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Framför er har ni en omfattande och i vissa delar komplex kulturplan. Planen är 
resultatet av möten, dialoger och seminarier där frågan om vad vi tillsammans vill 
med regional kultur stått i fokus. Samtalen har förts utifrån de möjligheter och 
utmaningar vi ser samt utifrån vilka mål och utvecklingsområden som ska prioriteras.

KAPITEL 2
I planens andra kapitel förklaras varför vi utarbetat kulturplanen och vilka förutsättningar 
regionen har. Här beskrivs också vilka viktiga lagar, förordningar, program, principer och policys 
kulturplanen utgår från. 

KAPITEL 3
I kapitel tre redovisas de horisontella mål som satts för planperioden. 

KAPITEL 4
I planens fjärde kapitel presenteras regionala kulturaktörer med årliga ekonomiska anslag från 
Region Västernorrland. Här beskrivs även de professionella kulturskaparna. I kapitlet redovisas 
specifika mål och utvecklingsområden som satts för respektive konst- och kulturområde i kultur-
samverkansmodellen. 

KAPITEL 5
Kapitel fem berättar om det civila samhället och om några regionala aktörers övergripande mål 
för kommande år. 

KAPITEL 6
Kapitel sex är kommunernas kapitel. Här beskriver Kommunförbundet Västernorrland sitt arbete 
med kulturfrågor. Varje kommun beskriver de kommunala prioriteringar som satts för kultur-
planeperioden. Här beskrivs också de kommunala kulturskolornas utvecklingsområden. 

KAPITEL 7
Kapitel sju tar upp hur vi i Västernorrland ska samverka för kulturplanens genomförande.  
Samverkan sker inom regionen, men även med andra regioner.

KAPITEL 8
I kapitel åtta redovisas resurser som finns för planens genomförande och hur uppföljning ska ske.

Till vissa kapitel finns fördjupande faktarutor.
I BILAGA 1 bifogas en sammanställning över Region Väster norrlands ekonomiska ställnings-
taganden för 2019.
BILAGA 2 innehåller en förteckning över genomförda samråd inom ramen för kulturplanens 
framtagande.

KAPITEL 1 
Läsanvisning
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Kulturplanen utgår från flera viktiga lagar, förordningar, program, principer och policys. 

KULTURSAMVERKANSMODELLEN

Kultursamverkansmodellen bygger på samverkan mellan stat, regioner, kommuner, civilsamhälle, 
yrkesverksamma konstnärer, kulturskapare med flera. Syftet med modellen är att hela landet ska 
ges möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet. Den kulturella 
infrastrukturen ska främjas och kulturskapare i hela landet ska kunna utveckla sitt konstnärskap. 
Genom modellen samverkar verksamheter på olika nivåer om mål och medel, för planering och 
genomförande. 

Riktlinjerna för kultursamverkansmodellen anges i Svensk författningssamling, förordning 
2010:2012. Där anges att: 

6 § – Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en regional 
kulturplan har upprättats av regionen och kulturplanen överensstämmer med denna förordning och 
de föreskrifter som meddelas med stöd av denna förordning. Planen ska avse tre år, om det inte finns 
särskilda skäl för annat.

KULTURPLANEN

Kulturplan Västernorrland 2019–2022 är ett omfattande dokument. Det beror dels på att många 
områden behöver finnas med utifrån förordningen. Dels beror det på att planen beskriver aktörer 
och organisationer även utanför själva kultursamverkansmodellen, vilka alla bidrar till konstens och 
kulturens utveckling i Västernorrland. Även kommunernas övergripande målsättningar för konst- 
och kulturområdet under planperioden beskrivs. Detta för att vi genom samverkan bättre ska kunna 
uppnå likvärdigt utbud och likvärdiga möjligheter för konst och kultur inom hela regionen. Genom 
övergripande målsättningar, de så kallade horisontella målen, beskrivs vad vi tillsammans vill åstad-
komma med konst- och kulturlivet i regionen. Här utgör ytterst regeringsformen och Agenda 2030 
med de globala målen en grund. 

Kulturplanen har flera syften. Den ligger till grund för Region Västernorrlands ansökan till  
Kulturrådet om årliga statsbidrag. Kulturplanen är också ett viktigt dokument för verksamheter som 
söker anslag från Region Västernorrland genom kultursamverkansmodellen. Kulturplanen är styran-
de för verksamheter, föreningar och organisationer som söker årliga anslag från Region Västernorr-
land. Den ligger till grund för uppdragsdirektiv, ägaranvisningar, regionala överenskommelser och 
liknande som regionen tecknar i anslutning till anslagsgivning. Kulturplanen är ett viktigt besluts-
underlag när Region Västernorrland fördelar utvecklingsmedel och projektmedel samt stipendier.

Kulturplanen utgör en delmängd i det samlade regionala utvecklingsarbetet som det beskrivs i den 
regionala utvecklingsstrategin. Ambitioner i kulturplanen som rör kulturarv och kulturmiljö beskrivs 
utförligare i det regionala kulturarvsprogrammet liksom att mål för regional biblioteksverksamhet 
utvecklas i den regionala biblioteksplanen. Kulturplanens övergripande målsättningar bryts under plan-
perioden ned i verksamhetsplaner och aktivitetsplaner inom en rad områden.

VAD LÄRDE VI OSS KULTURPLANE  PERIODEN 2015–2018?

Kulturplan Västernorrland 2015–2018 har följts upp på olika sätt: genom institutioners och 
verksamheters årsberättelser, projektredovisningar, rapporter och dialoger i Kulturforum Väster-
norrland samt genom årliga redovisningar till Kulturdatabasen och Kulturrådet, såväl kvalitativa 
som kvantitativa. Genom Myndigheten för kulturanalys togs en rad vägledande rapporter fram. 
Flera statliga utredningar har gjorts under planperiod 2015–2018. Region Västernorrland har lämnat 

KAPITEL 2 
Kulturplanen och dess utgångspunkter
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remissyttrande över dessa och beaktat dess resultat i framtagandet av den nya kulturplanen. Utifrån 
rapporter, utredningar och egna erfarenheter från föregående planperiod har vi exempelvis beaktat 
följande under framtagandet av ny kulturplan:
• Under den förra planperioden såg vi en stark koppling mellan utbildning och kulturvanor, och 

att socioekonomiska förutsättningar spelar roll. Kulturutbudet varierar i regionen. Därför behövs 
fortsatt utveckling för att olika grupper ska vara representerade och delaktiga.

• Hot och våld mot utövare inom konst och kulturområdet har ökat, och arbetet för att stärka jäm-
ställdhet och mångfald behöver även fortsatt belysas och prioriteras.

• Vi ser också att de offentliga medel som lagts på kultur varit stabila och ofta något ökande under 
den gångna perioden.

•  I Västernorrland har vi sedan länge utvecklat goda samverkansformer. Det är en styrka vi tar med 
oss i arbetet med att förbättra modellerna för samverkan mellan olika nivåer i kultursamverkans-
modellen.

REGIONENS FÖRUTSÄTTNINGAR – MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR 

Kulturplanen är den regionala kulturens bidrag till ett hållbart samhällsbygge. Vi har tillsammans 
försökt tolka trender, både lokalt och globalt. Vi har värderat vilka konsekvenser dessa kan få och 
framför allt ringat in vilka utmaningar kulturområdet ska ta sig an. Detta kan sammanfattas som kultur-
planens sammanhang. Nedan beskrivs möjligheter och utmaningar där vi ser att kultur gör skillnad.

Möjligheter
Ett nära Västernorrland: I regionen finns möjligheter och styrkor som utgör goda förutsättningar 
för utveckling av kultur-, konst- och kulturarvssektor. Västernorrland är i stora delar en nära region, 
och en i många delar komplett region; med kust och inland, skog och älvdalar, landsbygder och tät-
orter. Västernorrlänningarna lever i sju kommuner, 79 procent av invånarna bor i tätorter vilka ligger 
tämligen geografiskt spridda och dessa hålls samman av väl fungerade kommunikationer. 

Kultur och föreningsliv: I regionen finns ett omfattande föreningsliv och de regionala kulturverk-
samheterna verkar på flera platser. Här finns unika och värdefulla kulturmiljöer. Besöksnäringen 
växer, och för den spelar kultur, konst och kulturarv stor roll. 

Hållbarhet: Flera av regionens utmaningar ska speglas mot Agenda 2030 och de globala målen. 
Här har vi ett arbete att göra tillsammans med många. Vi ser att Agenda 2030 ger oss verktyg för att 
jobba med dessa frågor.

Utmaningar
Demografi: Västernorrland står inför olika utmaningar där kulturområdet kan vara med och göra 
skillnad. Befolkningens storlek och struktur påverkar bland annat skatteintäkterna vilket i sin tur på-
verkar förutsättningarna för den offentliga verksamheten. Regionen har relativt sett en äldre befolkning 
och det pågår ett folkhälsoarbete för att minska ohälsotalen. Kulturplanen föreslår därför satsningar som 
kan sammanfattas i kultur och hälsa samt kultur för äldre. Dessutom föreslås arbete för ökat deltagande, 
medverkan och eget skapande.

Attraktivitet: Kultur i olika former lockar besökare till Västernorrland. Samtidigt är den också en 
tillgång som bidrar till att medborgare väljer att bo kvar i regionen. Att genom kulturen verka för 
att fler kommer på besök, eller stannar kvar, är därför prioriterat. I kulturplanen beskrivs också 
vikten av att kulturskaparnas villkor stärks. Kulturens roll för tillväxt behöver ytterligare betonas 
och förtydligas. Detta kan exempelvis beskrivas genom turismekonomiska mätningar. Kulturen ska 
fortsatt bidra till arbetet för inkludering och mångfald samt för att den samlade livsmiljön stärks. 
Attraktiva städer och bygder med ett rikt kulturutbud utgör viktiga motorer för regionens utveckling 
och tillväxt. 

Livslångt lärande och kompetensförsörjning: Utbildningsnivån i Västernorrland ligger något under 
riksgenomsnittet. Biblioteken har betydelse för lärande och kan tillsammans med folkbildningen 
bidra till att fler kan, vågar och vill studera vidare. Västernorrlands fem folkhögskolor utgör betydel-
sefulla länkar i det livslånga lärandet, så även gällande möjligheter till förberedelse för högre studier 
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inom kulturområdet. Studieförbunden har en hög närvaro runt om i regionen. De spelar en viktig 
roll för lärandet, och för kommande år finns ambitioner att stärka denna roll. Kompetensförsörjning 
är en utmaning som lyfts i många sammanhang, även inom kulturområdet. Att attrahera och behålla 
kompetens i hela Västernorrland är en gemensam utmaning för regionen. 

KULTURPLANENS UTGÅNGSPUNKTER

Nedan beskrivs de utgångspunkter och principer som Kulturplan Västernorrland 2019–2022 utgår 
ifrån.
• Konst och kultur bidrar till det gemensamma samhällsbygget. 
• Kulturen har betydelse för regionens attraktionskraft. 
•  Konst och kultur spelar roll för social hållbarhet och regional tillväxt. 
• Kulturen påverkar människors välbefinnande. 
• Konstens och formens betydelse för det offentliga rummet är stark. 

Konstens och kulturens eget värde 
Konst och kultur har eget värde och berättigande. Grunden för konstnärlig verksamhet är konstnä-
rens frihet och konstens egenvärde. Det konstnärliga uttrycket och skapandet är ett mål i sig och inte 
i första hand ett verktyg för att nå andra mål. 

Konst- och kulturyttringar kan ge bättre förutsättningar för och stärka de demokratiska diskus-
sionerna och debatterna. Att ta del av konst- och kulturupplevelser kan ge nya infallsvinklar och 
sammanhang vilka kan påverka flera delar av livet.

Principen om armlängds avstånd
För att slå vakt om konstnärlig och kulturell frihet är principen om armlängds avstånd mellan poli-
tiska beslut och konstnärligt innehåll en utgångspunkt för kulturplanen. Principen innebär att den 
politiska nivån beslutar om mål, riktlinjer och ekonomiska ramar medan de konstnärliga, kulturella 
och kvalitativa bedömningarna överlåts till sakkunniga och konst närliga ledare.

Agenda 2030
FN:s generalförsamling antog resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling hösten 2015. Agen-
dan innehåller 17 mål och 169 delmål, även kallade de globala målen.

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt 
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade 
och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala 
och den miljömässiga.

Region Västernorrland och Länsstyrelsen Väster norrland samverkar i arbetet med Agenda 2030. 
Målet är att arbeta med Agenda 2030 i riktning mot ett långsiktigt hållbart Västernorrland.

Nationell kulturpolitik – nationella kultur politiska mål 
Ytterst utgår den nationella kulturpolitiken från regeringsformen. De nationella kulturpolitiska målen 
beslutades av riksdagen i december 2009. Målen styr den statliga kulturpolitiken, men ska även 
vägleda kulturpolitik i kommuner och regioner: 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.  
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 
samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
• 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,
• samt särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Dessa mål kan för ökad förståelse delas upp i ett självständighetsmål, ett delaktighetsmål och ett 
utvecklings- eller samhällsmål. 
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REGERINGSFORMEN

2 §
Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska 
vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten 
till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förut-
sättningar för hälsa. Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för 
nuvarande och kommande generationer. Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir 
vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det 
allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhäl-
let och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor 
på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som 
person. Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla 
och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

LAGAR, FÖRORDNINGAR, STRATEGIER, PROGRAM OCH PLANER

SFS 2010:2012, vilken reglerar kultursamverkansmodellen, beskriver regionens ansvar i följande 
paragrafer: 

7 §   Regionen ansvarar för att den regionala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets 
kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. Med 
kulturplanen som grund beslutar Kulturrådet om det statsbidrag som regionen ska fördela.

8 §   Med utgångspunkt i det ändamål som anges i  
4 § ska regionen ansvara för att bidragsgivningen enligt denna förordning främjar en god 
tillgång för länets invånare till

 1.  professionell teater-, dans- och musikverk samhet,
 2.  museiverksamhet och museernas kulturmiljö arbete,
 3.  biblioteksverksamhet och läs- och litteratur främjande verksamhet,
 4. professionell bild- och formverksamhet,
 5. regional enskild arkivverksamhet,
 6. filmkulturell verksamhet, och
 7. främjande av hemslöjd.

9 §   Regionen får endast lämna statsbidrag till sådan verksamhet som också får bidrag från  
landsting, kommun eller annan huvudman.

Bibliotekslag (2013:801)
Bibliotekslagen anger inriktning och sätter ramar för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen 
gäller för all biblioteksverksamhet vilken finansieras med offentliga medel. Bibliotekslagen betonar 
bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och den grundläggande roll de 
spelar för kunskaps förmedling och fri åsiktsbildning. 

Museilag (2017:563)
Museilagen reglerar offentligt styrda museer. I lagen fastställs att museerna ska bidra till samhället 
och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Museilagen 
slår också fast principen om att museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har bestämmande 
inflytande över verksamhetens innehåll.

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) SFS 2018:1367
Sveriges erkända nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Samer är även urfolk vilket innebär att de har en lång, sammanhängande, historisk anknytning till  
en plats. I språklagen (2009:600) anges de nationella minoritetsspråken: finska, jiddisch, meänkieli, 
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romani chib och samiska. Minoritetslagstiftningen syftar till att förverkliga individers rättigheter, 
och inte enbart tillgodose behov, önskemål och intressen. Region Västernorrland är förvaltnings-
område för finska och samiska minoriteter. Det innebär ett särskilt ansvar att främja och stärka de 
finska och samiska språken samt kulturerna. Från 2019 ska Region Västernorrland anta mål och rikt-
linjer för sitt minoritetspolitiska arbete och utveckla strukturerade samrådsdialoger. För detta arbete 
utgör kulturplanen en viktig utgångspunkt. Barns och ungas utveckling av en kulturell identitet ska 
främjas särskilt. 

Diskrimineringslagen (2008:567)
Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Nationell strategi för regional tillväxt
I den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft betonas kulturens roll för 
välfärdssamhället och demokratin. Mångfald, jämställdhet och hållbarhet understryks liksom kultu-
rens roll för regionens utveckling, attraktionskraft och sysselsättning. Ett rikt kultur- och fritidsliv 
antas främja människors kreativitet, och den kulturella kreativa sektorn betonas. I strategin beskrivs 
kultursamverkansmodellen som en möjlighet att låta kulturen samspela med en rad andra områden i 
ett brett regionalt utvecklingsarbete.

Regional utvecklingsstrategi
I gällande Regional utvecklingsstrategi (RUS) 2011–2020 ryms kulturen inom det avsnitt som 
beskriver utvecklingsinsatser för hållbara samhällen och god livsmiljö, där ett aktivt kulturliv 
anges som en viktig utvecklingsfaktor. Parallellt med arbetet att ta fram Kulturplan Västernorrland 
2019–2022 har processen att ta fram en ny RUS pågått. Den nya utvecklingsstrategin träder i kraft 
2020. Processen beaktar föreliggande kulturplan.

Region Västernorrlands övriga policys, strategier och riktlinjer 
Kulturplanen beaktar och följer relevanta policys, strategier och riktlinjer inom Region Väster-
norrland.

Regional kulturpolicy
Region Västernorrlands kulturpolicy anger den regio nala kulturverksamhetens långsiktiga mål. I 
korthet beskriver policyn följande:

•  Kulturen ska vara tillgänglig för alla.
•  Kulturutbudet i Västernorrland ska ha hög kvalitet.
•   Kulturverksamheten för och med barn och ungdom ska prioriteras.
•  Kulturen ska bidra till ökad folkhälsa i regionen.
•   Kulturverksamheten ska bidra till regional tillväxt och marknadsföring av regionen.

Regionplan Västernorrland 2019–2022
Regionplanen beskriver att kultur är en viktig utvecklingsfaktor i samhället samt att kultur bidrar 
till folkhälsa och synliggör demokrati, tradition och social gemenskap. Kultur för alla är prioriterat, 
med visst fokus på kultur för äldre, barn och unga, liksom insatser för ökad delaktighet och regional 
närvaro. 

Kultur förenar människor över gränser, åldrar och bakgrunder. Kulturutbudet ska öppna nya dör-
rar och stimulera till nya kulturupplevelser och eget skapande. Kulturen i Västernorrland ska präglas 
av mångfald, kvalitet och nyskapande.  Möten mellan olika konstformer och mellan tradition och 
förnyelse ska särskilt stödjas. Den regionala kulturen ska ha verksamhet som väcker lust samt vara 
öppen för alla, samt erbjuda stöd och plattformar för fördjupning och högkvalitativ verksamhet. 

De regionala kulturverksamhetsområdena – scen konst, film, museiverksamhet, bild- och form-
konst, kulturfrämjande verksamhet, hemslöjd, arkiv, biblioteksverksamhet samt läs- och litteratur-
främjande verksamhet, ska vidareutvecklas och vara tillgängliga i hela länet. Ett starkt samarbete 
med kommuner, före ningsliv, folkhögskolor, studieförbund och fria aktörer är en förutsättning. 

Region Västernorrland låter kulturen ta plats på flera nivåer och i många verksamheter, som en 
motor för tillväxt, en attraktionskraft för både företag och människor att etablera sig i länet och som 
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en del i en livskraftig besöksnäring. Västernorrland ska vara en plats dit man söker sig som kultur-
arbetare, med goda villkor och hög beredskap för nya initiativ och idéer. För regionens invånare är 
kultur ur alla aspekter ett stöd för en god och hälsofrämjande livsmiljö. 

Den regionala biblioteksverksamheten ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet 
när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Länets biblioteksverksamhet verkar särskilt 
för att möta utmaningar rörande demokrati, inkludering och ett minskat digitalt utanförskap.

Kommunala kulturplaner
De kommunala kulturplanerna spelar samman med den regionala kulturplanen. Målet är att skapa ett 
sammanhållet rikt och utvecklande konst- och kulturliv i Västernorrland. 
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Kulturplanen har utarbetats i samverkan med kommunerna, samt efter samråd med 
regionens professionella kulturliv och det civila samhället. På så sätt har vi gemen-
samt ringat in våra övergripande målsättningar, så kallade horisontella perspektiv.

