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VAD HAR KULTUREN FÖR ROLL   
I SVERIGE? 

Kultur är grundläggande i en demokrati och finns med 
i flera av Sveriges lagar och förordningar. Ytterst är 
det riksdagen som beslutar vilken kulturpolitik landet 
ska ha. Konst och kultur i olika former är viktigt för 
ett hållbart samhälle. 

HAR KULTUREN ETT EGET VÄRDE? 

Våra politiker beslutar över kulturområdets mål, rikt-
linjer och ekonomiska ramar. Men de bestämmer inte 
över konstens innehåll. Konstnärligt skapande ska 
inte bedömas eller förvaltas på den politiska nivån. 
Konstnärliga och kvalitativa bedömningar görs av 
konstnärliga ledare och sakkunniga.

VAD ÄR KULTURSAMVERKANS
MODELLEN?

Staten, regionerna och kommunerna arbetar tillsam-
mans för att ge hela Sverige så bra tillgång till konst 
och kultur som möjligt. Det kallas för kultursamver-
kansmodellen.

Statliga pengar går till regionerna som i sin tur 
samarbetar med kommuner, kulturföreningar, yrkes-
verksamma konstnärer och andra kulturskapare för 
att få en bra bild av vilka behov och möjligheter som 
finns. Genom samarbetet får alla en möjlighet att vara 
med och påverka.

Varje region tar fram en kulturplan. Den är under
lag för Kulturrådets beslut om hur mycket pengar 
varje region ska få.

Det här är en förkortad och förenklad version av Kulturplan Västernorrland 2019–2022. 
Vill du fördjupa dig och läsa mer finns den fullständiga kulturplanen att läsa på 
www.rvn.se
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KULTURSAMVERKANSMODELLEN

STATENS BUDGET FÖR 
KULTURSAMVERKANS-
MODELLEN

SAMVERKAN

SAMRÅD

REGIONALA 
KULTURPLANER

NATIONELL 
FÖRDELNING

REGIONAL 
FÖRDELNING

REGIONAL
KULTUR

1 2

3
45

6 7

En del av statens kulturbudget avsätts till kultur
samverkansmodellen.

 Regionerna samverkar med kommuner, kultur
organisationer och kulturföreningar för att få en 
bra bild av behoven.

 Samtal och samråd hjälper regionerna att ta fram 
varsin kulturplan där läget beskrivs – vad som 
behöver utvecklas och satsas på.

 Kulturplanerna skickas in till Kulturrådet där de 
fungerar som underlag för att bestämma hur  
mycket pengar varje region ska få.

Kulturrådet har regeringens uppdrag att varje år 
fördela pengar till regioner och landsting som i sin 
tur ska se till att hela Sverige får tillgång till kultur 
av hög kvalitet.

 Regionernas politiker bestämmer sedan hur  
pengarna ska fördelas i länet.  

 De regionala kulturverksamheterna tar del av de 
fördelade pengarna.
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Illustratör: Maja Larsson
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VAD INNEHÅLLER VÄSTERNORR
LANDS KULTURPLAN?

Västernorrlands kulturplan beskriver våra regionala 
förutsättningar och regionens ambitioner. 

Kärnan i den regional kulturplanen är det som 
inte går att välja bort enligt lag, och som säger att alla 
ska ha god tillgång till:
•   teater, dans och musik 
•   museer och deras arbete med kulturmiljöer
•   bibliotek, läsfrämjande och litteratur
•   bild och form
•   arkiv 
•   film
•   hemslöjd

HAR ALLA TILLGÅNG TILL KULTUR   
I VÅRT LÄN?

Det är vår ambition. Kultur ger tillväxt, nya tankar, 
lärande och gemenskap.

Kultur är det vi gör själva och det vi upplever 
som publik eller besökare. Ett rikt kulturutbud gör vår 

region till ett attraktivt område både att leva i, men 
även att besöka. Alla har rätt att ta del av kulturlivet 
och ska kunna göra det utifrån egna önskemål och 
möjligheter i olika skeden av livet. 

