barn samt 

auktionskammare, vilket allt organiseras genom privata och ideella initiativ. 

Utöver Önningeby finns ett flertal andra privata museer och samlingar i kommunen och 

ungdomsföreningar som bedriver verksamhet och har aktiviteter på gång. 

 

För meningsfull fritid finns också tillgång till Mediskurser och t ex ABF och ideella föreningar som 

bedriver fritidsverksamhet. Här har Jomala IK en framträdande roll, men även brandkårerna har 

ungdomsverksamhet för 10 – 16-åringar. 

 

De senaste dryga fyrtio åren har föreningslivet i samarbete med kommunen och i viss mån företag i 

Jomala genomfört ”Bondbröllop”, vilket är den största enskilda insatsen för turismen som görs i 

kommunen utöver verksamheten i Önningeby.  

 

Kulturpolitik som begrepp bör reserveras för arbetet med att formulera mål och policy samt att ge 

ramar och riktlinjer. 

 

Kultur, identitet, trivsel och tillväxt 

Ett rikt kulturliv och goda möjligheter till stimulerande och utmanande fritid gagnar inte enbart dem 

som redan bor i kommunen utan har visat sig även dra till sig både ny befolkning och 

företagsetableringar. 

 

Befolkningen i Jomala växer för närvarande kraftigt genom i huvudsak inflyttning. För att stimulera 

och underlätta för de nyinflyttade att växa in i en ny identitet som jomalabo, samt stärka och befästa de 

ursprungliga invånarna i deras känsla för sin kommun kan kulturen användas som en sporrande och 

förenande faktor.  

Genom en stabil identitet som jomalabo ökar känslan av tillhörighet och trivsel till gagn för både den 

enskilde och samhället. Tillhörighet, delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna och 

ortens kulturliv berikar den enskilde, och hindrar i förlängningen utanförskap och de negativa följderna 

av detta.  

 

Målgrupper 

För kulturpolitiken i Jomala finns tre tydligt urskiljbara målgrupper med egna behov: 

1. ursprungliga jomalabor 

2. inflyttade jomalabor 

3. tillfälliga besökare/turister   

 

Vision: 

1. Jomala är en öppen och välkomnande kommun, där både de ursprungliga och de nya invånarna 

är delaktiga i de demokratiska processerna och därmed kan påverka utvecklingen av 

kommunen. 

2. Jomalaborna är medvetna om kommunens historia och känner stolthet över sevärdheter och 

natur. 

3. Jomala kommun stöder utövandet av kultur i vid bemärkelse för att denna dels skänker den 

enskilde tillfredsställelse, utmaningar och meningsfull fritid, dels för att kulturen har positiva 

effekter på sysselsättningen och företagsamheten i kommunen.  

4. Kommunen stöder kultursatsningar för att utveckla turismen och besöksnäringen. 

 

Mål och metoder  
Det kulturpolitiska programmet syftar till att stärka de ursprungliga och de nya jomalabornas identitet 

som jomalabor, samt till att öka kunskapen om den egna kommunen. Ett prioriterat mål är att ge 
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kommuninvånarna möjligheter till personlig utveckling och mognad samt meningsfull fritid för alla 

ålderskategorier.   

Alla; barn, ungdomar, vuxna och äldre, ska känna sig välkomna att delta i de aktiviteter och 

arrangemang som ordnas. 

 

1. Jomala bibliotek  
Biblioteket har en central roll i genomförandet och förverkligandet av det kulturpolitiska programmet 

och erbjuder service till olika målgrupper.  

Barn före skolåldern 

Biblioteket bedriver samarbete med bl. a. barnomsorgen, men ordnar också egna aktiviteter i form av 

träffar för småbarnsföräldrar och barn i olika åldersgrupper. 

Barn i grundskoleåldern 

Jomala bibliotek har ett utvecklat samarbete med kommunens grundskolor samt organiserar 

klubbverksamhet efter skoltid. 

Ungdomar & vuxna 

Jomala bibliotek håller öppet under fyra dagar i veckan för biblioteksverksamhet i traditionell form. 

Sommartid håller biblioteket öppet tre dagar/vecka. 

Personer över 65 år 

Jomala bibliotek bedriver samarbete med samtliga äldreboenden i kommunen samt med Hemvården 

med hemkörning av lånekassar enligt klientens önskemål. 