NÅGRA RÖSTER UR SAMRÅDEN INFÖR FRAMTAGANDET AV KULTURPLANEN:

”Stärk samspelet mellan kulturinstitutioner, skolor och kulturskolor.”

”Utveckla de kulturella mötesplatserna, som biblioteken.”

”Öka kulturinstitutionernas regionala närvaro – synlighet och aktivitet i hela regionen.”

”Sikta mot fler projekt på EU-nivå, med finansiering ur EU-fonder.”

”Utveckla nya former för samverkan mellan det offentliga och civilsamhället.”

”Lyft fram kulturens och folkbildningens roll för regional utveckling och demokrati.”

”Stärk och utveckla de främjande konsulent uppdragen.” 

”Stärk och utveckla modellen för kultursamverkan.”

”Stärk kulturskaparnas villkor. Konst- och kulturinstitutioner ska följa gällande avtal.” 

”Utveckla regionen till en plats dit kulturskapare gärna söker sig.”

”Utveckla samverkan mellan kulturinstitutioner och folkbildning/studieförbund.”

”De större kulturverksamheterna kan driva projekt tillsammans med andra aktörer, samt vara 
”projekthamn”.

”Konst och kulturlivet ska präglas av mångfald, möten mellan konstformer och mellan tradition 
och förnyelse.”

”Konst- och kulturlivet ska präglas av hög kvalitet.”

”Ta vara på traditionen av Västernorrland som en mångkulturell mötesplats.”

”Konst- och kulturlivet ska stimulera till eget skapande.”

”Satsa på barn och unga.” 

”Förnya satsningarna på kultur och hälsa, och särskilt på kultur för äldre.”

”Ta till vara digitaliseringens och teknikens möjligheter. Mer samordning och dialog.”

”Utveckla kulturarv som resurs för hållbar utveckling och som en gemensam kunskapskälla.”

”Mer vetenskapliga perspektiv behövs, inte minst kring frågor som rör kulturmiljöarbetet.”

”Utveckla en stärkt infrastruktur för kultur, med fokus på inomregional balans.”

”Ett starkt, levande och inkluderade kultur- och föreningsliv är en resurs för lokal och regional 
utveckling.”

”Lyft och förtydliga kulturmiljöarbetet.”

KAPITEL 3 
Övergripande målsättningar 
– horisontella perspektiv
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HORISONTELLA PERSPEKTIV

Hållbarhet 
I regionen finns stor samstämmighet kring gemensamt arbete för hållbarhet i alla dess dimensioner. 
Agenda 2030 och de globala målen är ett strategiskt verktyg. Under kulturplaneperioden kommer 
Region Västernorrland fortsatt erbjuda utbildning i miljöledning. Region Västernorrland kommer 
att vara tydligare gällande villkor om hållbarhet vid beslut om medfinansiering av verksamheter och 
projekt. Det är viktigt att lära av varandra i arbetet för ökad hållbarhet. Inom kulturområdet ska goda 
exempel lyftas, för lärande och inspiration. 

Barn och unga
Kultur för barn och unga, såväl inom skolan som på barn och ungas fria tid, ska fortsatt prioriteras. 
Fokus ligger på att få uppleva kultur och på att utöva eget skapande. FN:s konvention om barnets 
rättigheter är vägledande. Inför att konventionen blir lag ägnas särskild uppmärksamhet åt att kultur-
området ska verka i enlighet med den. Kulturinstitutionerna ska verka för att främja barns och ungas 
tillgång till olika estetiska uttrycksformer. Genom estetiska lärprocesser och 
deltagarstyrda arbetsformer skapas engagemang, ansvar och respekt för mångfald.

Hälsa 
Kultur och hälsa är ett område som ska utvecklas vidare med fokus på kultur för äldre. Här finns 
möjligheter till breda samarbeten mellan olika aktörer. Region Västernorrland ska utveckla arbetet 
med konst i vården, och kulturområdet samverkar i det före byggande folkhälsouppdraget.

Jämställdhet och normkritik
Arbetet med förbättrad och integrerad jämställdhet är fortsatt prioriterat. Där blir erfarenheter från 
exempel vis projektet Jämställd regional tillväxt vägledande. Under 2018 avslutades projektet HBTQ 
och norm kritisk kompetens, som genomförts av Region Väster botten, Region Jämtland Härjedalen 
och Region Västernorrland. Projektets resultat och arbetssätt liksom den handbok i normkritik och 
HBTQ som togs fram blir vägledande för fortsatt kompetensutveckling och stärkt dialog.

Regional utveckling och tillväxt 
Kultur, konst och kulturarv, samt folkbildning och bibliotek är resurser i det regionala utvecklings-
arbetet. Kulturområdet spelar roll för utveckling av besöksnäring, filmnäring, kulturellt och kreativt 
företagande och annan näringsutveckling. Under planperioden kommer mer arbete att göras för att 
förstå hur sambanden mellan kultur och tillväxt ser ut. Bland annat kommer vikten av ett samspel 
mellan den regionala utvecklingsstrategin och kulturplanen att prioriteras. Under 2019 utarbetas 
en ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland. Kulturområdet deltar i den processen genom 
Kulturforum och andra grupperingar. 

Forskning och samverkan med akademi 
Forskning och samverkan med universitet och högskolor ska prioriteras under kulturplaneperioden, 
i syfte att öka förståelse och utveckling av konst- och kulturområdet. Även samverkan kring digita-
lisering är prioriterad.

Statens närvaro
Statens närvaro genom Riksarkivets verksamheter, Mediakonverteringscentrum och Landsarkivet 
Härnösand samt Statens maritima museers närvaro genom Fritidsbåtsmuseet är viktig och ligger till 
grund för samverkan inom kulturarvssektorn. Utveckling av dessa samarbeten är prioriterade.

Professionella kulturskapare
De professionella kulturskaparnas villkor ska särskilt beaktas under kulturplaneperioden, med fokus 
på att professionella kulturskapare ska kunna bo, verka och utvecklas i sitt yrke i hela Västernorr-
land. Region Västernorrland ska eftersträva att konstnärspolitiken samordnas mellan nationell, 
regional och kommunal nivå för utveckling av kulturell infrastruktur och goda arbetsvillkor. Arbetet 
utgår från konstens egenvärde och konstnärlig kvalitet. Kulturell mångfald står högt på agendan 
inom ramen för kulturplanen.



12

Allas delaktighet
Delaktighet, demokrati, likvärdighet och mångfald är viktigt för den socialt hållbara region som 
eftersträvas. Tillsammans ska vi arbeta för att öka allas delaktighet i kulturlivet, ytterst utifrån 
Diskrimineringslag 2008:567. Kulturens verksamheter och rum är viktiga byggstenar i det demo-
kratiska samhället. 

Tillgänglighet
Att fortsatt utveckla kulturlivets tillgänglighet är prioriterat och en uppföljning av tillgänglighets-
planer ska göras för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under kulturplaneperioden ska utmaningar 
kopplade till en glesare geografi belysas och initiativ tas för ökad tillgänglighet. Här är nationella 
satsningar viktiga att samspela med. Att använda digitaliseringens möjligheter är en väg att förbättra 
tillgängligheten, men metodutveckling och nya arbetssätt är av lika stor betydelse, liksom satsningar 
på arrangörskap och tillgänglighet.

Internationell samverkan 
Kulturen och konsten har goda erfarenheter av och förutsättningar för internationell samverkan. 
I Väster norrland finns exempel på utbyten inom såväl dans som musikområdet, liksom inom den 
regionala biblioteksverksamheten i ett av SIDA finansierat projekt med fokus på läsfrämjande. 
Under 2017 och 2018 har Region Västernorrland, med stöd av Kulturrådet,  utvecklat ett program 
för kulturskaparresidens. 

Under planperioden 2019–2022 ska fortsatt utveckling av internationell samverkan göras. Inom 
det mittnordiska arbetet, där Mittnordenkommitténs kulturplan är vägledande, vill Region Väster-
norrland fortsatt utveckla samverkan inom exempelvis film, kulturarv och konst. 

Digitalisering
Att bättre nyttja teknikens möjligheter är en gemen sam utmaning. Där behöver vi bli bättre på att 
formulera vad vi vill och vad vi prioriterar i relation till den nationella agendan för digitalisering. Ett 
utvecklingsområde för kulturområdet är att hitta gemensam färdriktning där digital kompetens och 
digital delaktighet står i fokus, liksom digital distri bution. Den nationella nivåns arbete är viktigt att 
följa, i synnerhet vad gäller standarder och riktlinjer. Att samspela med regional digital agenda blir 
viktigt under kulturplaneperioden.
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fakta| professionella kulturskapare

Att professionella kulturskapare kan bo och verka i regionen bidrar till lokal och regional utveckling 
samt till ett bredare perspektiv i viktiga frågor. En grund för detta är att den kulturella infrastrukturen 
har fungerande arenor, arrangörer, beställare och att avtal kring arbetsvillkor efterlevs. För utveckling 
av konst och kultur av hög kvalitet är öppenhet för nya konstformer och konstnärlig frihet viktigt samt 
att konst- och kulturfrågor handhas av sakkunniga.

Enligt Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) är en professionell, eller yrkes-
verksam kulturskapare, en person som försörjer sig på sin konst eller strävar mot att göra det, i kombi-
nation med hög yrkeskunskap, exempelvis genom dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom 
sin konstart. Begreppet ska förstås i relation till ett yrkesfält. När det gäller yrkeskriterier för respektive 
yrkesgrupp inom KLYS-kollektivet hänvisar vi till KLYS medlemsorganisationers medlemskriterier.

Den statliga konstnärspolitiska utredningen, Konstnär oavsett villkor 2018, visar på stora svårigheter för 
yrkes verksamma konstnärer att etablera sig och att verka i landets regioner. Konstnärernas inkomstut-
veckling ligger långt under genomsnittet och avståndet ökar trots en genomsnittlig längre utbildning 
än hos befolkningen i övrigt. Utredningen använder konstnärsbegreppet i vid bemärkelse, det vill säga 
yrkesverksamma inom olika konstformer som exempelvis författare, regissörer och bildkonstnärer. I 
kulturplanen använder vi som regel begreppet kulturskapare.

Kommuner, regioner och myndigheter är viktiga beställare av de yrkesverksamma kulturskaparnas 
tjänster, till exempel via inköp av konstnärlig gestaltning eller till medverkan i kultur arrangemang. 
Region Västernorrland och regionens kommuner köper in konst, stödjer kulturprojekt, ger kulturbidrag 
och erbjuder projektanställningar. Kulturuppdrag och kulturbidrag, som gör det möjligt att leva som 
kulturskapare, är en förutsättning för ett dynamiskt kulturliv. De regionala kulturinstitutionerna är 
också viktiga arbetsplatser för de fria kulturskaparna.  

Region Västernorrland har i uppgift att verka för bättre arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för yrkes-
verksamma kulturskapare i hela regionen. Insatser som efterfrågas är främst fortsatt arbete för bättre 
arbetsvillkor och ersättningar, kompetensutveckling samt nätverk och mötesplatser för yrkesverk-
samma. Både fria aktörer och större institutioner lyfter fram vikten av att utveckla arrangörskap och 
tillgänglighet i kulturlokaler samt att verka gemensamt för att nå ut i hela regionen.

Genom digitaliseringen befinner sig kulturskaparna på en allt mer global arbetsmarknad som till viss 
del minskar betydelsen av var man verkar geografiskt. Konstnärernas internationella utbyte, till exem-
pel genom olika slags residens, är viktigt för konstnärlig utveckling och ett breddat utbud. Att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter för att synliggöra och skapa arbetsmöjligheter ses som viktigt av de konst-
närliga branschorganisationerna, liksom vikten av att värna upphovsrätten i den digitala utvecklingen.
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KAPITEL 4 
Mål för regional kulturverksamhet

Målformuleringarna är övergripande och vägledande Dessa kommer under kultur-
plane perioden att brytas ner i årliga verksamhetsplaner för respektive organisation. 

REGION VÄSTERNORRLAND

Region Västernorrland bedriver en omfattande kulturverksamhet som utgår från förvaltningen Regio-
nal utveckling. Vid förvaltningen finns regionens folkhögskolor; Hola folkhögskola, Ålsta folkhög-
skola och Örnsköldsviks folkhögskola. Alla tre har utbildningar inom konst- och kulturområdet. 
Regional utveckling ansvarar för kultursamverkansmodellen, anslagsgivning samt medfinansiering 
av projekt och stipendier. Verksamheten driver löpande regionala utvecklingsprojekt inom kulturom-
rådet. Under kulturplaneperioden fortsätter projektet AIRY, Artist in Residence Västernorrland samt 
projektet Building capacity to address literacy challenges and enhance democratic engagement in 
Västernorrland and Mombasa. Resultat av projekten Bokstart och Livsviktig läsning samt HBTQ 
och normkritisk kompetens implementeras under 2019 och framåt. Vid förvaltningen finns Region-
bibliotek Västernorrland med enheten Lättillgängliga nyheter och inläsningstjänsten liksom regional 
bild- och formfrämjande verksamhet genom en konstkonsulent tjänst. Regionens interna arbete med 
rumslig gestaltning, enprocentsregeln och konst i vården utgår från Regional utveckling.

Region Västernorrland äger 60 procent av Scenkonst Västernorrland AB, tillsammans med 
Sundsvalls kommun som äger 40 procent. Region Västernorrland ger bolaget basfinansiering till det 
regionala upp draget inom musik, dans, teater och filmkulturell verksamhet. Verksamheten erhåller 
statliga medel genom kultursamverkansmodellen. Utgångspunkter för bolagets verksamhet är 
aktieägaravtal samt ägar direktiv, där det senare vilar på den regionala kulturplanen och Sundsvalls 
kulturpolitiska strategi.

Tillsammans med Härnösands kommun är Region Västernorrland stiftelsebildare av Stiftelsen 
Länsmuseet Västernorrland, med fördelningen: Region Västernorrland 70 procent och Härnösands 
kommun 30 procent. Stiftelsen har årligt basanslag för sin verksamhet från stiftelsebildarna, samt 
statliga anslag genom kultursamverkansmodellen. Uppdraget till museet utgår från den regionala 
och kommunala kulturplanen och ges i form av ett uppdragsavtal. Interregional samverkan sker 
genom exempelvis konsttidningen Volym och genom kommunalförbundet Norrlands nätverk för 
musikteater och dans.
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Regional kulturfrämjande verksamhet 
Riksteatern Västernorrland

Möjligheter
Arrangörsfrågan: Stödformen Arrangörslyftet genomförs och finansieras av kommunerna och Re-
gion Västernorrland i samarbete med Scenkonst Västernorrland. Arrangörslyftet som administreras 
av Riksteatern Västernorrland, har möjliggjort etablering av nya arrangörer och fler arbetstillfällen 
för fria producenter. Under perioden 2019–2022 ska Arrangörslyftet fördjupa samarbetet och skapa 
bättre möjligheter till arrangemang i hela Västernorrland samt särskilt främja ett ungt arrangör-
skap. Det lokala arrangörsledet ska få möjlighet till egen utveckling, exempelvis via fortbildning, 
turnésamordning och digital teknik. Riksteatern Norra har genom ett interregionalt strategidoku-
ment åtagit sig att implementera samverkan på arrangörsområdet i Norrland. För att Riksteatern i 
högre utsträckning ska lyckas med uppdraget från regeringen att stärka arrangörer över hela landet 
har styrelsen beslutat att förändra småplatsstödet. Genom att utveckla stödet till att mer handla om 
repertoar- och publikarbete kan föreningar tydligare koppla sin verksamhet till Riksteaterns över-
gripande målsättning om scenkonst för alla överallt, och uppdraget att presentera dans för en publik 
över hela landet.

Utbudsdagar: Årligen genomförs gemensamma scenkonstdagar i en av de fyra nordligaste regio-
nerna. De arrangeras i samarbete med respektive värdkommun, aktuell i region, Teatercentrum 
Norra, samt med de regionala scenkonstinstitutionerna. 

Samverkan med skolan: Genom goda relationer med skolor och kommunernas kultursamordnare  
möjliggörs barn och ungas rätt till kultur samt eget utövande. Seminarier, utbudsdagar för barn och 
unga och fortbildningar arrangeras fortlöpande. Riksteatern Västernorrland ska vidareutveckla detta 
och intensifiera nätverksbyggande mellan politiker, skolledare, pedagoger, kulturutövare och kultur-
konsulenter. Syftet är att skapa mötesplatser och hållbara nätverk mellan skola och kultur som bidrar 
till att estetiska lärprocesser blir integrerade i ordinarie skolarbete. Det arbetet är ett led i Riksteatern 
Västernorrlands verksamhetsutveckling i riktning mot en framtida samordnande funktion gällande 
kulturfrågor som rör barn och unga i Västernorrland. 

Utveckling genom projekt: För att kunna möta framtida behov behöver en kartläggning göras av 
arrangörernas situation i Västernorrland, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen kring 
utmaningar, kunskaper, behov, potential och strukturer. Kan en stärkt samverkan över länsgränserna 
bidra till bättre förutsättningar för arrangörsledet? Vilka strukturer för subventioner finns, och vilka 
strukturer är mest effektiva? Ett samarbetsprojekt UTSIKT inom nätverket Riksteatern Norra plane-
ras för 2019–2021. I ett förlängt perspektiv ska resultaten implementeras i ordinarie verksamhet. 
Riksteatern Västernorrland och Scenkonst Västernorrland driver projektet KulturCrew 2018–2019, 
som syftar till att utbilda unga arrangörer i tre av regionens kommuner. Projektet genomförs med 
stöd av Region Västernorrland.

Utmaningar
Arrangörsledet: Lokala arrangörer av scenkonst verkar ofta på små orter och på ideell basis, vilket 
innebär utmaningar för möjligheterna att skapa hållbara mötesplatser för kvalitativ scenkonst i hela 
Västernorrland. Arrangörsutveckling kräver samordnade resurser och samverkan mellan kommunal 
och regional nivån. Det finns stort behov av återväxt inom arrangörsledet eftersom medelåldern är 
hög. Befint liga arrangörer behöver få möjlighet till utveckling och nya yngre arrangörer behöver 
rekryteras. 

Scenkonst för alla: Att nå fler kräver medvetna och långsiktiga arbetsinsatser med ett jämlikhets- 
och mångfaldsperspektiv. Hur engagerar vi nästa generation och målgrupper vi inte når i dag? Hur 
synliggörs arrangörer och deras roll på ett politiskt plan? Ideellt engagemang i kombination med 
professionell scenkonst kräver resurser, både ekonomiskt och personellt, samt upparbetad infra-
struktur. 
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Skolan: Den arena som skolan utgör för att barn och unga kan ta del av och själva utöva scenkonst 
och annan kulturverksamhet är viktig. Möjligheten att skapa kulturverksamheter inom skolans ramar 
är beroende av att skolor och kulturverksamheter kan samverka på jämlika villkor. 

Mål och utvecklingsområden för Riksteatern Västernorrland
• Metoder ska utvecklas för att stärka och stödja teaterföreningar och andra kulturföreningar  

i Västernorrland. Genom fördjupad arrangörssamverkan ska civilsamhällets organisationer ges 
bättre möjligheter att skapa utbud i hela regionen. Marknadsföring, ekonomi, programverk sam-
het, turnésamordning, resor, infrastruktur, hållbarhet och digitalisering är några områden som ska 
utvecklas via nätverk, utbildning och regional samordning.

• Mötesplatser ska skapas där aktörer från skola och kultur kan mötas i syfte att utveckla och  
stärka det pedagogiska samarbetet. Nätverk ska utvecklas och fortbildningar ska arrangeras.

• Genom riktade insatser till arrangerande föreningar ska fler offentliga föreställningar för barn 
och unga erbjudas.