För att alla medborgare ska få möjlighet att 
uppleva och skapa kultur behövs scener och andra 
mötesplatser. Det krävs också att lokala aktörer sam-
arbetar; institutioner, det fria kulturlivet, föreningsliv, 
studieförbund och folkhögskolor. De som bor i glest 
befolkade områden i vårt län kan få nya möjlighe-
ter att ta del av kultur genom att använda digitala 
lösningar. 

Länets kommuner har ansvar för det egna kultur-
livet och bestämmer själva över sin lokala kultur-
politik. Kommunerna står för den största andelen 
av offentligt finansierad kultur i Västernorrland. 
Regionens sju kommuner har egna kulturplaner där 
prioriteringar och mål beskrivs. Samverkan mellan 
region och kommuner är därför viktig för att uppfylla 
de kulturpolitiska målen. 
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Jazzkurs för ungdomar Öbacka Jazz och Blues Härnösand  
Foto: Maria-Thérèse Sommar
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REGION VÄSTERNORRLANDS KULTURVERKSAMHET
Så här ser Region Västernorrlands kulturverksamhet ut. De långsiktiga målen för 
Region Västernorrlands kulturverksamhet beskrivs i den regionala kultur policyn.

Region Västernorrlands kulturverksamhet 

Region Västernorrland äger 60 procent av 
Scenkonst Västernorrland AB.  Sundsvalls 
kommun äger 40 procent. I bolagsuppdra-
get står bland annat: E� bre� utbud av 
professionell dans, film, musik och teater 
ska produceras. Utbudet ska spegla 
samhällets mångfald och vara �llgängligt i 
hela regionen.

Regional Utveckling

Kultur

Konst Västernorrland

Bild & form

Verksamhet som rör kultursamverkansmo-
dellen, anslagsgivning samt medfinansie-
ring av projekt och s�pendier. Verksam-
heten driver regionala utvecklingsprojekt 
och har interregionala samarbeten inom 
kulturområdet. E� annat ansvarsområde är 
Kulturarvsprogrammet.

Folkhögskolor

Region Västernorrland driver folkhögsko-
lorna Ålsta, Örnsköldsvik och Hola. Alla tre 
har utbildningar inom konst- och kultur-
området.

Region Västernorr-
lands konstsamling, 
konsthängning och 
gestaltning av 
lokaler.

Konsthand-
läggning

Främjande av bild- 
och formområdet i 
regionen.

Scenkonst Västernorrland AB

Dans 
Västernorrland

Musik 
Västernorrland 

Film 
Västernorrland 

Teater
Västernorrland 

Regionbiblioteket

Lä�llgängliga nyheter 
och inläsningstjänst

Tal�dningen Spotlight och �dningen 
Y-bladet med lä�lästa nyheter samt 
inläsningstjänst.

Läs- och li�eraturfrämjande samt biblioteks-
utveckling.

S��elsen Länsmuseet 
Västernorrland

Hemslöjdsfrämjande verksamhet

Driva utveckling genom a� stärka och 
förnya slöjden.

Region Västernorrland och Härnösands 
kommun är s��elsebildare med fördelning-
en 70 respek�ve 30 procent. S��elsen 
bedriver och främjar kulturmiljövård samt 
museal verksamhet. 
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Kulturplanen har tagits fram tillsammans med kom-
muner, kulturföreningar, yrkesverksamma konstnärer 
och andra kulturskapare. Möten, dialoger och semina-
rier har hållits för att enas om vad som är viktigt för 
ett levande kulturliv i vår region. 

VILKA ÄR VÅRA    
ÖVERGRIPANDE MÅL?

Hållbarhet
Att agera utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbart perspektiv är en viktig del i regional 
utveckling och tillväxt. FN:s globala mål för en håll-
bar framtid i Agenda 2030 är vägledande.