Personer med funktionshinder 

Biblioteket är tillgängligt för personer med rörelsehinder samt andra funktionshinder.  

 

Jomala bibliotek arrangerar föreläsningar, diskussioner, författarsamtal, konstutställningar och 

tematiska utställningar dels i egen regi, dels med inbjudna gäster eller föreläsare och målet är att 

biblioteket ska vara ett flexibelt och levande rum för kommunens invånare samt för besökare från 

andra orter. 

 

2. Kommunens hemsida 

Kommunen ställer kommunbladet och sin hemsida med ändamålsenlig kalender till förfogande så att 

kommunens föreningar och sammanslutningar får möjlighet att marknadsföra aktiviteter, kulturella 

arrangemang och händelser via denna.  Kalendern ger också arrangörerna överblick över vad som 

pågår så att arrangemangskrockar kan undvikas.   

 

3. Kulturbidrag 

Jomala kommun ser kultur som en berikande faktor som stimulerar och utvecklar både individen och 

kommunen och fördelar bidrag till olika typer av kulturprojekt och kulturella arrangemang.  

 

4. Information till nyinflyttade   

Jomala bibliotek och kultur arrangerar informations- och programkvällar för nyinflyttade jomalabor 

någon gång per år i samarbete med andra lämpliga aktörer.  

Kommunens infokanaler kan med fördel användas för att nå även nyinflyttade. 

Byalagen uppmuntras att till nyinflyttade marknadsföra de gemensamma aktiviteter som ordnas i 

byarna i form av t ex krontillverkning inför midsommar eller vårstädning av vägrenarna.   

 

5. Kommunens sevärdheter och händelser 

Jomala bibliotek och kultur ordnar någon gång per år guidade vandringar vid någon av kommunens 

olika sevärdheter i samarbete med lämplig aktör. Med tanke på turismen men också den egna 

befolkningen tas information om utvalda objekt fram och läggs även ut på hemsidan.  

I enlighet med läroplanen ska alla elever i grundskolan någon gång per år besöka någon av 

kommunens sevärdheter eller fornminnen. Jomala bibliotek och kultur bistår i fråga om att hitta 

sakkunnig guidning.  
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De olika skolorna uppmuntras ”adoptera” en sevärdhet och delta i vården av denna.  

Förutsatt att föreningslivet i Jomala återtar huvudmannaskapet och utvecklingen av den fyrtioåriga 

satsningen på Bondbröllop stöder kommunen fortsättningsvis arrangemanget.  

 

6. Enprocentsprincipen 

Kvalitet och estetiska värden beaktas i fråga om offentligt finansierat byggande och den så kallade 

enprocentsprincipen tillämpas då kommunen budgeterar för nybyggen eller renovering av befintliga 

byggnader. Principen innebär att 1 % av de budgeterade medlen reserveras för konstnärlig 

utsmyckning.  

 

7. Biblioteks- och kulturnämnden  

Enligt instruktion för biblioteks- och kulturnämnden i Jomala, vilken antagits av kommunfullmäktige 

den 21 december 1999 och ändrats av kommunfullmäktige den 21 mars 2000, består Biblioteks- och 

kulturnämndens uppdrag i att:  

- leda, utveckla och övervaka kommunens biblioteksverksamhet i enlighet med vad som 

stadgas i LL om allmänna bibliotek och biblioteksförordning för landskapet Åland 

- utveckla kulturverksamheten, såsom konstverksamheten, hembygdsarbetet och annan 

motsvarande verksamhet 

 

8. Jomala – en bygdebok 

Den historik över Jomala kommun som föreslagits och planerats under tidigare år ersätts med 

- en presentation av Jomala med inriktning på kultur och sevärdheter som tas fram 2010 

för att marknadsföra kommunens sevärdheter och händelser till besökare från andra 

orter 

- en bygdebok med berättelser, skrönor, enskilda livsöden mm., vilken budgeteras för 

2010-2013. Material samlas in i samarbete med ortsbefolkningen via berättarkaféer, 

skrivarcirklar och byalagsträffar. Föreningarna uppmuntras delta i insamlingen av 

kunskap, skrönor och berättelser. Vid behov anlitas högskolepraktikanter för t ex 

arkivstudier under sommarsäsongen. 

 

En regelrätt historik över Jomala behöver tas fram, men är ett arbete för en forskande historiker. 