• Det interregionala samarbetet mellan Riksteatern Västernorrland och andra regionala teater-
förenin gar i Norrland ska vidareutvecklas, bland annat genom att sprida stödmodellen Arrangörs-
lyftet i de fyra nordligaste regionerna. 

• Projektet UTSIKT genomförs 2019–2021.
• Projektet KulturCrew fortsätter 2019, i tre kommuner. Övriga kommuner erbjuds projektet 

2020–2022.
• Metodutveckling genom stödmodellen Arrangörs lyftet erbjuds till de övriga fyra nordligaste 

regionerna.
• Fortsatt samverkan med Scenkonst Västernorrland kring området scenkonst i skolan samt  

turnerande utbud för barn och unga på webbplatsen jojjo.se.
• Utbudsdagar för barn och unga samarrangeras inom Riksteatern Norra.
 

fakta|riksteatern västernorrland    
Riksteatern Västernorrland är en självständig och oberoende ideell förening inom den nationella folk-
rörelsen Riksteatern och ingår i kultursamverkansmodellen sedan modellen infördes. Riksteatern 
Västernorrland är ett samverkansorgan för regionens teaterföreningar, kommuner, skolor, bibliotek och 
fungerar som en resurs för dem och andra arrangörer. 

I Västernorrland finns sju lokalföreningar som under 2017 arrangerade sammanlagt 168 föreställningar. 
Föreningarna har tillsammans drygt 2 000 medlemmar. Riksteaterns uppgift är att samordna scenkonst 
för såväl barn som vuxna. En prioritering handlar om att förmedla och subventionera professionell 
scenkonst för barn och unga. 

Målet är att alla barn i Västernorrland ska få se minst en teater- eller dansföreställning varje år. Riks-
teatern Väster norrland verkar för att regionens invånare ska ha god tillgång och nära till scenkonst. 
Därför ges stöd och subven tioner till föreställningar som spelas i glesbygd. För att utveckla, inspirera och 
ge service till olika arrangörer anordnas träffar, utbildningar och utbudskonferenser för att ge tillfälle till 
erfarenhetsutbyte, fortbildning och stimulans. Riksteatern Västernorrland är också en resurs för de fria 
teatergrupperna i regionen och övriga Sverige.  
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Scenkonst Västernorrland AB

Nedanstående möjligheter, utmaningar och utvecklingsområden ska ses som horisontella processer 
för hela Scenkonst Västernorrland. 

Möjligheter
Metodutveckling: Scenkonst Västernorrlands samarbeten utgår i första hand från att de ska bygga 
långsiktig hållbarhet och etablera strukturer som säkerställer en likvärdig tillgång till kultur i hela 
regionen.

Scenkonst Västernorrland ska undersöka hur verksamheten kan utvecklas med inriktning på 
kultur och hälsa och kultur för äldre. Detta kan ske inom metoden för fokusår i vänkommun. Då 
modellen fallit väl ut är en långsiktig vision att sprida den till fler av Sveriges professionella scen-
konstinstitutioner.

Barn och unga: Genom satsningen på en strategisk barn- och ungsamordnare verkar Scenkonst 
Väster norrland långsiktigt för att öka barn och ungas delaktighet i kulturlivet, samt för fler projekt 
som främjar barn och ungas möjligheter att möta film- och scenkonst. Scenkonst Västernorrland 
utgör ett nav och en kraft i arbetet att samordna regional scenkonst och stärka samverkan med 
kommunerna. Förmedling av kulturutbud för barn och unga samt fortbildning för skolpersonal, 
fritidspersonal och bibliotekarier samordnas effektivt genom utbudskatalogen jojjo.se. Webbplatsen 
drivs av Scenkonst Västernorrland och innefattar utbud från dans, film, musik, litteratur, bildkonst, 
kulturarv, slöjd och teater.

Samverkan med skolan: Scenkonst Västernorrland arbetar aktivt för att kultur och skola ska öka 
sin samverkan. Målet är att nå ömsesidig ökad delaktighet. Samarbetet med scenkonstinköparna 
och samordnarna för Skapande skola i regionens kommuner innebär en konstruktiv dialog om 
scenkonstutbudet i skolan. Aktörerna möts halvårsvis för att utvärdera tidigare produktioner och 
aktiviteter samt diskutera framtida produktionsplaner och gemensamma utvecklingsfrågor.

Samverkan med Mittuniversitetet: Scenkonst Västernorrland samarbetar sedan 2016 med Mitt-
universitets lärarutbildningar där estetiska uttrycksformer som pedagogiskt verktyg nu är obliga-
toriska. Fortsatt samverkan mellan bolaget och universitetet kommer på sikt stärka medborgarnas 
möjligheter att ta del av film- och scenkonst. 

Besöksnäring: Scenkonst Västernorrlands verksamhet är en möjlighet för regionen att stärka turism 
såväl inom regionen som nationellt och internationellt. Bolaget anordnar tillsammans med Scen-
sverige Scenkonstbiennalen i maj 2019. Sundsvalls kommun, Härnösands kommun samt Region 
Västernorrland ger ekonomiskt stöd för genomförandet. Scenkonstbiennalen är Sveriges största 
scenkonstfestival och branschträff. Även gäster från uppskattningsvis ett 20-tal andra länder kom-
mer att delta. Biennalen innebär stora möjligheter att visa upp regionen i syfte att locka besökarna 
att komma tillbaka.

Utmaningar
Arrangörsfrågan: En av de stora utmaningarna för turnerande verksamheter är arrangörsfrågan.  
Det handlar dels om att skapa återväxt i arrangörsleden, dels om att göra människor delaktiga i 
processen. Med inspiration från Danmark startade Scenkonst Västernorrland tillsammans med 
Riksteatern Västernorrland 2018 ett projekt för barn och unga mellan 10–18 år. Projektet heter 
KulturCrew och handlar om ungt arrangörskap med fokus på delaktighet och inflytande. Det första 
året genomfördes i samarbete med fritidsgårdar och andra mötesplatser för unga i Sundsvall, Ånge 
och Timrå. Med fler unga arrangörer av kulturevenemang hoppas bolaget att det skapas större utbud 
som attraherar unga och att fler ungdomar därmed tar del av kultur. En annan förhoppning är att 
Scenkonst Västernorrland och Riksteatern på sikt ska nå nya publikgrupper och arrangörer. 

Under hösten 2018 sjösattes ett projekt för att utveckla arrangörsfrågor och belysa utmaningar 
som turnerande och publik verksamhet står inför. Det handlar om såväl arrangörsföreningar som 
lokalresurser. En idé är att skapa en abonnemangsserie innehållande flera konstformer riktade till de 
mindre kommunerna. 
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Att nå alla barn: En utmaning är att möta grupper av barn i samhället som inte nås i dag. Det kräver 
resurser för särskilt riktade projekt och ett utvecklat samarbete med kommunerna. I dag beror till-
gång på kultur till stor del på utfallet av Skapande skola-medel, vilket kan leda till ojämlik tillgång 
och hindra kontinuitet. Bästa sättet att säkra tillgången till konstupplevelser för alla barn, oavsett 
socioekonomisk bakgrund, är att stärka samarbetet mellan skola och kultursektor. Scenkonst Väs-
ternorrland ser redan nu ökad efterfrågan på såväl samarbeten och projekt med kulturskolorna som 
avtal med kommunerna om konstupplevelser i skolan, för att säkerställa kontinuitet. Utvecklingen 
av denna viktiga demokratiprocess kräver resurser och utmanande prioriteringar.

Fortsatt utveckling: Mycket av det som tidigare beskrivits under rubriken Möjligheter har de senas-
te åren gjort Västernorrland till ett föredöme inom branschen. Utmaningen för framtiden är fortsatt 
utveckling av detta arbete och att sprida goda exempel nationellt till såväl konstinstitutioner och 
utbildnings instanser som till kommunala och regionala aktörer. 

Mål och utvecklingsområden för Scenkonst Västernorrland AB
Digitalisering: Utvecklingen av den digitala scenen bör ses ur ett tillgänglighetsperspektiv, samt  
att det är en demokratisk rättighet att få ta del av scenkonst. De senaste åren har Scenkonst Väster-
norrland tagit steg för ökad digital närvaro. De kommande åren är ambitionen att undersöka möjlig-
heterna att på ett systematiskt sätt sprida fler av sina produktioner med hjälp av digitala plattformar. 
En förutsättning för att lyckas är att upphovsrättsfrågorna löses. Scenkonst Västernorrland arbetar 
med att digitalisera processer kopplade till besökarnas upplevelser. Exempelvis information och 
kommunikation, service till arrangörer och digitala lösningar som tillgängliggör konstupplevel-
ser. Ett annat område som är intressant att utforska är hur publiken kan ges större möjligheter till 
respons och påverkan genom exempelvis digitala fokusgrupper. 

Geografi och demografi: Genom att utveckla samarbeten mellan regioner finns möjligheter att på 
effektivt sätt dela och samutnyttja resurser. Dessa fördjupade samarbeten kan leda till mer för fler 
och på lång sikt säkerställa hög konstnärlig kvalitet och utveckling. Ur socialt hållbarhetsperspektiv 
handlar det också om att säkerställa likvärdig tillgång till film- och scenkonst oavsett var man bor. 

Samverkan med Mittuniversitetet: Samarbetet med Mittuniversitets lärarutbildningar ska vidareut-
vecklas. Scenkonst Västernorrland vill i dialog med universitetet undersöka hur nuvarande samarbe-
ten både kan fördjupas och breddas till att involvera samtliga verksamhetsgrenar.

fakta|Scenkonst Västernorrland AB   
Scenkonst Västernorrland AB ägs och finansieras till 60 procent av Region Västernorrland och till 40 
procent av Sundsvalls kommun. Bolaget innefattar Dans Västernorrland, Film Västernorrland, Musik 
Västernorrland, Nordiska Kammarorkestern, Norrdans och Teater Västernorrland. Uppdraget uttrycks i 
aktieägaravtalet som anger att bolaget ska:
•    Producera ett brett utbud av professionell dans, film, musik och teater som speglar samhällets 

mångfald och som är tillgängligt i hela regionen.
•   Förmedla kulturproduktioner och aktivt samverka med andra regioner, organisationer och kultur-

institutioner såväl nationellt som internationellt.
•   Främja allas delaktighet i kulturlivet genom konsulentverksamhet i skolan, kompetensstöd till det 

fria kulturlivet i samverkan med Västernorrlands kommuner och lokala arrangörer.
•   Utveckla verksamhetens samhällsrelevans, konstnärliga kvalitet och tillgänglighet genom nya arbets- 

och samarbetsformer. 
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Regional dansverksamhet 
Norrdans – Dans Västernorrland

Möjligheter
Efterfrågat kompani: Norrdans representerar Väster norrland med turnéuppdrag både nationellt 
och internationellt. Norrdans är eftertraktat i branschen och kompaniet har en tydlig profil kopplad 
till regionen. Repertoaren skapas med tanke på den internationella arenan. Norrdans ska fortsatt ha 
internationell prägel, bland annat genom rekryteringen av medarbetare och upphovspersoner samt 
genom olika nätverk, partnerskap och samarbeten.

Norrdans produktioner präglas av mångfald, inklu dering, möten mellan konstformer och konst-
närlig innovation. Kompaniet strävar efter brett deltagande och erbjuder olika typer av produktio-
ner anpassade för mottagarens behov oavsett mottagarens infrastrukturella möjligheter. Norrdans 
interregionala samverkan via kommunalförbundet Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans ska 
fortsätta att utvecklas gemensamt av regionerna.

Danskonsulenten: Dans Västernorrland arbetar aktivt med främjandeuppdraget med fokus på barn 
och unga, och fortsätter att ha en informerande, förmedlande och samordnande funktion. Kompe-
tensutveckling i alla regionens kommuner ska fortsatt utvecklas. Dans Västernorrland och Norrdans 
ska dela med sig av kunskap och stimulera den samtida dansscenen. Planer finns att erbjuda resi-
densverksamhet och kompetensutveckling inom danskonst för barn och unga för fria dansaktörer. 
Detta för att på sikt, stärka dansens infrastruktur i Norrland.

Utmaningar
Turnéer utanför regionen: Norrdans turnerar intensivt i de tre övriga nordligaste regionerna som 
en del av Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans. Det innebär i förlängningen en utmaning att 
också kunna erbjuda regional närvaro i Västernorrland. För att intensifiera arbetet med kommuner 
i Västernorrland erbjuder Norrdans produktioner enbart för kommunerna. För att lyckas med det 
ökar Norrdans antalet produktionsbundna dansare i kompaniet med hjälp av nyrekryteringar av unga 
dansare och praktikanter. Denna länsensemble behöver finna en långsiktig finansiering för att möta 
ökad efterfrågan på samtida dans och koreografi för barn och unga.

Operaensemblerna inom Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans (Norrlandsoperan, Piteå 
Kammaropera och Estrad Norr) turnerar i Västernorrland samtidigt som Norrdans turnerar i övriga 
tre regioner. Det har under åren försvagat den lokala infrastrukturen för dans trots att regionen har 
fina scener att erbjuda landets övriga dansaktörer. Dans Västernorrland undersöker därför ytterligare 
nya vägar att kunna presentera en mångfald av koreografiska verk för invånarna i Västernorrland. 
Detta förhållningsätt ska kunna erbjuda möjligheter till fria konstnärer att dela sin konst med pu-
bliken. Det bidrar även till att förstärka nationella turnénätverk och öka produktio nernas livslängd. 
Dans Västernorrland behöver hitta samarbetspartners och projekt regionalt och nationellt för att 
lyckas med utmaningen. 

Samverkan med skola: De regionala produktionerna skapas tillsammans med representanter från 
regionens kommuner, till exempel skolor eller referensgrupper. Metodiken har utvecklats under ett 
treårigt samarbete med Ljustorpskolan i Timrå. Utmaningen är att kunna prioritera alla kommuners 
behov. 

Utvecklingsområden för regional dans verksamhet
Arrangörskap: Norrdans utvecklar arrangörskapet i samarbete med norra regionens aktörer och 
erbjuder generösa och kreativa former för att sprida dans genom Norrlands Nätverk för Musikteater 
och Dans. En årlig kompetensutvecklingsträff arrangeras för mottagare från hela Norrland. Detta 
nätverk har en utvecklingspotential som kommer att utnyttjas maximalt. 

Pedagogisk verksamhet: Norrdans och Dans Väster norrland arbetar aktivt för ett hållbart dansliv i 
regionen och bidrar till en öppen och välkomnande miljö med erbjudanden som utvecklar medbor-
garnas möjligheter till eget skapande. Den pedagogiska dansverksamheten under skoltid och på 
fritid utvecklas i samverkan mellan Dans Västernorrland, Norrdans och kommunerna via skolor, 
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kulturskolor och civilsamhället. Här arbetar Norrdans för att hitta partnerskap, till exempel med 
kulturskolan i Härnösand, för att kunna erbjuda dans till flera i ändamålsenliga lokaler.  

Digitalisering: Norrdans och Dans Västernorrland tar plats på den digitala scenen och utarbetar 
kontinuerligt strategier för att förstärka varumärkena samt utveckla danskonsten och dess tillgäng-
lighet. Norrdans producerar konst specifikt för den digitala scenen och utforskar möjligheterna med 
digital teknik. För att kunna ta nästa steg i denna utveckling behöver upphovsrättsfrågorna kopplat till 
digitalisering lösas. I det arbetet samarbetar Norrdans med branschen nationellt.

Mål 2019–2022
• Norrdans ska representera Västernorrland på de nationella och internationella arenorna med 

turnéer som sträcker sig utanför landets gränser.  
• Norrdans ska ha fortsatt internationell prägel, bland annat genom rekryteringen av medarbetare 

och upphovspersoner samt genom olika nätverk.
• Norrdans interregionala samverkan via kommunal förbundet Norrlands Nätverk för Musikteater 

och Dans ska fortsätta att utvecklas gemensamt av regionerna. 
• Norrdans produktioner ska präglas av mångfald, normkritik, möten mellan konstformer samt av 

innovation och förnyelse. 
• Norrdans ska sträva efter ett brett deltagande och erbjuda olika typer av samtida dans och koreo-

grafi anpassade för mottagarens behov. 
• Norrdans ska intensifiera arbetet med regionens kommuner och erbjuda produktioner utanför det 

ordinarie uppdraget inom Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans.
• För att förstärka den regionala närvaron ska antalet dansare i kompaniet utökas med nyrekryte-

ringar av unga dansare. Norrdans fortsätter sitt samarbete med dansutbildningar för att ge plats 
till morgondagens dansare. 

• De planerade produktionerna för Norrdans ska skapas i samverkan med representanter från 
regio nens kommuner, till exempel skolor eller andra referensgrupper.

• Danskonsulentverksamheten ska arbeta aktivt med främjandeuppdraget, med fokus på barn och 
unga och ska ha en informerande, förmedlande och samordnande funktion. 

• Kompetensutveckling kring dans som konstform, i alla regionens kommuner, ska erbjudas och 
utvecklas.  

• Arrangörskapet för dans ska utvecklas i samarbete med de norra regionernas aktörer. 
• För att förstärka den regionalt svaga infrastrukturen för dans, ska verksamheten undersöka möjli-

ga vägar att presentera en mångfald av dansföreställningar för medborgare i Västernorrland. Det 
görs i samarbete med andra regionala och nationella aktörer som till exempel Riksteatern och 
Dansnät Sverige. Här undersöks vägar för en långsiktig finansiering.

• Den pedagogiska dansverksamheten i skolan och på fritiden ska utvecklas i samverkan mellan 
Dans Västernorrland, Norrdans och regionens kommuner via dess skolor, kulturskolor och till-
sammans med civilsamhället.  

• Norrdans och Dans Västernorrland ska bidra till ökad turism i regionen och genom samverkan 
med besöksnäringen stärka Västernorrlands attraktionskraft.
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fakta|dans    
Det internationella danskompaniet Norrdans bildades 1995 och har sedan dess presenterat samtida 
dans och koreografi för publik i alla åldrar. Norrdans är stationerat i Härnösand och har i uppdrag att 
sprida innovativ, samtida dans och koreografi av hög kvalitet i Sveriges fyra nordligaste regioner, med 
fokus på den yngre publiken. Norrdans ingår sedan 2008 i Scenkonst Västernorrland AB och i Norrlands 
Nätverk för Musikteater och Dans.

I regionen finns kommunala kulturskolor med dansundervisning efter skoltid i Sundsvall, Timrå, Kram-
fors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Estetiskt program med dans finns i Örnsköldsvik och i Sundsvall (med 
start hösten 2019) samt dansgymnasium i Sollefteå. Härnösands folkhögskola har en ettårig och en 
tvåårig danslinje med inriktning på samtida dans som är förberedande för högre dansutbildningar. Hola 
folk högskola har en ettårig musikallinje och Ålsta folkhögskola en ettårig artist linje. Ett flertal studie-
förbund, före ningar och privata aktörer i regionen erbjuder dansverksamhet på fritiden. Den enda 
professionella fria aktör som finns i regionen är Korona Dans med bas i Härnösand. 

fakta|danskonsulentverksamhet    
Danskonsulentens uppdrag är att stärka och utveckla dansområdet i regionen. Konsulen ten arbetar för 
att öka kunskapen om och intresset för dans samt verkar för att skapa möjligheter i synnerhet för barn 
och unga att utöva dans, skapa koreografi och uppleva dansföreställningar både på skoltid och under 
fritiden. Det handlar om att vara inspiratör, informatör, utbildare och opinions bildare för dansens ställ-
ning i regionen samt bygga nätverk och samverka med det fria dans- och kulturlivet. Danskonsulenten 
samverkar även med övriga kulturkonsulenter i regionen. Danskonsulentverksamheten finns hos Dans 
Västernorrland som en del av Scenkonst Västernorrland.  

fakta|norrlands nätverk för musikteater och dans    
Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans är ett kommunalförbund med regionerna Norrbotten, 
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen som medlemmar. Nätverket verkar för att göra 
musikteater och dans tillgänglig för alla i de aktuella regionerna och svarar för övergripande koor-
dinering av de ingående ensemblerna. Norrlands Nätverk för Musikteater ochDans fördelar statliga 
verksamhetsbidrag i syfte att skapa förutsättningar för ensemblernas turnéer i de fyra nordligaste 
regionerna. De ensembler som ingår i nätverket är Norrlandsoperan i Umeå, Norrdans i Härnösand, 
Barn- och ungdomsoperan inom Estrad Norr i Östersund samt Piteå Kammar opera. 
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Regional filmkulturell verksamhet 

Film Västernorrland

Möjligheter 
Stort intresse: Film är en konstform som tilltalar och intresserar barn och unga. Det stora intresset 
för film och rörlig bild utgör en kraft att bygga vidare på. Det är viktigt att förmedla kunskap i den 
rörliga bildens språk och att utveckla förmågan att se kritiskt på och analysera film och rörlig bild 
samt ge möjlighet till eget skapande. Arbetet med film för barn och unga ska vidareutvecklas i 
samverkan med länets kommuner, skolor, kulturskolor, verksamma filmare med flera. Samtidigt ska 
satsningen på att utveckla talanger i Västernorrland stärkas. 