Barn och unga
Det ska finnas ett rikt kulturliv av hög kvalitet i hela 
regionen. Särskilt fokus läggs på att ge barn och unga 
förutsättningar att uppleva kultur och att utveckla sitt 
eget skapande. 

Hälsa
Kultur är bra för hälsan. Kulturupplevelser och eget 
skapande kan förebygga och rehabilitera ohälsa. Om-
rådet utvecklas vidare med fokus på kultur för äldre.

Jämställdhet och normkritik
Kulturområdet är en viktig arena för att göra struktu-
rer, normer och värderingar synliga. Ett genomtänkt 
kulturutbud visar våra olikheter och ger plats för det 
demokratiska samtalet. 

Regional utveckling och tillväxt
Kultur, konst och kulturarv, samt folkbildning och 
bibliotek är resurser i det regionala utvecklingsarbe-
tet. Region Västernorrland låter kulturen ta plats på 
flera nivåer och i många verksamheter, som en motor 
för tillväxt och besöksnäring. 

Samverkan med universitet och högskola
Forskning och samverkan med universitet och 
hög skolor prioriteras, bland annat i syfte att öka för
ståelse och vidareutveckla konst och kulturområdet. 
Samverkan kring digitalisering är också prioriterad. 

Statens närvaro 
Statens närvaro i regionen är viktig och ligger till 

Kulturarbetets mål och utgångspunkter 

De utgångspunkter och principer som 
kulturplanen 2019–2022 utgår ifrån är:

•    Konst och kultur bidrar till det gemen
samma samhällsbygget.

•    Kulturen har betydelse för regionens 
attraktionskraft.

•    Konst och kultur spelar roll för social 
hållbarhet och regional tillväxt.

•    Kulturen påverkar människors väl
befinnande.

•    Konstens och formens betydelse för det 
offentliga rummet är stark. 
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grund för samverkan inom kulturarvssektorn. Det 
sker genom Riksarkivets verksamheter, Mediakon
ver teringscentrum och Landsarkivet Härnösand samt 
Statens maritima museer med Fritidsbåtsmuseet.

Professionella kulturskapare
Västernorrland ska vara en plats dit man söker sig 
som kulturskapare, med goda villkor och hög be-
redskap för nya initiativ och idéer. Utgångspunkt är 
konstens egenvärde och konstnärlig kvalitet.

Allas delaktighet
Demokrati, likvärdighet och mångfald är stommen 
i ett fungerande samhälle. I Västernorrland ska alla 
kunna vara delaktiga i kulturlivet. 

Tillgänglighet
För att uppnå jämlika levnadsvillkor och full delaktig-
het i samhället ska kulturen vara tillgänglig för alla. 
I Västernorrland finns utmaningar kopplade både till 

infrastruktur och geografi. Digitaliseringens möjlig-
heter är en väg att förbättra tillgängligheten. Det är 
också viktigt med metodutveckling, nya arbetssätt 
och satsningar på arrangörskap.

Digitalisering
Digital kompetens och delaktighet står i fokus, liksom 
digital distribution. Att bättre nyttja teknikens möjlig-
heter är en gemensam utmaning. Biblioteken har en 
viktig roll för att öka den digitala kompetensen hos 
allmänheten.

Internationell samverkan 
Omvärldsorientering är nödvändig för regional utveck-
ling, men också för kvalitet och förnyelse i befintliga 
verksamheter. I Västernorrland finns exempel på lyck-
ade utbyten inom såväl dans, konst, musik och regional 
biblioteksverksamhet. Under perioden 2019–2022 ska 
fortsatt utveckling av internationell samverkan ske 
inom exempelvis film, kulturarv och konst.