Växande bransch: Filmbranschen är snabbt växande och har en utvecklingspotential. Intresset för 
filmproduktion i Västernorrland har ökat. Film Västernorrland har arbetat aktivt för att stimulera 
produktionsområdet i länet, när det gäller att ge stöd till unga filmskapare, utveckla talanger och 
skapa förutsättningar för längre produktioner. 

Utmaningar
Verksamhet för unga i hela regionen: Den filmpedagogiska verksamheten har fått ökad spridning 
i länet, men möjligheterna för barn och unga att få se och skapa film i skolan eller på fritiden är 
beroende av lokala initiativ. Verksamheten finansieras till stor del av projektmedel, vilket gör att den 
riskerar att bli tillfällig. Film Västernorrland arbetar aktivt för att erbjuda verksamhet i hela länet, 
men behöver samverka med kommuner och lokala aktörer på detta område. 

Medie- och informationskunnighet: Barn och unga är stora konsumenter av film och rörlig bild. 
Samtidigt sker stor del av konsumtionen okritiskt och utan reflektion. Kunskaper om frågor som 
rör medie- och informationskunnighet behöver förbättras. Internet innebär inte bara möjligheter. 
Kränkningar och hot, bristfällig källkritik och spridning som bara är ett knapptryck bort är exempel 
på svåra och komplexa frågor som bör hanteras.  

Utbud av film: Utbudet hos biograferna tenderar att bli likriktat och bristen på komplementsbiograf 
i länet såsom exempelvis Folkets Bio gör att många värdefulla filmer inte visas här. Det finns fortsatt 
behov av att bredda repertoaren och utveckla arrangörskap hos biografer och andra visningsaktörer. 
Det finns filmstudior i fyra kommuner, men det vore önskvärt med filmstudioverksamhet i regionens 
samtliga kommuner. Västernorrland har under många år saknat en större filmfestival med nationell 
tyngd och internationell räckvidd. Ambitionen är att Film Fest Sundsvall som startade 2018, ska bli 
årligt återkommande. 

Inspelningsplats Västernorrland: Det finns uttalat intresse från filmbranschen att spela in film 
i Västernorrland. Det är dock svårt att hitta regional medfinansiering för att kunna locka större 
filmproduktioner till länet och för att möta upp mot det ökade antalet kort- och dokumentärfilms-
produktioner. Fortsatt arbete behövs för att stärka den regionala medfinansieringen till kort-,  
dokumentär- och långfilm samt tv-drama. Filmproduktion som näring behöver marknadsföras och 
stärkas i Västernorrland. 

Utvecklingsområden för regional filmkulturell verksamhet
Digital teknik: Film Västernorrland verkar för att regionens invånare ska ha möjlighet att ta del av 
mångsidigt och kvalitativt filmutbud. Digital teknik har skapat nya möjligheter för visning av film. 
Det finns digitaliserade biografer i varje kommun, och totalt tretton i regionen. I Sollefteå, Sundsvall 
och Örnsköldsvik kommun finns digi taliserade biografer även utanför centralorten. Filmfestivaler, 
filmstudior och andra visningsaktörer fyller viktiga funktioner i att skapa hållbar infrastruktur för 
filmvisning. I samverkan med regionens biografer och andra visningsaktörer ska Film Västernorr-
land bidra till att utveckla arrangörskap i syfte att skapa breddat och mer tillgängligt filmutbud i 
länet. 

Digitalisering och teknikutveckling påverkar alla delar inom filmområdet såsom produktion, 
visning, pedagogik och konsumtionsvanor. Nya visningsfönster gör att konsumtionen av film och 
rörlig bild är större än någonsin. 
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Filmproduktion: Långfilmsproduktion bidrar till positiva effekter som till exempel arbetstillfällen 
för filmarbetare i regionen och marknadsföring av Västernorrland. En stor del av en långfilmsbudget 
spenderas på inspelningsplatsen, vilket gynnar såväl filmföretagare som underleverantörer. Film 
bidrar både till tillväxt och till att skapa en attraktiv region. Ambitionen är att regionalt producerade 
filmer även fortsatt ska nå ut i olika visningskanaler både nationellt och internationellt. Interreg- 
projekten Mid Nordic Film Region (2012–2014) och Mid Nordic Film Export (2015–2018) har ut-
vecklat filmbranschen i regionen. Verksamheten ser nu över möjligheterna till fortsatt interregionalt 
samarbete. Samverkan med övriga filmverksamheter i norra Sverige ska fördjupas.

Regional filmfond: Film Västernorrland genomförde 2014 en förstudie som undersökte möjlig-
heterna att skapa en regional filmfond i Västernorrland och under perioden 2016–2019 pågår EU- 
projektet Etablering filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland. Projektet syftar till att stärka 
filmnäringen genom kompetensutvecklingsinsatser, utveckling av nätverk och kluster, marknads-
föring av Västernorrland som inspelningsplats med mera. Arbetet med att etablera en filmfond har 
startat. Ambitionen är att implementera och permanenta filmfonden under 2019–2022.

Mål 2019–2022
• Pedagogiska metoder ska utvecklas för att öka medie- och informationskunnigheten i regionen. 

Viktiga målgrupper för detta arbete är skolan och civilsamhället.
• I samverkan med regionens biografer och andra visningsaktörer ska Film Västernorrland bidra 

till att utveckla arrangörskap i syfte att skapa ett breddat och mer tillgängligt filmutbud i regio-
nen. Filmfestivaler är en viktig del. 

• Växthusverksamhet och talangutveckling för unga filmskapare ska prioriteras.
• Film Västernorrland ska främja en långsiktigt hållbar infrastruktur för filmproduktion i Väster-

norrland.
• Film Västernorrland ska ta tillvara kunskaper, erfarenheter och resultat från projektet Etablering 

filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland och jobba vidare med att etablera en filmfond. 
Målsättningen är att det kontinuerligt ska kunna spelas in långfilmer och tv-serier i regionen, 
samt kort- och dokumentärfilmer i större omfattning.

• Interregionala samarbeten ska utvecklas, exempelvis mellan de fyra nordligaste regionerna och 
inom  nätverket Mid Nordic Film.

• Film Västernorrland ska under perioden fördjupa och utveckla arbetet med och för barn och 
unga. Filmpedagogisk verksamhet ska bedrivas i samverkan med regionens skolor, kulturskolor 
och civilsamhälle.

fakta|film    
Film Västernorrland är en regional filmorganisation som arbetar med att främja filmkulturen i regionen. 
Verksamheten ingår i Scenkonst Västernorrland och har tre huvudinriktningar:

Barn och unga 
– Att initiera, samordna och utveckla filmpedagogisk verksamhet i skola och på fritid och ge unga 
möjligheter till eget skapande.

Visning 
– Att främja spridning och visning av kvalitetsfilm och regionalt producerad film.

Produktion 
– Att ge stöd till och samproducera framförallt kort- och dokumentärfilm, med fokus på talangutveck-
ling och växthusverksamhet för unga filmare. Samtliga kulturskolor i Västernorrland erbjuder i dag 
film i kursutbudet. I Sundsvall finns den kommunala filmverksamheten Ung Film och i Örnsköldsvik 
Film skolan på Sliperiet. Här får barn och ungdomar stöd till att fördjupa sitt filmintresse. På gymnasie-
nivå finns medieutbildningar i Kramfors och Sundsvall. I övriga kommuner finns gymnasieprogram med 
media i kombination med andra ämnesinriktningar. Härnösands folkhögskola har en filmlinje som star-
tade 2016 och Mittuniversitetet erbjuder utbildning inom bildjournalistik. Det finns 13 digitaliserade 
och aktiva biografer i regionen, minst en i varje kommun. Det finns dessutom fem filmstudios samt ett 
antal andra visningsaktörer. Därutöver arbetar ett femtiotal småföretag med filmproduktion i regionen. 
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Regional professionell musikverksamhet 
Musik Västernorrland

Möjligheter
Konstnärligt och kvalitetshöjande arbete: Konstnärligt och kvalitetshöjande arbetet ska ha fortsatt 
prioritet. Musiken ska ha genre- och gränsöverskridande karaktär där västerländsk konstmusik 
blandas med andra musikformer som exempelvis jazz, folk- och världsmusik. Visst fokus ligger på 
arbetet med konstnärlig utveckling av västerländsk konstmusik och jazz för interregionala utby-
ten med närliggande regioner. Verksamhetens konsulenter har goda relationer med arrangörerna i 
regionen. Det främjande arbetet mot musiksällskap, jazzklubbar och andra arrangerande föreningar 
ska fortsätta.

Samarbeten: Samarbeten mellan egna ensembler och fria musiker och grupper ska prioriteras och 
intensifieras. Likaså ska samarbeten utvecklas mellan musikverksamheten och övriga konstnärliga 
verksamheter inom Scenkonst Västernorrland.

För ungdomar: Musik Västernorrlands arbete för och med ungdomar genom grupperna Mittfolk 
(folk- och världsmusikband), LUST (länsungdomsstorband) och SLUSK (länsungdomskör) ska 
utvecklas vidare. Möjligheten att utöka arbetet med ungdomar inom fler musikgenrer, som till 
exempel symfoniorkester, ska undersökas. Fortsatt allmänt främjande samarbete med regionens 
kulturskolor ger stimulans till kultur skolornas utveckling och konstnärliga medvetenhet. Samarbeten 
med konceptet El Sistema kommer fortsatt att prioriteras.

Utmaningar
Arrangörsfrågan: En stor utmaning för framtiden är att öka tillgängligheten till musikproduk-
tionerna och samtidigt behålla och utveckla verksamhetens konstnärligt höga kvalitet. Det ställer 
höga krav på det regio nala och interregionala samarbetet med arran görer och verksamheter. För 
musiklivet i Västernorrland är det viktigt att aktörer medverkar till att skapa hållbart arrangörskap. 
Arrangörsfrågan ges högsta prioritet för perioden vilket bör resultera i nya sätt att tänka, ge upphov 
till nya strukturer och nya nätverk på såväl kommunal nivå som mellan ideella förenin gar och 
civilsamhälle. En möjlig väg är att utveckla nya strukturer där nuvarande ideella föreningar ges 
större ekonomiskt stöd, samt professionell kompetensutveckling i sitt arrangörskap. Arbetet med att 
nå nya publik grupper är prioriterat och ambitionen är att musikproduktioner ska fortsätta spridas i 
regionens samtliga sju kommuner.

Barn och unga: Verksamheten med barn och unga ska fortsatt stå i fokus och nya arbetsformer ska 
utvecklas. Produktioner för och med barn och unga ska ges stor spridning i regionen. Det förutsätter en 
fördjupad samverkan med regionens kulturskolor och scenkonstsamordnare i regionens kommuner.

Fler genrer: Det finns både behov och intresse att utöka verksamheten genremässigt med fler ung-
domsensembler. För att detta ska kunna förverkligas krävs ytterligare finansiering.

Utvecklingsområden för regional professionell musikverksamhet
Samverkan: Det interregionala samarbetet ska utvecklas vidare. Detta görs via gemensamma 
produktioner och samordnad turnéverksamhet som går över länsgränserna i framförallt de fyra 
nordligaste regionerna. Syftet är att tillvarata varandras olika kompetenser för att därmed bygga 
hållbar ekonomisk och konstnärlig utveckling och erbjuda ett bredare utbud. Nordiska Kammar-
orkestern ska vidareutveckla samarbetet med tonsättare för att förvalta och nyskapa västerländska 
konst musiken. Särskilt fokus ska läggas på ett jämställt musikliv med målsättningen att på sikt ha en 
ungefärlig procentuell genusfördelning på fyrtio-sextio avseende tonsättare, dirigenter och artister.

Turnéer och gästspel: Nordiska Kammarorkestern ska ges fler möjligheter till nationella och 
internationella kulturutbyten både för marknadsföring av Västernorrland och som ett led i orkesterns 
konstnärliga utveckling. Genom fler gästspel i hela landet kommer orkestern stärka sin nationella 
profil. För att det ska kunna förverkligas krävs ytterligare finansiering.
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Digitalisering: Under perioden ska digitala verktyg utvecklas för att därmed ge ökad spridning av 
verksamheten, vilket kommer att medföra ökad kulturell demokrati och möjlighet till delaktighet.

Mål 2019–2022
• Det konstnärliga och kvalitetshöjande arbetet ska prioriteras.
• Musiken ska ha en genre- och gränsöverskridande karaktär där västerländsk konstmusik blandas 

med musikformer såsom jazz, folk- och världsmusik. 
• Verksamheten för och med barn och unga ska prioriteras och utvecklas. Detta ska bland annat 

ske i samarbete med kommunernas skolor, fritidsgårdar, kulturskolor, föreningsliv och civil-
samhälle.

• Samarbete mellan egna ensembler, andra enheter inom Scenkonst Västernorrland och med fria 
musiker och grupper ska prioriteras. 

• Det interregionala samarbetet i de fyra nordligaste regionerna ska utvecklas genom gemensamma 
produktioner och samordnad turnéverksamhet. Syftet är framför allt konstnärlig utveckling, men 
även att tillvarata varandras olika kompetenser för att därmed bygga en hållbar ekonomisk och 
konstnärlig utveckling och ge mångfald till de fyra norrlandsregionerna.

• Musik Västernorrland och Nordiska Kammarorkestern ska arbeta med metodutveckling för att nå 
nya publikgrupper och större spridning i regionen.

• Musik Västernorrlands arbete för och med ungdomar genom grupperna Mittfolk, LUST och SLUSK 
ska utvecklas. Möjligheten att utöka arbetet med ungdomar inom fler musikgenrer ska undersökas.

• Arrangörsfrågan ska ges högsta prioritet. Det främjande konsulentarbetet gentemot kommuner, 
musiksällskap, jazzklubbar och andra arrangerande föreningar ska utvecklas. 

• Främjande konsulentarbete gentemot kulturskolorna ska ge stimulans till kulturskolornas utveck-
ling och konstnärliga medvetenhet. 

• Nordiska Kammarorkestern ska vidareutveckla sitt samarbete med tonsättare för att förvalta och 
nyskapa den västerländska konstmusiken. 

• Särskilt fokus ska läggas på ett jämställt musikliv med målsättningen att på sikt ha den ungefär-
liga procentuella genusfördelningen 40–60 avseende dirigenter, artister och tonsättare.

• Nordiska Kammarorkestern ska ges fler möjligheter till nationella och internationella kulturut-
byten för marknadsföring av Västernorrland och som ett led i orkesterns konstnärliga utveckling. 

• Under perioden ska digitala verktyg utvecklas för att ge ökad spridning av verksamheten.
• Nordiska Kammarorkestern och Musik Västernorrland ska bidra till ökad turism i Västernorrland 

och genom samverkan med besöksnäringen stärka Västernorrlands attraktionskraft.

fakta|musik    
Musik Västernorrland arbetar för att stärka det fria musiklivet och främja och inspirera unga musiker 
i regionen. Nordiska Kammarorkesterns uppdrag är att ge konserter lokalt och regionalt, men även 
nationellt och internationellt. Nordiska Kammarorkestern ska vidareutveckla sitt samarbete med ton-
sättare för att förvalta och nyskapa den västerländska konstmusiken. 

I Västernorrland finns kulturskolor med musikundervisning i samtliga sju kommuner. Musiklinjen 
Kapellsberg, en del av Härnösands folkhögskola, bedriver förberedande utbildning för musikhög-
skolestudier för såväl instrumentalister som sångare. Mellansels folkhögskola erbjuder utbildning inom 
funk, fusion, rock, gospel samt kyrkomusik. Dessutom finns en körakademi och samt en yrkesutbild-
ning för musikproducenter. Hola folkhögskola har en show- och musikalutbildning. Ålsta folkhögskola 
erbjuder musiklinje och musikpedagogisk utbildning. 

Lokala musiksällskap och orkestrar på amatörnivå finns i hela regionen. Ett antal ideella föreningar 
i form av jazzklubbar, musiksällskap, rockklubbar med flera står som egna arrangörer av musik och 
musikfestivaler i alla kommuner. Frilansande professionella musiker inom olika genrer finns i regionen, 
exempelvis de musiker och kompositörer som är verksamma inom Tingshuset Musik AB i Kramfors 
kommun.  
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Regional professionell teater 
Teater Västernorrland

Möjligheter
Kreativa klasser: Sedan hösten 2017 drivs projektet Kreativa Klasser, med finansiering från Kultur-
rådet och Region Västernorrland. Projektet innebär att teatern tillsammans med olika skolklasser 
varje termin arbetar med att producera relevanta föreställningar för åldersgruppen. Genom att arbeta 
systematiskt med barn och ungas delaktighet vill Teater Västernorrland bidra till demokratiska 
värderingar och ett demokratiskt samhällsbygge. Målet är att våra unga medborgare ska känna att de 
har en egen teater. 

Attraktivitet: Möjligheterna att ta del av kultur av hög kvalitet bör inte alltid likställas med nöjes-
resor till huvudstaden eller andra stora städer. I ett samhälle där alla resor i dag behöver värderas 
mot miljöpåverkan och också ekonomiska resurser för den enskilde, är det viktigt att fler regionala 
och lokala aktörer tydligt visar på det utbud som finns. Teater Västernorrland ser att teaterverksam-
heten har stor potential att bidra till ökad närturism i Västernorrland och vill undersöka hur teatern 
genom ökad samverkan med besöksnäringen kan stärka regionens attraktionskraft och samtidigt nå 
större publik.

Länsregissören: Teater Västernorrlands länsregissör utför ett efterfrågat och viktigt arbete i hela 
regionen. Under hela året möter regissören amatörteatergrupper, genom såväl regi av stora teater-
uppsättningar som kurs verksamhet. Verksamheten bidrar till brett deltagande i kulturlivet och nya 
möten mellan människor från hela regionen. Inom ramarna för länsregissörens uppdrag vill Teater 
Västernorrland verka för fortsatt ökad verksamhet med fokus på integration och social hållbarhet.

Utmaningar
Barn och unga: Tillgången till scenkonstupplevelser och möjligheten till eget skapande kan skilja 
sig stort beroende på var i regionen man bor. Detta skapar ojämlikhet. Teater som barn och unga 
får uppleva genom skolan är en viktig byggsten i ett tillgängligt och demokratiskt kulturliv. Därför 
är det av stor vikt att samverkan mellan kulturlivet och skolan ständigt utvecklas. Inom ramen för 
projektet Kreativa Klasser undersöker Teater Västernorrland hur teaterupplevelser, genom pedago-
giskt material, kan integreras i skolans undervisning. Teatern vill därtill undersöka förutsättningarna 
för att utöka arbete mot likvärdig tillgång till teaterupplevelser på fritiden för barn och unga i hela 
regionen. 

Arrangörskap: Det ideella arrangörskapet, som den kulturella infrastrukturen i dag vilar på, innebär 
en stor utmaning. Genom att samverka kring arrangörskapet i regionen på ett nytt sätt vill Teater 
Västernorrland öka möjligheterna för fler att delta i kulturlivet. Det kan innebära att teatern behöver 
lägga ytterligare tjänsteutrymme på denna fråga i framtiden. 

Kultur och hälsa: Det främjandet arbetet för god folkhälsa är en samhällsutmaning där kulturen kan 
spela en viktig roll, om det finns resurser för det. Genom att satsa på barns och ungas delaktighet, 
satsningen på länsregissör samt riktade produktioner, vill teatern undersöka hur den kan stödja god 
samhällsutveckling och verka för social hållbarhet.

Utvecklingsområden för regional professionell teaterverksamhet
Digitalisering: Att utveckla teaterns verksamhet kopplat till den digitala arenan är viktigt ur såväl 
tillgänglighetsperspektiv som för att skapa relevans. Teater Västernorrland vill undersöka hur 
interaktivt pedagogiskt material för skolan kan höja kvaliteten på teaterns pedagogiska verksamhet. 
Därtill strävar teatern mot att skapa fler digitala konstnärliga upplevelser. Det är ett kostsamt arbete 
som kommer att kräva ytterligare resurser. 

Interregionala samarbeten: De senaste åren har länsteatrarna i de fyra nordligaste regionerna 
genomfört satsningen Norrscen, med mål att möta de geografiska och resursmässiga utmaningar-
na tillsammans. Under den här tiden har även projektet Mer till fler, med finansiering från de fyra 
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nordligaste regionerna och Kulturrådet, avslutats. Under 2018 har regionerna tillsammans initierat 
en utvärdering av samarbetet. Utifrån den vill de regionala teatrarna utveckla ett ökat interkulturellt 
samarbete.

Teatern ska även undersöka möjligheterna att genomföra ett mittnordiskt samarbete som ytter-
ligare ett sätt att stärka teaterns roll inom besöksnäringen.

Samarbete med konstnärliga högskolor: För att på sikt trygga kompetensförsörjningen och ut-
veckla Teater Västernorrland konstnärligt vill teatern undersöka möjligheterna att genomföra 
utvecklingsprojekt i samarbete med de konstnärliga högskolorna.

Mål 2019–2022
• Arrangörsfrågan ska ges högsta prioritet. Genom metodutveckling och samverkan ska Teater  

Västernorrland hitta utvecklade arbetssätt för att bidra till en likvärdig tillgång till kultur i hela 
regionen. 

• Det interregionala samarbetet Norrscen ska vidare utvecklas. Syftet är framför allt konst närlig 
utveckling, men också att tillvarata varandras olika kompetenser för att därmed bygga en hållbar 
ekonomisk och konstnärlig utveckling samt skapa mångfald i de fyra norrlandsregionerna.

• Projektet Kreativa Klasser och utvecklingen av den pedagogiska verksamheten runt föreställ-
ningar och våra Skapande skola-projekt med anställd dramapedagog ska prioriteras.

• Länsregissörens roll i regionen ska vidareutvecklas för ett breddat och jämlikt deltagande i kultur-
livet. Länsregissören ska också undersöka intresse och former för att Teater Västernorrland ska 
kunna bli ett nav och resurscentrum för amatörteaterlivet, särskilt för unga teaterintresserade i sam-
verkan med Amatör teaterns Riksförbund Västernorrland, kulturskolor med flera.

• Teater Västernorrland ska undersöka utvecklingsmöjligheter för projekt inom kultur och hälsa.
• Teater Västernorrland ska utveckla sina konstnärliga processer för att vara av största möjliga 

samhällsrelevans. Den konstnärliga kvaliteten och tillgängligheten ska utvecklas genom nya och 
fördjupade arbets- och samarbetsformer.

• Teater Västernorrland ska undersöka möjligheterna att utveckla digitala verktyg för teaterns 
pedagogiska verksamhet.

• Teater Västernorrland ska bidra till ökad turism i regionen och genom samverkan med besöks-
näringen stärka Västernorrlands attraktionskraft.
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fakta|teater    
Teater Västernorrland är regionens egna teater. Teatern har i uppdrag att producera en varierad  
repertoar av hög konstnärlig kvalitet och tillgänglighet för barn, unga och vuxna. Teatern spelar före-
ställningar såväl i Sundsvalls teaterkvarter som på turné i hela Västernorrland. Teatern medverkar i 
flertalet Skapande skola-projekt och möjliggör därmed för barn och unga i hela regionen att upptäcka 
det egna teaterskapandet tillsammans med professionella skådespelare. Länsregissören utvecklar  
amatörteaterlivet i hela regionen genom alltifrån fortbildning till stora amatörteateruppsättningar. 
Teater Västernorrland ingår sedan 2008 i Scenkonst Västernorrland AB.

I Västernorrland finns två professionella fria teatergrupper. De har Sundsvall som sin bas men verkar i 
hela regionen via turnéverksamhet. Cirkus Elvira bildades 1984 och Teater Soja bildades 2003.

Cirkus Elvira bedriver verksamhet med turnerande cirkus- och teaterföreställningar för både barn och 
vuxna, samt arbetar med scenografi- och utställningsuppdrag. Cirkus Elvira har sedan 1999 spelat på 
barnkliniken vid Sundsvalls sjukhus och har, varje sommar sedan 2008 satt upp showen Sommarskoj, 
på Norra Berget i Sundsvall. Cirkus Elviras julföreställningar i Sundsvalls teaterkvarter har utvecklats 
till en tradition för många besökare. Dessutom bedrivs riktad verksamhet mot särskolor och tränings-
skolor i hela Sverige. 

Teater Soja producerar teater för barn och vuxna samt specialskriver texter för olika sammanhang. 
Barnföreställningarna har tagit upp ämnen såsom jämställdhet, utanförskap, främlingsfientlighet och 
genusfrågor. I de senaste uppsättningarna har ambitionen varit att smälta samman konstuttrycken  
teater, dans och musik. För vuxna har Teater Soja bland annat gjort stora historiska föreställningar, 
både i Sundsvall och Örnsköldsvik. Dessa föreställningar har lockat stor publik från hela regionen. 

fakta|teatercentrum norra
I Teatercentrum Norra samlas elva medlemsteatrar från Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Väster-
botten och Norrbotten under 2018. Teatercentrum Norra främjar det fria teaterområdet i norr och en 
bred scenkonstnärlig utveckling i de fyra nordligaste regionerna i samarbete med externa parter och 
med utgångspunkt i demografiska förutsättningar. Teatercentrum Norra är också en viktig remissin-
stans för regionala kulturplaner och strategidokument för konst- och kulturområdena. 
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Regional museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Möjligheter
Allas delaktighet: Länsmuseet arbetar aktivt med att fånga barnens perspektiv och skapa delaktighet 
tillsammans med dem i verksamheten utifrån barnkonventionen. Länsmuseet ska utveckla metoder 
och arbetssätt ifråga om kulturarv och integration. Genus och HBTQ-frågor är prioriterade liksom 
nationella minoriteter och att tillgängliggöra verksamhet för människor med funktionsvariationer. 
Ett genus- och demokratiprojekt som planeras är Trolldomsprocesser och länets historia. 

Hållbarhet: Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet står i fokus. Genom prioritering av 
kul turhistorisk verksamhet på friluftsmuseet, framförallt gällande odling, djurhållning och tradi-
tioner, ska friluftsmuseet användas för lärande och förmedling av kunskap inom hållbarhetsfrågor. 
Kulturvetenskapliga och naturvetenskapliga perspektiv möts i detta arbetssätt. Kultur och hälsa samt 
kultur för äldre är viktiga utvecklingsområden för länsmuseet. Kultur i skolan är också ett prioriterat 
utvecklingsområde, och även här är friluftsmuseet en viktig arena.

Besöksnäring: Länsmuseet är ett av regionens mest besökta turistmål och en stark aktör inom 
besöks näringen. Dock är många av miljöerna och infrastruk turen i behov av omfattande upprustning 
för att kunna fungera som besöksmål långsiktigt. Under kultur planeperioden planeras ett omfattande 
utvecklings arbete att profilera friluftsmuseet som kulturhistoriskt upplevelseresmål. Den statliga när-
varon av Statens maritima museer genom Fritidsbåtmuseet ska stärkas och utvecklas som besöksmål. 
Fritidsbåtsmuseet ska utvecklas genom att tillgängliggöra Västernorrlands maritima kulturarv. 

Sveriges största Museum: Länsmuseerna i Sverige samarbetar under parollen Sveriges största 
Museum. Tillsammans utgår museerna från länsmuseernas roll som kultur- och kulturarvsaktör i 
lokalsamhället och den enorma omfattning av verksamhet som museerna har. Länsmuseet samar-
betar med andra regionala museer i norr angående flera frågor. Regionens kommuner och museet 
samverkar i arbetet att stärka kompetensutveckling och museernas samhällsuppdrag.

Samverkan: Länsmuseet fortsätter stärka samverkan med civilsamhälle och kulturskapare, som till 
exempel med Västernorrlands hembygdsförbund, Ideell Kulturallians samt 5i12-rörelsen. På frilufts-
museet pågår samarbeten med utvecklingspotential med bland andra Härnösands trädgårdsodlarför-
ening, Vävstugan Härnösand och folkmusikföreningar. Genom Fritidsbåtsmuseet har museet samar-
beten med till exempel Härnösands segelsällskap, Kaptens föreningen och föreningen Härnösand och 
havet. Samverkan med näringslivet, framförallt kring besöksnäringsfrågor, är viktig. Kunskapsupp-
byggnad är centralt i museiverksamheten och därför är ett utvecklat samarbete med universitet och 
andra kunskapsinstitutioner, som exempelvis folkhögskolor och studieförbund, viktigt. Tillsammans 
med andra kulturinstitutioner såsom arkiv och bibliotek arbetar museet för tillgänglig görande av 
regionens kulturarv, men även med kollegialt lärande och omvärldsbe vakning. 

Utmaningar
Museilagen: Museilagen ställer krav på museiverksamhet i fråga om publik verksamhet, aktiv 
samlingsförvaltning och kunskapsuppbyggnad. Kulturarvspolitiken definierar kulturarv som centralt 
och avgörande för det demokratiska samhällets fortlevnad. Ansvarsfullt omhändertagande av kultur-
miljöer är viktigt och länsmuseet har i uppdrag att vara en stödjande funktion i hela regionen. 

Omfattande samlingar: Länsmuseet äger stora samlingar av föremål, fotografier, dokument, litteratur 
och byggnader som är angelägna att bevara och tillgängliggöra för framtiden. Många av museets 
omkring 100 byggna der är i dåligt skick och kräver omedelbara insatser för bevarande, för att kunna 
garantera tillgänglighet. En lång siktig utvecklings- och underhållsplan ska upprättas. Förvaltning av 
samlingar kräver aktivt arbete med insamling, bevarande och tillgängliggörande. Museilagen tydliggör 
att museer aktivt ska förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål. International Council of 
Museums, ICOM, har vidare riktlinjer för samlings förvaltning och museet har utvecklat en egen 
policy för samlingsförvaltning utifrån ICOM och museilag. 
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Digitalisering och samtidsdokumentation: Digitalt tillgängliggörande av samlingar är en grund-
läggande förutsättning för att museet ska förbli relevant, men som samtidigt kräver ny kompetens 
och långsiktig prioritering. Insamling och samtidsdokumentation är centrala insatser för att fortsatt 
utveckla museets kunskapsbank och samlingar, insatser som också bidrar till att museet är en aktiv 
arena för samtids aktuella frågor. Fokus de närmaste åren kommer att vara insamling i digitala kana-
ler där såväl kompetens som teknisk infrastruktur byggs upp. 

Forskning: Det behövs forskningsverksamhet på museerna, vilket museet vidareutvecklar under 
perio den, förhoppningsvis i form av en forskarskola. Här handlar det framförallt om att finna former 
för kunskapsuppbyggnad som kan ligga till grund för fortsatt kompetensutveckling inom musei-
sektorn. Länsmuseet vill samordna och anordna seminarier och mötesplatser för diskussioner utifrån 
den nya lagen och de frågor museerna ställs inför.

Kulturmiljöarbetet: Under kulturplaneperioden ska länsmuseets uppdrag i det kulturmiljöstödjande 
uppdraget än mer tydliggöras och prioriteras. I begreppet kulturarv innefattas också kulturmiljöer, 
det vill säga den fysiska miljö som formats av människan genom historien. Det kan röra sig om 
byggnader, samhällen, infrastruktur och så vidare. Länsmuseet äger egna kulturmiljöer, men ska 
även på olika sätt stödja regionen med kulturhistorisk kompetens. Framförallt görs detta med kom-
petensutvecklande publika verksamheter och samarbeten med kommuner och civilsamhälle. 

Mål och utvecklingsområden för regional museiverksamhet
• Länsmuseet ska vara en aktiv och oberoende arena som tar plats i det offentliga rummet genom 

att bland annat belysa demokratifrågor och utvecklas som kulturhus och mötesplats.
• Länsmuseet ska prioritera digitala former för förmedling, tillgängliggörande, delaktighet och 

insamling.
• Länsmuseet ska prioritera målgruppen barn och unga och verksamheten ska fortsätta utvecklas ur 

barnperspektiv. Kultur i skolan ska vara ett prioriterat utvecklingsområde.
• Länsmuseet ska fortsatt arbeta för delaktighet i kulturlivet med hjälp av att utveckla metoder 

kring kulturarv och integration samt HBTQ- och genusfrågor, tillgänglighet för personer med 
olika funktionsvariationer och samverkan med natio nella minoriteter. 

• Länsmuseet ska prioritera uppdraget som kulturmiljöstöd och kompetens i regionen bland annat i 
samarbete med kommunerna.

• Länsmuseet ska möjliggöra kunskapsuppbyggnad, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling 
genom samverkan med universitet och andra kunskaps institutioner, arkiv-, biblioteks- och muse-
isektor samt andra länsmuseer i Norrland. 

• Länsmuseet ska ha en aktiv roll inom regionens besöksnäring och inom perspektivet kultur och hälsa.
 
Den regionala hemslöjdsfrämjande verksamheten är ett uppdrag till Stiftelsen Länsmuseet Väster-
norrland och hemslöjdskonsulenten har inriktning på såväl hård som mjuk slöjd.

fakta|stiftelsen länsmuseet västernorrland 

Region Västernorrland och Härnösands kommun är stiftelsebildare till Stiftelsen Länsmuseet Väster-
norrland. Stiftelsen och dess verksamhet finansieras dels med hjälp av stiftelsebildarna och dels med 
statsbidrag genom kultursamverkansmodellen. Sedan hösten 2018 är länsmuseets publika namn 
Västernorrlands museum.

Länsmuseet har ett brett uppdrag och ambitionen är att göra kulturarv angeläget. Stiftelsen ska, inom 
i huvudsak Västernorrland, bedriva och främja kulturmiljövård samt museal verksamhet. Länsmuseet 
är ett kulturhistoriskt museum med huvudbyggnad och friluftsmuseum på Murberget i Härnösand. 
Museet ansvarar även för andra kulturarv i regionen, såsom Gammelgården i Myckelgensjö, Ulvö 
Kapell, Styresholm fornborg och EW-stugan. Länsmuseets mål är att skapa möjligheter för framtidens 
kulturarv och kommande generationers lärande. Utbudet ska vara relevant, aktuellt, spännande och 
överraskande. Samtidigt ska länsmuseet utgöra en aktiv och oberoende arena som tar plats i offentliga 
samtal, till exempel som en arena för samtidskonst.  

I länsmuseets verksamhet finns den hemslöjdsfrämjande verksamheten med eget uppdrag. Den 
hemslöjds  främ jande verksamhetens särskilda prioriteringar beskrivs under egen rubrik. 
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Regional hemslöjdsfrämjande verksamhet 

Hemslöjdskonsulentverksamhet

Möjligheter
Ökat intresse: Det finns ett ökande intresse för hantverk och så kallad gör det själv-kunskap liksom 
intresse för natur och friluftsliv, vilket gynnar slöjden. Fler intresserade samverkansparter kan iden-
tifieras liksom större deltagarintresse. Inom skolor och kulturskolor uttrycks också ökat intresse att 
ta del av och samverka med hemslöjdskonsulenterna. Forskning om handens och hjärnans relation 
till varandra och dess innebörd för utveckling och inlärning väcker intresse. För att ge barn och unga 
större möjligheter att möta hemslöjd intensifieras samarbetet med skol världen både inom kontinuer-
lig verksamhet i kulturskolor och grundskola och inom kortare Skapande skola-insatser. 

Slöjdens bredd: Hemslöjd är en kulturyttring med stor bredd. Hemslöjd utgörs av en lång tradi-
tion med djup kunskap om material och tekniker, ibland benämnt som immateriellt kulturarv. Men 
hemslöjd har även andra sidor och kan till exempel utveckla människors kapacitet och känsla av 
egenmakt, vara hälsofrämjande, utgöra en kunskapskälla för en mer hållbar livsstil eller användas 
som politisk eller konstnärlig uttrycksform. 

Fortbildning för lärare och handledare: För att ge slöjdlärare fortbildning och inspiration har 
hemslöjdskonsulenterna producerat projektet Slöjd kommer lastad för grundskolan. Projektet som 
pågår 2017–2019 står på två ben, en turnerande del med taktila lådor som enkelt skickas mellan  
regionens skolor samt en digital del bestående av en hemsida som kan användas av lärare och elever. 
De båda delarna samspelar med varandra och utgör en flexibel slöjdstation som är tillgänglig i hela 
Västernorrland. Slöjd kommer lastad är också ett led i ökad digitalisering och ökad tillgänglighet.  
På projektets webbplats finns arbetsmaterial och beskrivningar, lättillgängliga, för regionens alla 
grundskolor. En digitalisering av materialet innebär också en flexibilitet som gör att materialet 
enkelt kan utvecklas. För att möta det ständiga behovet av nya slöjdhandledare för barn och unga 
genomför hemslöjdskonsulenterna årligen en slöjdhandledarutbildning. Nätverket av utbildade 
slöjdhandledare underhålls via regelbundna återträffar. 

Arrangörsutbildning för unga: För att ge ungdomar möjlighet att själva skapa plattformar och 
arenor för att uttrycka sig via slöjd och annan kultur genomförs årligen en arrangörsutbildning för 
unga i samarbete med andra kulturverksamheter. Ungdomarna får därigenom ökat inflytande över 
kulturutbudet vilket bidrar till att göra kulturlivet mer attraktivt för målgruppen. 

Stärkt slöjdnäring: För att utveckla och gynna slöjdnäringen och tillvarata slöjdens hälsoaspekt 
initieras samverkan med nya målgrupper och på nya arenor, som till exempel pilgrimscentra, 
turistnäring och friluftsliv. För att stärka slöjdnäringen, marknadsföra slöjd och öka inkomstmöjlig-
heterna för regionens slöjdare producerar hemslöjdskonsulenterna slöjd utställningar och förmedlar 
uppdrag inom området slöjd, konsthantverk, design och pedagogik. I projekt Arctic Wood NetWork, 
som pågår 2018–2019, arbetar hemslöjdskonsulenterna tillsammans med deltagare från Norge, 
Danmark, Finland och Ryssland, för att hitta nya vägar till utveckling av entreprenörskap i traditio-
nellt trähantverk. För att erbjuda slöjdare kompetenshöjning driver hemslöjdskonsulenterna olika 
utvecklingsprojekt. Områden som till exempel näringsverksamhet och slöjdprocess berörs samtidigt 
som värdefulla nätverk skapas. Hemslöjdskonsulen terna samverkar med Ålsta folkhögskola för att 
starta en längre slöjdutbildning. En sådan skulle ge förutsättningar att utbilda nya slöjdare, att driva 
utveckling inom hemslöjdsområdet samt till att göra Västernorrland attraktivare för kulturskapare. 