 
Nämforsens hällristningar
Foto: Siv Bylund
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RIKSTEATERN VÄSTERNORRLAND

Riksteatern Västernorrland jobbar med publikarbete, 
att utveckla arrangörsleden och med att stärka den 
professionella scenkonsten. 

Vi vill utveckla: 
•  Teaterföreningar och kulturföreningar ska stöttas 

i jobbet med marknadsföring, ekonomi, program, 
samordning av turnéer, resor och digitalisering.

•  Mötesplatser ska skapas för skola och kulturverk-
samheter i syfte att stärka det pedagogiska samar-
betet, utveckla nätverk och arrangera utbildningar. 

•  Genom riktade insatser till arrangörer ska bättre 
förutsättningar ges till fler offentliga föreställning-
ar för barn och unga. 

•  Samarbetet med andra regionala teaterföreningar i 
Norrland.

•  Det turnerande utbudet för scenkonst i skolan ska 
visas på webbplatsen www.jojjo.se   

DANS

Det internationella danskompaniet Norrdans är 
stationerat i Härnösand och har i uppdrag att sprida 
innovativ, samtida dans och koreografi i norra 
Sverige. Fokus ligger på att nå den yngre publiken. 
Norrdans har en internationell prägel och dansarna 

består av olika nationaliteter och många unga dansare. 
Föreställningarna präglas av mångfald, normkritik, 
tvärkonstnärliga möten och nytänkande.

Vi vill utveckla:
•  Barn och unga, oavsett var de bor i Västernorr-

land, ska få lära sig om dans som konstform 
genom samarbete med bland annat skolor och 
kulturskolor.

•  Norrdans vill öka kunskapen om professionell 
samtida dans och koreografi. Genom att samarbeta 
med skolor och civilsamhälle vill Norrdans locka 
en ny publik och sänka trösklarna för konstformen. 

•  Norrdans vill arbeta mer med den digitala scenen. 
Upphovsrättsfrågor är viktigt för att kunna göra 
detta. 

FILM

Film Västernorrland arbetar för att barn och unga ska 
ha goda kunskaper om film, genom att de får se och 
samtala om film och ges möjlighet till eget skapan-
de. Film Västernorrland samproducerar kort och 
dokumentärfilm och ger stöd till unga filmskapare. 
Vidare främjas spridning och visning av kvalitetsfilm 
och regionalt producerad film.  Film Västernorrland 
stöttar utvecklingen av länets biografer samt andra 
visningsaktörer.

Vad vill vi utveckla inom den regionala   
kulturen 2019–2022? 
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Vi vill utveckla:
•  Filmutbudet bör vara bredare och mer tillgängligt i 

hela länet. Det görs genom samarbete och utveck-
ling av biografer och andra visningsaktörer samt 
en större återkommande filmfestival.

•  Insatser för att utveckla unga filmskapare och 
talanger prioriteras.

•  Målet är att det kontinuerligt ska spelas in långfil-
mer och tvserier i Västernorrland, samt kort och 
dokumentärfilmer i större omfattning.

•  Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Under 
perioden vill Film Västernorrland fördjupa samarbe-
tet med skolor och föreningar, väcka filmintresse och 
skapa medvetna och kritiska mediekonsu menter. 

MUSIK

Syftet med Musik Västernorrlands verksamhet är 
att erbjuda olika typer av musik i hela regionen, för 
alla åldrar. Musik Västernorrland vill stärka det fria 
musiklivet samt främja och inspirera unga musiker i 
regionen. 

Nordiska Kammarorkestern har 35 professionella 
musiker och ger konserter lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. I samarbeten med samtida ton-
sättare förvaltar och nyskapar orkestern västerländsk 
konstmusik, det som ofta kallas klassisk musik.

Vi vill utveckla:
•  Det konstnärliga och kvalitetshöjande arbetet 

prioriteras.
•  Nya publikgrupper, större spridning och arrangörs-

frågor är prioriterade.
•  Nya former av musik och samarbeten mellan olika 

traditionella musikformer ska främjas. 
•  Samarbetet med fria grupper och fria musiker 

prioriteras. 
•  Musik Västernorrland prioriterar barn och unga. 