Hållbarhet: Målen i Agenda 2030 genomsyrar all verksamhet inom hemslöjdsområdet. Hemslöjds-
konsulenten arbetar på individnivå med enskilda människors kunskaper, vilket bidrar till hållbarhet 
både gällande miljö och hälsa. Utbildning inom det immateriella kulturarvet hemslöjd, som ger 
fördjupade kunskaper om tekniker och material, utvecklar människors kapacitet vilket i sin tur ger 
egenmakt och självkänsla. Slöjden är därmed kunskapskälla till en mer hållbar livsstil, på individ-
nivå, vilket är en förutsättning för en mer hållbar samhällsutveckling. Hemslöjden är hälsofrämjande 
i den meningen att den kan bidra till värdefull fritidssysselsättning. 
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Utmaningar
Relevans i samtiden: För att väcka och öka intresset för slöjd behöver den regionala hemslöjds-
verksamheten kontinuerligt påvisa och belysa slöjdens nutida relevans. Hemslöjdsverksamhetens 
praktiska arbete sker genom att producera utställningar och förmedla uppdrag inom slöjd och 
hantverk, utbilda, fortbilda och hålla kurser, initiera och driva projekt. Verksamheten når ut genom 
affischering, olika sociala medier, länsmuseets program, utbudskatalogen jojjo.se och samarbets-
partners marknadsföringskanaler.

Slöjdare som kulturskapare: Hemslöjdskonsulenternas mål är att arbeta långsiktigt och nå ut brett 
i hela regionen. Att samarbeta med grundskolan där alla barn och unga finns samlade är ett sätt. Det 
är svårt att försörja sig som professionell slöjdare vilket gör att det finns få slöjdare som kan åta sig 
tillfälliga uppdrag inom hemslöjdsområdet, till exempel som utförare av Skapande skola-projekt och 
handledare i integrationsprojekt. I förlängningen blir det svårt att hitta projektledare och slöjdare 
som tar uppdrag. Det i sin tur gör det svårt för hemslöjdskonsulenterna att nå ut i tillräcklig omfatt-
ning till alla målgrupper i hela regionen. Dessutom behövs resurser för att finansiera uppdragstagare.

Mål och utvecklingsområden för regional hemslöjdsfrämjande verksamhet
• Pedagogisk slöjdverksamhet ska utvecklas och spridas i samverkan med skolor, kulturskolor,  

andra kulturaktörer och civilsamhälle. Hemslöjd ska erbjudas barn och unga inom kulturskolorna 
och Skapande skola. Fortbildnings- och inspirationsinsatser görs för regionens slöjdlärare. 

• Som ett led i ökad digitalisering och ökad tillgänglighet producerar hemslöjdskonsulenterna det 
digitala arbetsmaterialet Slöjd kommer lastad.

• Hemslöjdskonsulenterna fortsätter årligen att utbilda nya handledare i slöjdpedagogik för att 
bredda och sprida möjligheterna för barn och unga att slöjda.

• En arrangörsutbildning för barn och unga i regionen genomförs årligen av hemslöjdskonsulen-
terna i samarbete med andra kulturaktörer. 

• Aspekten slöjd – hälsa ska vidareutvecklas i samarbete med nya samverkanspartners, bland annat 
inom kyrka, friluftsliv och besöksnäring. 

• Målen i Agenda 2030 genomsyrar all verksamhet inom hemslöjdsområdet. Hemslöjden arbetar 
på individnivå, med enskilda människors kunskaper och välmående.

• Att initiera samverkan och samarbete över regio nala och nationella gränser bidrar till att skapa 
förnyelse och utveckling för regionens slöjdare.

• Hemslöjdskonsulenterna driver utvecklingsprojekt för att erbjuda slöjdare kompetenshöjning. I 
projektet Arctic Wood NetWork, arbetar hemslöjds konsulenterna tillsammans med deltagare från 
Norge, Danmark, Finland och Ryssland, för att hitta nya vägar till utveckling av entreprenörskap 
i traditionellt trähantverk. 

• Hemslöjdskonsulenterna verkar för att en av regio nens folkhögskolor startar en längre slöjdut-
bildning, dels för att driva utveckling inom hemslöjdsområdet, dels som en del i att göra Väster-
norrland mer attraktivt för kulturskapare.

 

fakta|hemslöjd 

Den regionala hemslöjdfrämjande verksamheten består av två hemslöjdskonsulenter anställda vid 
länsmuseet. De verkar för att lyfta och tillgängliggöra slöjdverksamhet i hela regionen. Hemslöjds-
konsulenterna driver vidare utveckling inom slöjdområdet genom att stärka och förnya slöjd som 
kulturarv och levande kulturyttring. Samarbete sker med många aktörer: professionella slöjdare och 
hobbyslöjdare, kommuner, skolor, föreningar, studieförbund, andra kulturkonsulenter med flera.  
Verksamhet drivs även över regions- och nationsgränser.

I Västernorrland finns två regionala hem slöjdsföreningar under Sveriges hemslöjdsföreningars Riks-
förbund. Det är Ångermanlands hemslöjdsförening med cirka 800 medlemmar fördelade på tre lokal-
föreningar samt Medelpads hemslöjdsförening med cirka 200 medlemmar. De regionala förenin garna 
får verksamhetsbidrag från Region Västernorrland.

Den ideella slöjden verkar för att tillvarata, utveckla och förnya slöjden som kultur och näring. Slöjd 
ska ha en självklar plats i människors vardagliga liv. Under 2019–2022 betonas hållbarhet, kunnighet, 
kreativitet och gränsöverskridande samarbeten. Hembygdsgårdar och museer är viktiga aktörer för att 
samla och kommunicera slöjdens kulturarv.
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Kulturarv och kulturmiljö 

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland

Möjligheter
Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2017–2020 är resultatet av samarbete mellan  
Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland. Programmet utgör riktlinjen för det 
regionala arbetet med kulturarv och kulturmiljöer under planperioden. Programmets vision är att 
kulturarv ska vara tillgängligt, användas och utveckla regionen samt att Västernorrlands invånare 
ska känna ansvar för sitt gemensamma kulturarv. Kring denna vision samlas regionala kulturarvs-
aktörer som arkiv, museer, kommuner och ideellt föreningsliv. 

Prioriterade områden för regionens kulturarvs arbete är att utveckla hållbart och långsiktigt 
användande och tillgängliggörande av materiellt och immateriellt kulturarv. I enlighet med 
kulturarvspro grammets mål ska samtliga aktörer sträva mot att lyfta nya berättelser och inkludera 
grupper som tidigare stått utanför förmedling och deltagande. För att säkerställa brett deltagande i 
kulturarvet är kontakter mellan skolor och aktörer av stor vikt. Det finns ett stort engagemang kring 
kulturarv i civilsamhället. Medverkan och samverkan i form av olika insatser är en del av kultur-
arvets användande.

För att fler berättelser ska lyftas fram bör Västernorrlands historia ses i ett brett och källkritiskt 
perspektiv. Kulturarv är inte statiskt, utan är i ständig förändring och omformulering, vilket innebär 
att var tidsperiod kan ha sin syn på kulturarv. Västernorrland har varit plats för bosättningar sedan 
tusentals år tillbaka. Detta pekar på en långt tillbakagående historia som kan bidra med en mång-
sidig syn på, samt utgöra källmaterial för ett regionalt kulturarv. Västernorrlands historia omfattar 
teman som till exempel hamn-, industri-, vattenkraft-, flottnings -och arbetslivshistoria i kombina-
tion med aktivt närings- och föreningsliv. Därtill finns forntida lämningar i form av Nämforsens 
hällristningar, vikingagravar och runstenar samt både historisk och nutida närvaro av skogsfinnar, 
nationella minoriteter och ursprungsfolket samerna vilka alla utgör en betydelsefull del i det regio-
nala kulturarvet. Kulturarv som en källa till bildning och demokratiutveckling är angeläget och bör 
tas tillvara på och inte missbrukas för att beskriva en historieuppfattning som är ensidig, okritisk 
och vinklad. Kulturarv, behandlat i sin mång fald är och ska betraktas som en av grunderna till ett 
demokratiskt och hållbart samhälle. Ur denna synvinkel ligger Västernorrland i framkant med ett 
strategiskt kulturarvsprogram och en regional kulturarvskonsulent.

Utmaningar 
En utmaning ligger i att identifiera länets invånares behov kring samverkan inom kulturarv samt att 
nå ut till alla som kan vara i behov av kulturarvsperspektiv och vetenskap i sitt arbete samt för att 
konkret kunna bredda historieskrivningen och uppnå kulturarvsprogrammets vision. Flera av regio-
nens aktörer har stora samlingar som är i behov av ett hållbart bevarande. Dessa samlingar besitter 
värden som gör dem nöd vändiga att tillgängliggöras i högre utsträckning. Eftersom utställningslo-
kaler och utställningsarbete har sina begränsningar behövs alternativ till fysisk tillgänglighet genom 
digitalisering. Digitalisering och digitisering är en metod för tillgängliggörande som uppmärksam-
mats av de flesta av regionens kulturarvsaktörer och föreningar. Utbildningsmöjligheter och erfaren-
hetsutbyte är därför viktiga utvecklingsområden.

Utvecklingsområden
En punkt för utveckling kan vara att ytterligare utveckla kulturarvsnätverk rörande kulturarvs peda-
gogik, kulturmiljöarbete, samlingsförvaltning och tillgängliggörande samt samverkan inom dessa 
områden. Via metodutveckling kan intresse och nyfikenhet för lokal och gemensam historia väckas 
och kulturarvet som resurs och källmaterial kan brukas av flera, samtidigt som olika verksamheter 
kan ta del av varandras kunskap och erfarenheter.

Ett område att ytterligare utveckla är samverkan mellan alla kulturarvsinriktade föreningar,  
miljöer och områden, i synnerhet dem med pedagogisk inriktning. Samverkan behövs över kom-
mungränser och kulturarvsinstitutioner för stöd och erfarenhetsbyte. 
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Överenskommelse med Länsstyrelsen Västernorrland  
Region Västernorrland och länsstyrelsen i Västernorrland har länge samverkat kring kultur- och 
kulturarvsfrågor. I syftet att genomföra det gemensamma kulturarvsprogrammets innehåll och mål 
upprättas årligen en handlingsplan. Ämnen som är fruktbara att gemensamt diskutera är bland annat 
anslag- och bidragsgivning, kulturmiljöfrågor, samverkan med länsmuseet samt genomförande och 
resultat av turismekonomiska mätningar och medborgarenkäter i regionen.

Överenskommelsen med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Västernorrland 
Region Västernorrland har en överenskommelse med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen 
Väster norrland om strategisk samverkan inom kulturarvsområdet. Överenskommelsen under-
tecknades av parterna i december 2013. Den omprövas varje år med inriktning på samarbetet utifrån 
erfarenheter och resultat som gjorts. Överenskommelsens övergripande syfte är att verka för regio-
nal utveckling med kulturarv som utgångspunkt och fokus inom överenskommelsen ligger på ömse-
sidigt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. För att bli en stark resurs behöver aktörer inom 
området samverka. Parterna inom överenskommelsen ska samverka inom tillväxt och besöksnäring, 
folkbildning, civilsamhälle, kulturarvsinstitutioner samt verka för ett inkluderande arbetssätt med 
fokus på mångfald. 

fakta|kulturarv
Kulturarv utgörs av de uttryck, föremål och lämningar människor har skapat och hur vi i dag uppfattar 
och tolkar dessa. Västernorrland har varit plats för bosättningar sedan tusentals år tillbaka. Den långt 
tillbakagående historien utgör ett varierat källmaterial till regionalt kulturarv. I regionen finns forntida 
lämningar i form av hällristningar, vikingagravar och run stenar. Skogsfinnar, nationella minoriteter och 
ursprungsfolket samerna har både historisk och nutida närvaro vilken utgör en betydelsefull del i det 
regionala kulturarvet. Det aktiva föreningslivet visar prov på stort engagemang genom verksamhet vid 
till exempel hembygdsgårdar och lokala museer. Lokala kulturarv är också populära besöksmål. Exem-
pel på sådana är Mannaminne, Nämforsens hällristningar, Ulvöhamn, Gudmundstjärn, Hemsö fästning, 
Galtströms bruk och Haverö strömmar. 
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Regional biblioteksverksamhet 

Regionbibliotek Västernorrland

Regionbiblioteket är en del av kulturverksamheten vid Region Västernorrland. Till verksamheten 
hör även Lättillgängliga nyheter och inläsningstjänsten. Regionbiblioteket har en biblioteksplan 
för perioden 2019–2022, där verksamhetens målsättningar fördjupas och beskrivs. Regionbibliotek 
Västernorrland är ett regionalt resurscentrum som ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och 
kvalitet gällande folkbiblioteken i regionen. Syftet är att bidra till likvärdig tillgång till biblioteks-
service för regionens invånare. Som stöd för verksamhetsutveckling erbjuder regionbiblioteket 
projektstöd och handledning samt fortbildning till folkbibliotekens medarbetare. Regionbiblioteket 
ansvarar också för att främja lokal litteratur och litteraturen som konstform i regionen samt att  
stärka folkbibliotekens läsfrämjande arbete.

fakta|regionbibliotek västernorrland
Regional biblioteksverksamhet är ett lagstadgat uppdrag till Region Västernorrland. Verksamheten 
finansieras med regio nala och statliga medel samt med externa projektmedel. 

Regionbiblioteket samverkar med aktörer på olika nivåer och inom olika verksamheter. Kommunernas 
folkbibliotek är huvudsaklig målgrupp. Det är även de regionala biblioteksverksamheterna i Norr-
botten, Västerbotten och Jämtland Härjedalen. Inom Region Västernorrland finns samverkan med det 
Medicinska biblioteket och biblioteken på Region Västernorrlands tre folkhögskolor.

Regionbiblioteket medverkar i det regionala nätverket för kulturarvsfrågor och via kultursamverkans-
modellen sker samverkan med de regionala kulturinstitutionerna. På nationell nivå samarbetar Region-
bibliotek Västernorrland bland annat med Kungliga Biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier 
och Kulturrådet.

Regionbiblioteket medverkar i två nationella bibliotekssatsningar: Digitalt först med användaren i  
fokus samt Stärkta bibliotek i hela landet, som båda pågår 2018–2020. 

LÄSFRÄMJANDE VERKSAMHET

Kulturrådet beskriver skillnaderna mellan litteratur- och läsfrämjande verksamhet på följande sätt: 
Läsfrämjande är att göra läsare av läskunniga, öppna vägar till litteraturen för den som läser lite 
eller inte alls och att öka mångfalden av litteratur för läsare. Litteraturfrämjande är att synliggöra 
litteratur och litterära upphovspersoner och att stärka och gynna litteraturen som konstform. 

Möjligheter läsfrämjande
Förtroendet för folkbiblioteken: Som offentliga inrättningar med högt förtroende hos allmänheten 
lämpar sig biblioteken väl att arbeta med demokratiska kärnvärden som alla människors lika värde 
och rätt, tryck- och yttrandefrihet, allmänna och fria val, jämställdhet och mångfald. Offentligt 
finansierade bibliotek har lång erfarenhet av samverkan med varandra och med myndigheter, före-
ningar, organisationer och enskilda. Tillsammans synliggörs då insatser mer kraftfullt, oavsett om 
det handlar om barns digitala delaktighet, vuxnas läsning eller ungas källkritiska kunnande. Många 
bibliotek har kommit att bli en första samhällsinstans för nyanlända och har tillsammans med civil-
samhället utformat aktiviteter och stöd för deras behov. 
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Utmaningar läsfrämjande
Ett tudelat samhälle: En utmaning är ett tudelat samhälle där olika perspektiv och erfarenheter 
ställs mot varandra: stad mot landsbygd, välbärgade mot ekonomiskt utsatta, högutbildade mot 
personer som saknar eftergymnasiala studier, anställda mot arbetslösa, etablerade mot nyanlända. 
Här intar folkbiblioteken en viktig roll i att motverka utanförskap och främja inkludering genom att 
aktivt utöva det demokratiska biblioteksuppdraget. Uppdraget innebär att prioritera barn, unga och 
personer med annan etnisk bakgrund och med annat modersmål än svenska samt att inkludera perso-
ner i ett digitalt utanförskap samt personer med funktionsvariation.

Mål och utvecklingsområden för läsfrämjande 
• Stärka folkbiblioteken i uppgiften att utföra det demo kratiska uppdraget, särskilt utifrån perspek-

tiven mångfald, inkludering och likvärdighet. 
• Stärka samverkan med och insatser för personer inom de nationella minoriteterna och ursprungs-

folket samerna, särskilt barn och unga.
• Stimulera folkbiblioteken att medverka i den nationella satsningen Digitalt först och i andra in-

satser som kan öka invånarnas digitala delaktighet och höja medie- och informationskunskapen.
• Förnya insatserna via bibliotek och olika projekt för att uppnå förbättrad läskunnighet i regionen. 

fakta|läsfrämjande 
Läsfrämjande verksamhet är en central uppgift för folkbibliotek och regionala biblioteksverksamheter, 
men på olika sätt. Folkbiblioteken riktar sig direkt mot invånarna. Regionalbiblioteket  stödjer folk-
bibliotekens läsfrämjande arbete, till exempel genom metodutveckling. 

I oktober 2016 tillsatte regeringen en läsdelegation. Syftet var att skapa likvärdiga förutsättningar för 
alla barn och unga att utveckla fullgod läsförmåga och få vara med om lustfyllda läsupplevelser. Barns 
och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) överlämnades till regeringen i septem-
ber 2018. Utredningen kan på sikt påverka det kommu nala och det regionala läsfrämjande uppdraget. 

LITTERATURFRÄMJANDE VERKSAMHET

Sedan 2015 ingår litteraturen som konstform i kultur samverkansmodellen. Regionbiblioteket an-
svarar för konstområdet i regionen och litteraturfrämjande är ett område i utveckling. Det är fortsatt 
viktigt att stärka infrastrukturer för förmedling av litteratur till exempel via folkbiblioteken. Samti-
digt finns behov av insatser som utgår ifrån premisserna för det litterära konstområdet. Det är frågor 
som tidigare saknat tydlig mottagare inom offentligt finansierad regional kulturverksamhet. 

Möjligheter litteraturfrämjande och litteraturen som konstform
Litteraturtradition: Det finns en lång litteraturtradition inom Västernorrland med författarskap från 
olika tider och inom olika genrer. Region Västernorrlands övergripande kartläggning av författare 
kan leda vidare mot en fördjupad dialog med litterärt yrkesverksamma inom regionen. Regionen 
fördelar varje år åtta stipendier inom kultur och kreativa näringar. Region Västernorrlands residens-
verksamhet, projekt AIRY, Artist in Residence Västernorrland med stöd från Kulturrådet, är öppen 
för litterärt verksamma i världen och i regionen. Det uttalade regionala ansvaret att främja littera-
turen som konstform ger en möjlighet att samordna, synliggöra och stödja aktörer, processer och 
infrastrukturer inom litteraturområdet.

Utmaningar litteraturfrämjande och litteraturen som konstform
Brist på utbildningar litterärt skrivande: Inom länet Västernorrland finns få utbildningar i litterärt 
skrivande. Litteratur skapas på olika språk, inte enbart svenska, men få andra språk uppmärk-
sammas. Arvoderingen av litterärt yrkesverksamma varierar och det finns få offentliga arenor för 
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litteraturen i regionen. Undantagen är kommunernas folkbibliotek och studieförbunden, som står för 
gedigna insatser när det handlar om att sprida författarskap och litteratur till invånarna. Avsaknaden 
av en övergripande stödfunktion för litteraturen som konstform har gjort det svårt att arbeta strate-
giskt med konstområdet inom regionen. 

Exempel på insatser som behövs för att stärka området är exempelvis att stimulera fler invånare 
att verka inom konstområdet, anpassa de regionala kulturstöden till litterär verksamhet, uppmärk-
samma villkoren för litterärt yrkesverksamma samt att stärka infrastrukturen för konstformen inom 
hela regionen. 