Samverkan sker med till exempel skolor, kultur
skolor, fritidsgårdar och föreningsliv. 

•  Arbetet för och med ungdomar ska utvecklas. 
Det sker genom ungdomsensemblen för folkoch 
världsmusik, länsungdomsstorbandet och läns
ungdomskören. En länsungdomssymfoniorkester 
är under uppbyggnad.

•  Det interregionala arbetet utvecklas vidare. De 
fyra Norrlandslänen samverkar genom gemen-
samma produktioner och turnéutbyten med sina 
respektive spetsensembler.

•  Digitala verktyg utvecklas för att sprida verk
samheten.

TEATER

Teater Västernorrland är regionens professionella 
teater. Uppdraget är att sätta upp en varierad repertoar 
med hög konstnärlig kvalitet för barn, unga och 
vuxna.

Teater Västernorrland ger barn och unga i hela 
regionen chans att upptäcka och skapa egen tea-
ter tillsammans med professionella skådespelare. 
Länsregissören utvecklar amatörteatern med allt ifrån 
utbildning till stöd att sätta upp teateruppsättningar.

Vi vill utveckla:
•  Arrangörsfrågan ska ha högsta prioritet. Genom 

att samverka kring arrangörskapet i regionen på ett 
nytt sätt vill Teater Västernorrland öka möjlighe-
terna för fler att delta i kulturlivet.

•  Teater Västernorrland vill undersöka hur ökad 
samverkan med besöksnäringen kan bidra till att 
en större publik nås och att länets attraktionskraft 
blir starkare. 

•  Arbetet med barn och unga i projektet Kreativa 
klasser samt Skapande skola med anställd drama-
pedagog har hög prioritet.

•  Länsregissörens roll i regionen ska vidareutvecklas. 
•  Teater Västernorrland undersöker utvecklingsmöj-

ligheter för projekt inom kultur och hälsa. 

MUSEUM

Västernorrlands museum drivs av en stiftelse bildad 
av Region Västernorrland och Härnösands kommun. 
Museet visar kulturarvet för dagens invånare och 
bevarar det till morgondagens generationer. Museet är 
ett kulturhistoriskt museum som också har ett frilufts-
museum. Museet ansvarar även för andra kulturarv 
och kulturmiljöer i regionen. 

9
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Vi vill utveckla:
•   Museet ska vara ett kulturhus och mötesplats där 

alla besökare ska känna sig välkomna och delakti-
ga, oavsett bakgrund eller funktionsvariation.

•  Museet prioriterar digital teknik i sin verksamhet 
för att visa, sprida och berätta.

• Museet ska fortsätta att utveckla barnperspektivet.
•  Museet samverkar med universitet och andra 

kunskapsinstitutioner. 

HEMSLÖJD

Region Västernorrlands hemslöjdskonsulenter har till 
uppgift att lyfta den regionala slöjden och uppmuntra 
till att förnya slöjd som kulturarv. Det görs bland an-
nat i samarbete med professionella slöjdare, hobbys-
löjdare, skolor, föreningar och studieförbund.

Vi vill utveckla:
•  Barn och unga ska ha tillgång till hemslöjd i skola, 

kulturskola och Skapande skola. Regionens slöjd-
lärare fortbildas.

•  Hemslöjdskonsulenterna producerar ”Slöjd 
kommer lastad”, ett digitalt arbetsmaterial som 
uppmuntrar barn och unga att upptäcka handens 
skaparglädje.

•  Slöjd och hälsa utvecklas i samarbete med bland 
annat kyrka, friluftsliv och besöksnäring.

•  Hemslöjdskonsulenterna arbetar för att en av regi-
onens folkhögskolor ska starta en slöjdutbildning.

BIBLIOTEK

Regionbiblioteket Västernorrland stöttar folkbiblio-
teken med vidareutbildning så att alla invånare ska 
ha tillgång till ett bibliotek med kunnig personal. 
Folkbibliotekens uppgift är att få fler att läsa mer och 
är viktiga för en fungerande demokrati. Regionbiblio-
teket arbetar även med litteratur som konstform.

Vi vill utveckla:
•  Folkbiblioteken motiveras att vara med i den 

nationella satsningen ”Digitalt först” så att de kan 
stötta invånarna att hitta information och kunskap 
på nätet.

•  Folkbiblioteken stimuleras att arbeta ännu mer 
med invånarnas läsning. 

•  Samarbetet med nationella minoriteter och ur-
folket samerna ska stärkas, med särskilt fokus på 
barn och unga.

• Författare i Västernorrland stöttas.
• En bokmässa ska arrangeras i Västernorrland. 

LÄTTILLGÄNGLIGA NYHETER OCH 
INLÄSNINGSTJÄNST

För invånare som har svårt att läsa tryckt text erbjuder 
Region Västernorrland tre kostnadsfria tjänster: 
Spotlight taltidningen Västernorrland, Ybladet med 
nyheter på lätt svenska och en inläsningstjänst för den 
som behöver få text inläst på CD.

Vi vill utveckla:
•  De kostnadsfria tjänsterna är relativt okända och 

ska marknadsföras så att fler läshindrade kan ta  
del av dem, som till exempel synskadade och 
dyslektiker.

ARKIV

Föreningsarkivet Västernorrland och Näringslivsar-
kivet i Norrland har i uppdrag att samla, bevara och 
visa arkiverat material från länets förenings och 
näringsliv. Näringslivsarkivet bevarar norrländsk 
näringslivshistoria sedan 500 år tillbaka. Förenings-
arkivet har material från de stora folkrörelserna som 
verkat sedan slutet av 1800talet fram till idag. De 
regionala arkiven är viktiga för forskning och för att 
bevara lokalt kulturarv.

Vi vill utveckla:
•  Arkiven ska samarbeta med Mittuniversitetet för 

kompetensutveckling och kunskapsspridning på 
nationell nivå.

•  Digitalisering av allt som finns arkiverat är högt 
prioriterat. 

•  I arbetet med att utveckla tjänster kommer en 
handbok tas fram.

•  Den arkivpedagogiska verksamheten för barn och 
unga ska breddas. 
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KONST

Konstlivet i Västernorrland omfattar offentlig konst, 
museernas konst samt privata gallerier och konstnä-
rer. Skola och kulturskola är viktiga för att inspirera 
barn och unga till eget skapande. Kollektiva konst-
närsverkstäder finns i Härnösand, Nordingrå och Örn-
sköldsvik. I Sundsvall finns ett nätverk för konstnärer. 
Kommunala konsthallar finns i Härnösand, Kramfors, 
Sundsvall och Örnsköldsvik. Västernorrlands muse-
um arrangerar också konstutställningar.

Vi vill utveckla:
•  En handlingsplan ska tas fram med syfte att för-

bättra arbetsvillkoren för regionens professionella 
bild och formkonstnärer.

•  Regionens kommuner stöttas i att tänka in konsten 
i samhällsplaneringen.

•  Nättidningen Volym ska fortsätta att lyfta bild och 
form från Norrland.

•  Konstkonsulenten ska stötta de mötesplatser för 
konst som finns, och främja att fler skapas.

•  Artist in Residenceverksamheten ska utvecklas, 
med kulturutbyten mellan konstnärer i Västernorr-
land och internationellt.

•  Konstpedagogiken ska utvecklas i samarbete med 
kommunerna.

 
Libjiesbåaloe av Helena Byström, 
High Coast Art Valley, Nätterlunds minnesfond
Foto: Leif Wikberg
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