Mål och utvecklingsområden för litteratur främjande och litteraturen som konstform
• Göra en fördjupad kartläggning av det regionala litterära landskapet, för att identifiera litterärt 

yrkesverksamma och andra aktörer som bidrar till infrastrukturen för litteraturen som konstform 
i regionen.

• Aktivt söka upp litterärt verksamma med annan språklig eller etnisk bakgrund än den svenska.
• Utforma en strukturerad dialogprocess med litterärt yrkesverksamma inom regionen.
• I samarbete med Region Västernorrlands folkhögskolor undersöka möjligheten att utforma och 

erbjuda fler kurser i litterärt skrivande.
• Informera litterärt yrkesverksamma om möjligheten att söka stipendier hos Region Västernorr-

land.
• Vidareutveckla insatserna inom projekten För fattare i Västernorrland och AIRY, Artist in Resi-

dence Västernorrland.
• Informera arrangörer som erhåller regionalt ekono miskt stöd vilka arvodesrekommendationer 

som gäller då litterärt yrkesverksamma engageras för offentliga arrangemang. 

fakta|litteraturfrämjande och litteraturen som konstform
Det litterära regionala landskapet omfattar många aktörer, enskilda utövare samt kulturella och krea-
tiva näringar. Det kan vara författare av skön- och facklitteratur för barn, unga och vuxna, översättare, 
poeter, illustratörer, serieskapare, dramatiker, estradpoeter, skribenter, lektörer, förlag, bokhandlare, 
litterära sällskap, studieförbund, folkhögskolor och föreningar. En definition av litterärt yrkesverksam-
ma kan vara författare, dramatiker, poeter, serieskapare, litterära översättare och illustratörer. 

Regionbiblioteket har genomfört en övergripande kartläggning av nutida författare i regionen. Syftet 
är att skapa ett författarnätverk för dialog om erfarenheter inom det litterära yrkesområdet och få en 
uppfattning om behovet av stöd. På Region Västernorrlands webbplats finns information om nutida 
och äldre författarskap – Författare i Västernorrland. Personerna och verken finns presenterade  
i text, ljud och bild. 

LÄTTILLGÄNGLIGA NYHETER OCH INLÄSNINGSTJÄNST    
VÄSTERNORRLAND

Möjligheter
Lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst är en etablerad verksamhet och en prioriterad del av 
regionbibliotekets arbete med ökad tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet. Genom utvecklings-
projekt med Myndigheten för tillgängliga medier har processer utvecklats, liksom i samverkan 
med distributionsföretaget där teknikutveckling skett och sker. Båda taltidningen Spotlight och det 
lättlästa Y-bladet är viktiga läsfrämjande insatser för personer med läshinder. Under de senaste åren 
har det visat sig att såväl taltidningen som de lättlästa nyheterna spelat roll för deltagare på etable-
ringskurser, Svenska för invandrare och liknande. En breddad referensgrupp ger nya brukargrupper 
en tydligare röst och läsarundersökningar ger tips på innehåll och annat. 
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Utmaningar
Det finns en utmaning i att nå fler med möjligheten att ta del av taltidningar och lättlästa tidningar. 

Utvecklingen inom området är starkt teknikdriven och innovativ vilket påverkar förmedlare och 
producenter, men även läsare. Verksamheten har upplevt flera teknikskiften. För närvarande pågår 
en övergång från CD-skivor till webbaserade produkter i samhället. Det innebär för verksamheten 
att arbeta med flera publiceringsmodeller samtidigt och kräver en lyhördhet för brukarnas nuvarande 
och förändrade beteenden.

Mål och utvecklingsområden för Lättillgängliga nyheter och inläsningstjänst
• Förnya marknadsföringsstrategin för att nå fler läsare.
• Utveckla referensgruppens arbetsformer.
• Genomföra regelbundna brukarundersökningar.
• Utveckla verksamheten i takt med digitaliseringen och utveckling av informationsteknik.

fakta|lättlästa nyheter och inläsningstjänst
Regionbiblioteket erbjuder invånare med läshinder en taltidning, Spotlight, och en tidning med lättläs-
ta nyheter, Y-bladet, vilken även kommer ut som taltidning. Tidningarna är gratis och innehåller repor-
tage och länsnyheter ur synskadades och läshindrades perspektiv. Reportage från kulturlivet i regionen 
är en viktig del av innehållet. De författarporträtt som tillgängliggjorts på regionbibliotekets webbplats 
har tillkommit i nära samarbete mellan Spotlight och regionbiblioteket. Både taltidningen och Y-bladet 
finns tillgängliga via kostnadsfria appar. 
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Regional enskild arkiv verk samhet 
Näringslivsarkivet och Föreningsarkivet

Möjligheter 
Äldre arkiv: Näringslivsarkivet och Föreningsarkivet, tar hand om en stor del ofinansierade äldre 
arkiv, det vill säga arkiv utan ägare eller sponsor. Forskningsintresset för de äldre arkiven är ofta 
mycket stort. De regionala enskilda arkiven strävar efter att fortsätta driva frågorna om större statlig 
finansiering av viktig svensk historia. På så sätt kan förståelsen gällande arkivens vikt, nytta och 
värde ökas. 

Metodutveckling: Näringslivsarkivet och Föreningsarkivet har initierat och genomfört det gemen-
samma utvecklingsprojektet, De enskilda arkivens digitala kulturarv 2013-2015, förkortat EnArk. 
Projektets övergripande syfte var att utveckla nya metoder och tjänster avseende digitalarkivering 
och tillgänglig görande av arkiv för företag och föreningar i Västernorrland. I samarbete med den 
arkiv- och informationsvetenskapliga forskningen vid Mittuniversitetet kommer kompetensutveck-
ling och kunskapsspridning att ske även på nationell nivå. 

Som en fortsättning på det avslutade projekt EnArk har de regionala enskilda arkiven i regionen 
ambitionen att arbeta vidare med praktisk tjänsteutveckling. En handbok planeras för dessa tjänster 
med andra regionala enskilda arkiv som målgrupp. Ett långsiktigt mål är också att kunna möta upp 
behoven av digitala tjänster genom att erbjuda god rådgivning samt en hållbar lösning för att ta 
emot, tillgängliggöra och tillhandahålla digitala arkiv. Dessutom finns en förhoppning om att i större 
utsträckning digitalisera fysiskt arkivmaterial.

Förbättringar och förnyelse av den tekniska infrastrukturen är en del i arkivens utvecklings-
arbete tillsammans med ytterligare samverkan med företag, företagsorganisationer och liknande 
arkivverksam heter i landet. 

Samverkan: Viktiga samarbetspartners för de regionala arkiven är Mittuniversitetet, Riksarkivet, 
Landsarkivet i Härnösand, Länsarkivarieföreningen, Arkivcentrum Nord, Centrum för Näringslivs-
historia, Medelpadsarkiv, Länsmuseet Västernorrland, det regionala konsulentnätverket, kulturarvs-
sektorn, andra regionala arkivinstitutioner samt skolor och kulturskolor i kommunerna.

Arkivpedagogik: Genom en fortsatt satsning kommer Näringslivsarkivet och Föreningsarkivet att 
tillsammans verka för bättre förutsättningar för en satsning på nya och bredare målgrupper, inte 
minst barn och ungdomar. Genom omvärldsbevakning kommer erfarenheter från andra arkivpeda-
gogiska verksamheter, nationellt och internationellt, att skapa grund för eget arkivpedagogiskt 
program. I det pedagogiska arbetet sker samverkan mellan skolor och kulturskolor samt med andra 
regionala kulturarvsinstitutioner och andra arkivinstitutioner i Sverige, och även med näringsliv och 
civilsamhälle. Inom ramen för detta samarbete kommer de regionala arkivinstitutionerna att göra en 
satsning på utveckling och större användning av hemsidor, sociala medier, workshops, föreläsningar, 
samt nätverk på regional och nationell nivå. En viktig utgångspunkt för pedagogisk utveckling är de 
skrivningar som finns i grundskolans läroplan och de behov skolan har i att samarbeta med arkiven.

Utmaningar
Ofinansierade arkiv: De största utmaningarna för enskild regional arkivverksamhet är de ofinansie-
rade arkiv som inryms i arkiven. Det långsiktiga kulturarvsarbetet i att bevara och tillgängliggöra 
dessa arkiv är förenat med kostnader, som arkiven har svårigheter att hitta täckning för. Hit hör även 
lokalfrågan, då bristen på yta är begränsande för verksamheten. Det gör det svårt att nyanställa per-
sonal samt utveckla digital verksamhet, då det varken finns plats för nya arbetsplatser eller skanner 
och liknande redskap. 

Digitalisering: Övergången att arbeta med e-arkiv liksom andra digitaliseringsfrågor, samt digitise-
ring av handlingar innebär stora utmaningar för arkiven. Ytterligare en utmaning är möjligheterna 
att utveckla goda samarbeten inom kulturarvsområdet, interregionalt och nationellt, då de personella 
resurserna är små. För att möta upp dessa krav ska de enskilda arkiven utöka insatser när det gäller 
digitalisering, både när det gäller det som skapas digitalt från första början (born digital) men även 
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när det gäller att skanna befintliga arkiv. Med kravet på ökad tillgänglighet följer ökade krav på 
innovation, teknisk utveckling och digitala möjligheter. 

Mål och utvecklingsområden för enskild arkivverksamhet
•    De enskilda arkiven ska i samarbete med den arkiv- och informationsvetenskapliga forskningen 

vid Mittuniversitetet arbeta för kompetensutveckling och kunskapsspridning på nationell nivå. 
•    Som en fortsättning på projektet EnArk och några andra mindre projekt i samma riktning ska de 

enskilda arkiven ha ambitionen att arbeta vidare med praktisk tjänsteutveckling. Detta ska resul-
tera i en handbok med andra regionala enskilda arkiv som målgrupp samt i slutänden att kunna 
möta upp behoven kring digitala tjänster och med allt som det innebär.

•    Tillsammans ska de enskilda arkiven arbeta för att bredda sin målgrupp och verka för bättre förut-
sättningar med fokus på barn och unga samt fortsatta satsningar på arkivpedagogisk verksamhet.

•    De enskilda arkiven ska verka för fortsatt god samverkan och erfarenhetsbyte med aktörer som 
Mittuniversitetet, Riksarkivet, Länsarkivarieföreningen, Arkivcentrum Nord, Centrum för Nä-
ringslivshistoria, Medelpadsarkiv, länsmuseet, det regionala konsulentnätverket, kulturarvssektor, 
andra regionala arkivinstitutioner samt skolor och kulturskolor i Västernorrland.

•    De enskilda arkiven ska verka för att nyttja tekniken och digitaliseringens möjligheter för att 
möta kraven på ökad tillgänglighet. Digitalisering av befintligt material är prioriterat.

fakta|arkiv
Näringslivsarkivet i Norrland och Föreningsarkivet Västernorrland utgör de regionala enskilda ar-
kivverksamheterna i Västernorrland. Båda drivs som ideella föreningar och har i uppdrag att samla, 
bevara och kommunicera arkiv från regionens föreningsliv och näringsliv. Hos Näringslivsarkivet finns 
omfattande material från 500 års norrländsk näringslivshistoria bevarat. Det rör sig om historiskt och 
modernt värdefullt källmaterial i form av skriftliga dokument, bilder, kartor och ritningar från företag, 
näringslivsorganisationer, fackföreningar och privatpersoner. De allra flesta av de drygt 600 arkiven är 
öppna eller delvis öppna för forskning. Näringslivsarkivet har arkiv från järnbruk, sågverk, verkstäder, 
fabriker, varv, manufakturverksamhet, tidningar, tryckerier, målerier, åkerier och mycket mer. 

Föreningsarkivet har material från de stora folkrörelserna som verkat från slutet av 1800-talet fram 
till i dag samt arkiv från till exempel de flesta politiska partierna,  idrottsrörelsen, nykterhetsrörelsen, 
frikyrkorörelsen och andra föreningar. Föreningsarkivet arbetar för att öka medlemsantalet genom att 
informera om arkivet och dess verksamhet. I dag finns cirka 340 medlemsföreningar i Föreningsarkivet. 
För att öka tillgängligheten till arkivet och dess samlingar har det anställts en arkivpedagog.

Förutom att vara aktiva arkivinstitutioner i samtiden har de regionala arkiven en viktig roll i det samla-
de kulturarvsarbetet. De enskilda arkiven finansieras med hjälp av medlems- och depositionsavgifter 
samt anslag från stat, region och kommun. Inom båda arkivverksamheterna arbetas det aktivt med att 
digitalisera samlingarna.

Landsarkivet i Härnösand är en enhet inom Riksarkivet vars uppdrag är att hantera, bevara och tillgäng-
liggöra arkivmaterial från lokala och regionala statliga myndigheter. Landsarkivet i Härnösand har cirka 
tio hyllmil arkivhandlingar och den större delen av arkivbeståndet sträcker sig från 1600-talet fram till 
nutid. Landsarkivets distrikt är i huvudsak regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och 
Gävleborg, men Landsarkivet förvarar även vissa handlingar från övriga delar av landet. 

Utöver Riksarkivets avdelning Landsarkivet i Härnösand finns Riksarkivets enheter Mediekonverterings-
centrum i Fränsta samt Svensk arkivinformation i Ramsele. Vid dessa avdelningar drivs digitalisering 
samt tillhandahållande av arkivhandlingar och information. 

Ett antal företagsarkiv finns i regionen och de sju kommunerna besitter var sitt kommunarkiv.

Sedan slutet av 1980-talet har Mittuniversitetet bedrivit utbildning och forskning inom arkiv- och in-
formationsvetenskap och är det enda universitetet i Sverige med fokus på arkiv. Universitetet erbjuder 
kurser på såväl grund- som avancerad nivå vilka täcker arkivinformationen och arkivens uppkomst, 
hantering, organisering och nyttjande, samt dess påverkan och betydelse för organisationer, individer 
och samhälle. Forskningen som bedrivs fokuserar på praktiska och hållbara lösningar.  
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Regional professionell  bild- och formverksamhet  
Konstområdet i Västernorrland

OFFENTLIG KONST

Utvecklingsområden
Konst i det offentliga rummet bidrar till att skapa karaktär och förmedla en känsla av omtanke. Den 
ger också en ytterligare dimension till de offentliga rummen utöver funktion och nödvändighet. 
Konsten är bärare av kraft, nya tankar och kan spela på våra sinnen. Genom pedagogiska insatser 
i vårdmiljöer och utveckling av nya platser för möten med konst ges fler tillfällen att möta konst i 
vardagen. Konstsamlingen ska också göras mer åtkomlig genom fortsatt utveckling av digitala verk-
tyg. Utställningar med regionens konst har genomförts 2015 och 2018 i samverkan med länsmuseet 
under namnet Konstinjektion. Fortsatt arbete med utställningar för att låta fler ta del av konsten ska 
genomföras. Regionen ska arbeta vidare med att göra konsten mer tillgänglig och spegla regionens 
invånare oavsett vilken grupptill hörighet eller social struktur man vill tillhöra. Samarbetet med 
konstkonsulentverksamheten och andra aktörer i Västernorrland ska fortsatt utvecklas.

KONSTKONSULENT VÄSTERNORRLAND

Vid kulturverksamheten inom Region Västernorrland verkar konstkonsulenten med ett regionalt 
uppdrag för främjande av bild- och formområdet. 

Möjligheter
Samordning inom regionen: Under projektet Resurs centrum Konst 2012–2015, med finansiering 
från bland annat Kulturrådet, byggdes nätverk och mötesplatser upp för samordning av regionens 
konstverksamheter. Konstkonsulenten ska fortsatt, i samarbete med kommuner, civilsamhälle och 
konstutövare, vidareutveckla denna samordnande verksamhet. Samordningsvinster skapas i form av 
större kontaktytor, breddad kompetens, fler resurser och kollegialt lärande. 

Stärkt samtidskonst: Ytterligare en möjlighet handlar om att stimulera till möten mellan samtids-
konst och civilsamhället. Genom konstprojekt i samverkan mellan konstnärer, kommuner, institu-
tioner, organisationer och företag ska nya sammanhang för konst skapas. Fokus kommer också 
att ligga på att inkludera nya bild- och formkonstnärer i regionen, unga likväl som nyanlända och 
utlandsfödda, genom insatser för etablering och nätverksbyggande. Frågor om tillgänglighet, för-
medling och förnyelse är viktiga. 

Kollektiva konstnärsverkstäder: Det regionala stödet till kollektivverkstäder möjliggör produktion 
och visning av samtida konst i hela Västernorrland. Stödet och dialogen med de kommuner där 
verkstäderna finns kommer att fortsätta intensifieras för att stärka kollektivverkstäderna. Kollektiv-
verkstäderna bedriver också kursverksamhet och fortbildning inom olika konstarter. Kollektivverk-
städernas möjligheter att driva kompetensutveckling ska stärkas.

Arrangemang: Ett lyckat samarbete mellan konstkonsu lenterna och utställningsarrangörer var den 
två veckor långa performancefestivalen, OCKUPERA, arrangerad på Sundvalls museum hösten 2017. 
Att arbeta fram liknande festivaler och event, där konstutövare i regionen träffar och framträder 
jämsmed sina nationella och internationella kollegor, är av hög prioritet under kommande år.

Interregional samverkan: Samarbeten mellan de fyra nordligaste regionerna och deras konstkonsu-
lenter har fortsatt stor utvecklingspotential. Samverkan sker exempelvis genom nätverket för konst-
pedagogik samt gemensamt utformade workshops och mötesplatser för yrkesverksamma bild- och 
formkonstnärer. Här kan nämnas Meeting Point i Umeå 2018, där sju internationella kuratorer och 
nio regionala konstarrangörer mötte professionella bild- och formutövare. Samarbeten och stärkta 
nätverk som dessa är något som uppmuntras hos alla konstkonsulenter i norr. 

Samverkan mellan de nordliga regionerna blir kanske allra synligast genom gemensamma 
branschdagar, BRAK, initierat av KC Nord. 
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Konst Västernorrland driver nättidningen Volym vars syfte är att spegla konstnärlig verksamhet, 
konstpolitik och samtidskonstens utveckling i Norrland. I dag samarbetar de fyra nordligaste regio-
nerna i syfte att göra Volym till en norrländsk angelägenhet. I dagens politiska och ekonomiska läge 
behövs det kritiska samtalet mer än någonsin. Fortsatt utveckling och samverkan genom Volym är 
viktigt för att synlig göra konstområdet och yrkesverksamma bild- och formkonstnärer i norr. 

Residensprogram: Ett viktigt utvecklingsområde är AIRY, Artist in Residence Västernorrland. Det 
är ett residensprogram för kulturskapare i regionen med syfte att öka mobilitet och tillskapa natio-
nella och internationella kulturutbyten mellan yrkesverksamma konstnärer.

Konstpedagogik: Det egna skapandet och mötet med professionell konst kan bidra till ökad reflek-
tion. Det offentliga samtalet kan fördjupa, synliggöra och tänja på gränser. Professionella pedagoger, 
som vägleder barn och unga in i konsten, har avgörande betydelse för möjligheten att kunna uttrycka 
sig i bild och form. Konstkonsulentverksamheten skapar möjligheter till kompetensutveckling för 
konstnärer som vill arbeta konstpedagogiskt. Samverkan med förskolor, skolor och kulturskolor är 
viktigt. Genom Skapande skola- projekt och stöd till verksamheter som engagerar konstintresserade 
ungdomar kan fler insatser för professionella bild- och formkonstnärer i skolan skapas.

Under 2018 har ett samarbete med Örnsköldsviks kommun genomförts inom det regionala konst-
peda gogiska uppdraget. En handbok för området konstpedagogik togs fram för att underlätta och mo-
tivera regionens kommuner och skolor att erbjuda konstpedagogik i samverkan med yrkesverksamma 
konstnärer och konstinstitutioner. Implementering av resultatet sker inom kulturplaneperioden.

Utmaningar 
Infrastruktur: Det finns ett livaktigt konstliv i Väster norrland, men regionen saknar en större och 
mer renodlad konstinstitution med samordnande uppdrag. I varje kommun finns någon form av 
mötesplats för konst som drivs genom kommunala, ideella, konstnärsdrivna eller privata initiativ. 
Konstnärernas Riksorganisation har ingen fast struktur i regionen. Eftersom Västernorrland saknar 
ett tydligt konstcentrum är nyckeln till utveckling samverkan och konkreta samarbeten mellan regio-
nen, kommunerna och aktörerna inom bild- och formområdet.

Kontinuitet: Kontinuerlig konstpedagogik för barn och unga behöver stärkas i regionen i samverkan 
mellan institutioner och skola, så att fler unga får möjlighet att möta professionell konst och ges 
chans till olika uttrycksformer. 

Professionella kulturskapares villkor: I den konstnärspolitiska utredningen, Konstnär oavsett  
villkor (SOU 2018:23), beskrivs stora svårigheter för yrkesverksamma bild- och formkonstnärer  
att leva på sitt konstnärskap, trots höga utbildningskrav. För ett levande konst och kulturliv av hög 
kvalitet är yrkesverksamma aktörer en förutsättning. Avtalsenliga ersättningar för arbete och upp-
drag, fortbildningsinsatser och förbättrade arbets- och utställningsmöjligheter lyfts av de yrkesverk-
samma bild- och formkonstnärernas branschorganisationer. För att reglera konstnärers medverkan 
och ersättning vid utställningar finns ett statligt ramavtal, det så kallade MU-avtalet.

Mål och utvecklingsområden för regionalt bild- och formfrämjande arbete
•    Satsningen på det ambulerande samtalet, Hur mår konsten i kommunerna? fortgår med fokus 

på kulturskaparnas villkor och den konstnärliga infrastrukturen i regionen. Arbetsvillkor för  
regionens professionella bild- och formkonstnärer har undersökts genom intervjuer. Utifrån dessa 
tas en handlingsplan fram.

•    En analys och kartläggning ska göras av hur MU-avtalet och enprocentsregeln konkret ska kunna 
implementeras i hela regionen utifrån dess specifika förutsättningar.

•    Att samverka och stödja kommuner med kompetens- och resursstöd, exempelvis metoder för att 
kulturen ska finnas med i samhällsplaneringen. 

•    Konstens regionala infrastruktur ska stärkas genom att se över och stötta de befintliga mötesplat-
serna och även undersöka möjligheten till att tillskapa fler. Samverkan genom olika arrangemang 
har påbörjats och kommer att vidareutvecklas genom mötesplatsen KonstART för bild- och 
formkonstnärer och kulturskapare.

•    Regionen ska uppmuntra och stärka sociala utbyten och kompetenshöjande fortbildningsmöjlig-
heter. Här ska även den residensverksamhet som på börjats vidareutvecklas.
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•    Nättidningen Volym ska vidareutvecklas med fortsatt arbete mot interregionalt samarbete med 
konstkonsulenterna i de fyra nordligaste regionerna för att synliggöra bild- och formkonst i 
Norrland. Nivån på kritiken ska höjas samt att skribenter från olika åldrar och sociala bakgrunder 
kommer att eftersträvas. 

•    Residensverksamheten AIRY, Artist in Residence Västernorrland utvecklas under kulturplane-
perioden för att öka mobiliteten och tillskapa nationella och internationella kulturutbyten.

•    Konstpedagogik i regionen utvecklas i samarbete med kommunerna utifrån handboken för konst-
pedagogik.

FORM OCH DESIGN – ETT UTVECKLINGSOMRÅDE

Formuppdraget inom kultursamverkansmodellen är nytt och under kulturplaneperioden ska detta 
område undersökas och utvecklas med syftet att hitta former för det regionala främjandeuppdraget. 
Målsättningen med detta är att etablera en konsulentverksamhet inom form- och designområdet som 
ska prioritera nätverksbyggande och metodutveckling, främst gentemot näringslivet och utbildnings-
väsendet i regionen. Genom att uppdraget blir en del av det regionala konsulentnätverket ökas för-
utsättningarna för att barn och unga kan ta del av design. Samverkan med hem slöjdskonsulenterna 
öppnar förutsättningar att bidra till ökad affärsutveckling inom form- och designområdet.

Samverkan har visat på ett fortsatt stort behov av mötesplatser för designområdet där näringsliv 
och kreativa näringar kan utveckla sina idéer och möta studenter, designers, arkitekter, offentlig 
förvaltning och beslutsfattare. 2014 var Region Västernorrland delaktig i en förstudie som mynnade 
ut i rapporten Upplev kultur var dag. I den råder bred enighet om betydelsen av nav där både de som 
jobbar aktivt med design och arkitektur samt intresserade medborgare kan mötas. Mötesplatser där 
den lokala och regionala goda formen regelmässigt uppmärksammas har möjlighet att belysa vilken 
betydelse god form i sig har. Ett sådant nav för form skulle kunna vara av samma betydelse som till 
exempel ett konserthus har för musiken.

I Västernorrland är design ett utvecklingsområde som ytterligare kan stärka sin ställning. Områ-
det är ett exempel på en växande näring som verkar för ökad tillgänglighet och hållbarhet inom både 
produkt- och tjänstesektorn. 

 

fakta|konstområdet i västernorrland
Konstlivet i Västernorrland drivs av en mångfald verksamheter och aktörer. Den viktiga infrastruktur 
som medverkar till utveckling av konstlivet byggs i dag av offentliga, ideella, självorganiserade och 
privata initiativ. Skola och kulturskola är också viktiga byggstenar som medverkar till utvecklingen av ett 
levande konstliv. 

Region Västernorrlands och kommunernas konstsamlingar kan gemensamt ses som en form av publikt 
konstmuseum vid sidan av museernas konstsamlingar. I dessa konstsamlingar finns verk från de flesta 
konstnärer som varit verksamma i regionen under de senaste decennierna tillsammans med nationell 
och i viss utsträckning internationell samtidskonst. I Örnsköldsvik finns en unik donation av medel till 
konst, Nätterlunds minnesfond, knuten till platser i kommunen.

Det finns tre kollektiva konstnärsverkstäder i regionen. Dessa ligger i Örnsköldsvik, Härnösand och i 
Nordingrå. I Sundsvall finns konstnätverket KNIS. 

De kollektiva konstnärsverkstädernas syfte är i första hand att bereda yrkesverksamma konstnärer 
ändamålsenliga lokaler och unik utrustning. Med en infrastruktur i hela landet fungerar också konst-
närsverkstäderna som ett betydelsefullt nätverk för yrkesverksamma konstnärer och en dialogpart för 
myndigheter och allmänhet samt samverkanspart för andra aktörer inom kulturområdet. Verk städerna 
erbjuder möjlighet till kollegialt lärande, arrangerar fortbildningar och ibland egna utställningar.  

Kommunala konsthallar finns i Härnösand och Kramfors. Båda samarbetar med konstföreningen på 
orten. Både Sundsvalls och Örnsköldsviks museum arrangerar konst utställningar. 
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Sollefteå kommun har en konstsamling samt en aktiv konstförening. Här finns även Orrenhuset – konst 
och kultur, som visar ett antal utställningar per år. I Ånge och Timrå visas konstutställningar på bibliote-
ken. Samverkan med barn och skola sker på flertalet konsthallar i regionen.

Länsmuseet arbetar kontinuerligt med utställningsverksamhet, projekt och workshops, i egen regi 
eller i samverkan. Folkets Hus och Parker har profilerat sig som utställningslokal och i ett samarbete 
med den regionala konstkonsulenten anordnades 2018 samlingsutställningen Konst åt alla i Husum. 
Söråkers Folkets Hus har ett utarbetat utställningsprogram.

I flera kommuner finns konstföreningar som har utställningsverksamhet. Ungas initiativ inom konst-
området tas tillvara inom områden såsom ung film och gatukonst i några av regionens kommuner.

Det finns få privata gallerier i Västernorrland. För närvarande finns ett konstnärsdrivet galleri, Lokomo-
tiv, som är en del av Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad. 

Konstnärsdrivna mötesplatser för konst med visst kommunalt stöd finns inom Ånge kommun. I 
Nordingrå finns Järnsta Kulturförening som har både utställningar och konstnärsverkstad samt peda-
gogisk verksamhet. Konst rundor har tillkommit och vuxit i betydelse under senare år på flera orter.

Residensverksamhet för konstnärer i regionen finns dels i Region Västernorrlands regi genom projektet 
AIRY, Artist in Residence Västernorrland samt ett artist in residence tillsammans med österrikiska Krems 
vid Örnsköldsviks konstnärsverkstad. Möjlighet till utveckling av residensverksamheten och utbyte för 
regionens konstnärer undersöks fortsatt. 

offentlig konst

fakta|konst inom region västernorrland 
Region Västernorrland äger en omfattande konstsamling med över 23 000 verk. Bland verken finns äldre 
konstverk som samlats sedan tidigt 1900-tal, offentliga byggnadsanknutna verk och samtidskonst i alla 
tekniker. Redan 1965 beslutade Region Väster norrland att en procent av alla investeringskostnader 
i byggnader ska gå till konstnärlig gestaltning enligt den så kallade enprocentsregeln. Region Väster-
norrlands syfte med konstsamlingen är att skapa bra och stimulerande miljöer för patienter, anhöriga, 
besökare och personal utifrån ett kultur- och hälsoperspektiv. Ett annat syfte är att stimulera konstlivet 
i regionen genom inköp av samtidskonst i tekniker såsom måleri, grafik, fotografi, skulptur, konsthant-
verk. Inköp görs även av konst med ljus-, ljud- och digitala tekniker. Konstsamlingen innehåller både 
platsbunden och flyttbar konst. Förvaltningen Regional Utveckling ansvarar för inköp och hängning av 
konstverk samt uppdrag för rumslig gestaltning i samarbete med Regionfastigheter. 

fakta|kultur på österåsens hälsohem 
Österåsens hälsohem, i Region Västernorrlands regi, utgör en kulturhistoriskt intressant miljö. Öster-
åsen är ett besöksmål för intresserade genom den vackra arkitekturen och den omgivande naturen. 
Verksamheten har en samling med några av dåtidens främsta konstnärskap. Österåsen arbetar i sitt 
behandlingsprogram Kultur för Hälsan med musik, skrivande och måleri. Gäster och besökare erbjuds 
även historiska promenader och konstvisningar. Österåsen är residens för yrkesverksamma inom 
littera turområdet i projektet AIRY, Artist in Residence Västernorrland. 

fakta|design i västernorrland 
Den ideella föreningen Design i Västernorrland har sedan start varit viktig för framväxten av industri-
designutbildningen vid Mittuniversitetet. Insatser har även gjorts för gymnasieskolornas kompetens-
utveckling där ämnet design nu finns i samtliga kommuner. Antalet designföretag och designers inom 
industri- och tjänstedesign är ökande. Design i Västernorrland bidrar med utbildning inom affärsut-
veckling och entreprenörskap samt med nätverksbyggande och synliggörande. 
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Folkbildning

Folkbildning används som ett samlande begrepp för den fria och frivilliga bildningen, det vill säga  
den folkbildning som bedrivs genom studieförbunden, genom folkhögskolor och genom bibliote-
kens verksamhet. Till dessa kan även läggas föreläsningsföreningar av olika slag. Grunden för folk-
bildningen är att alla, på egna villkor, ska kunna ta till sig ny kunskap och utveckla nya färdigheter 
utanför det traditionella skolsystemet. I Västernorrland finns folkbibliotek med huvudbibliotek och 
filialer i alla kommuner. Det finns folkhögskolor i sex av sju kommuner och de tio studieförbunden 
bedriver omfattande verksamhet runt om i regionen. Studieförbunden företräds på regional nivå ge-
nom bildningsförbundet Folkbildning Mittnorrland som är en gemensam organisation för Jämtland 
Härjedalen och Västernorrland.

FOLKHÖGSKOLORNA I VÄSTER NORRLAND

Möjligheter för Region Västernorrlands folkhögskolor
Mötesplatser för kultur: Folkhögskolorna är av tradition naturliga mötesplatser för kultur på olika 
sätt. Den fortsatta utvecklingen av Häxmuseet vid Hola – i samverkan med Kramfors kommun – är 
viktig och intressant. Under de närmaste åren kommer regelbundna föreläsningar kopplade till  
Häxmuseet att ges på Hola folkhögskola. 

Kulturarv i Torsåker har varit i fokus för en samlad arbetsgrupp från regionen, Kramfors kom-
mun och länsmuseet där medeltidsborgen Styresholm har haft en central roll. Inom de närmaste åren 
finns viljan att göra ett gemensamt projekt runt historien kopplat till besöksnäringen och tillgänglig-
görande av kultur miljö. Under 2017 upptogs arkeologikurserna på Hola folkhögskola i samarbete 
med länsmuseet och dessa kommer fortsatt att utvecklas. Föreläsningsserien After Work vid Hola 
fortsätter med regelbundna kulturinslag, en satsning som framför allt riktar sig mot seniorer. 

Ett annat exempel på kultursatsningar är den vid Ålsta folkhögskola i Fränsta nystartade 
konstskolan. Utbildningen är tvåårig med fokus på keramik. Utformningen av kursen har gjorts i 
samverkan mellan folkhögskolan, Region Västernorrland, Mittuniversitetet och Umeå universitet. 
Ålsta folkhögskola deltar även i utdelningen av Lars Ahlin-stipendiet.

Kultur och hälsa: Region Västernorrlands folkhögskolor har alla olika satsningar på seniorer. 
Genom speciella kurser för äldre inom kultur och hälsa kan nya deltagargrupper nås och det finns 
möjlighet att hitta samverkan med folkhälsoverksamheten och primärvården. Intresset för kultur är 
stort bland seniorer som flitigt besöker folkhögskolornas olika kulturaktiviteter.

AIRY, Artist in Residence Västernorrland: Både Hola och Ålsta folkhögskola tog under 2018 emot 
varsin konstnär genom projektet. Residenset på Hola folkhögskola är inriktat på ljudkonst, medan 
residenset på Ålsta folkhögskola riktas mot keramisk konst. Residensverksamheten utvecklas under 
kulturplaneperioden, och i samverkan med andra aktörer som kan erbjuda liknande residens.

Folkhögskolorna som hemmascen och mötesplats för konst- och kulturupplevelser: Folkhög-
skolorna spelar roll som kulturcentrum i glesbygd. Här är en målmedveten utveckling av samverkan 
med Scenkonst Västernorrland och andra regionala aktörer viktig för att kunna erbjuda kultur av 
god kvalitet. Samverkan med lokala arrangörsföreningar ger samordningsvinster och möjligheter 
till fler externa arrangemang. I Sundsvall och Örnsköldsvik ges unika möjligheter att skapa mötes-
platser för kulturaktiviteter i stadsmiljö. Dessa mötesplatser ska utvecklas – dels genom utökat sam-
arbete med kommunala aktörer, dels genom att utveckla funktionen som arrangör av kulturprogram. 
Denna samverkan kan också ge mervärden och nya möjligheter. Här är Kramfors Musikalfestival ett 
bra exempel där Hola folkhögskola och Kramfors kommun samverkar. Andra goda exempel är låt-
skrivar- och musikalprojektet som Musikpedagoglinjen i samarbete med grundskolan och Scenkonst 
Västernorrland gör varje år, och Kultur skaparna på Örnsköldsviks folkhögskola, vars teaterverk-
samhet i samverkan med kommunen resulterar i flera föreställningar riktade till allmänheten.
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Utmaningar för Region Västernorrlands folkhögskolor
Integration: Integration är, och kommer fortsatt att vara, en stor utmaning för den samlade folk-
bildningen. Genom uppdragsutbildningar i samverkan med Arbetsförmedlingen kommer många 
utlandsfödda att få möta det svenska samhället på fler sätt än enbart genom språket då kultur ofta är 
en gemensam aktivitet på folkhögskolorna. Här vill skolorna fortsätta vara goda utbildningsanord-
nare och genom etableringskurser, bristyrkesutbildningar och studiemotiverande folkhögskolekurser 
hitta nya vägar för att ge deltagarna en bra start i Sverige. Vid skolorna syns en ökad mångfald även 
på de långa kurserna och därför är det viktigt att satsa på ökat språkligt stöd, såväl på allmän och 
särskild kurs som genom speciella inriktningar med svenska som andraspråk. Eftersom en allt större 
del av deltagarna har skiftande erfarenheter av svenska språket kommer genomtänkta satsningar på 
läsande och litteratur att bli viktiga på de flesta kurser. En grupp som ofta hamnar i bakgrunden är 
nyanlända kvinnor. Kursen Världens kvinnor vid Örnsköldsviks folkhögskola har med sin estetiska 
profil ett högt söktryck och har blivit en naturlig väg in i ett framgångsrikt samarbete med kommu-
nen och arbetsförmedlingen.

Kulturutbildningar förberedande för högre studier: För tillträde till de högre utbildningarna inom 
kulturområdet krävs ofta några års förberedande studier på folkhögskola. Kulturutbildningarna är 
en förutsättning för att behålla kvalificerad kompetens i regionen, och är ofta en bärande aktör i det 
lokala kulturlivet. De estetiska profilkurserna inom Region Västernorrlands folkhögskolor är också 
extra viktiga eftersom det saknas högre utbildningar inom området i regionen. Region Västernorr-
lands folkhögskolor är i dagsläget bärare av förberedande utbildningar inom musik, konst, och 
teater. Utmaningar utgörs av en allt större konkurrens med attraktiva utbildningar i storstadsområde-
na som skolorna måste möta genom ett aktivt kvalitetsarbete och ett utökat samarbete med ett flertal 
olika aktörer, såväl interna som externa, inte minst inom området kompetensutveckling. Genom 
ett nära samarbete mellan alla folkhögskolor i regionen kan ett heltäckande utbud skapas för att nå 
så många deltagare som möjligt. Eftersom de estetiska kurserna har en större del riksrekryterande 
deltagare än andra kurser är de också utsatta för extern konkurrens på ett särskilt sätt. Kulturskolorna 
och regionala kulturinstitutioner är viktiga partners för utveckling av gemensamma kulturevene-
mang och delade tjänster för att kunna behålla specialistkompetenser. Ett regionalt arbetsstipendium 
kopplat till någon eller några av utbildningarna skulle vara ett spännande sätt att möta den ökande 
konkurrens som finns från andra delar av landet.

Mål och utvecklingsområden för Region Västernorrlands folkhögskolor
•    Fortsatta satsningar på integration genom uppdragsutbildningar i samverkan med Arbetsförmed-

lingen. Genomtänkta satsningar på läsande och litteratur blir viktiga på de flesta kurser. Skolorna 
vill fortsätta vara goda utbildningsanordnare och genom etableringskurser, bristyrkesutbildningar 
och studiemotiverande folkhögskolekurser hitta nya vägar för att ge deltagarna en bra start i  
Sverige. Fokus på att möta upp behov hos nyanlända kvinnor i planering av utbildningar.

•    Utveckla folkhögskolorna som mötesplatser för kultur – genom Häxmuseet och Styresholm,  
och genom föreläsningsserier.

•    Utveckla folkhögskolorna som hemmascen och mötesplats för konst- och kulturupplevelser.
•    Satsningar på kultur och hälsa genom speciella kurser för äldre riktade mot kultur och hälsa,  

samt samverkan med regionens folkhälsoverksamhet och primärvården. 
•    Kulturutbildningar förberedande för högre studier. 
•    Residensverksamheten AIRY, Artist in Residence Västernorrland utvecklas under kulturplane-

perioden, och i samverkan med andra aktörer som kan erbjuda liknande residens.

Utvecklingsområden för de rörelsedrivna folkhögskolorna
Härnösands folkhögskola vill göra kultur tillgänglig för unga människor genom att starta ett 
danskompani som leds och drivs av unga dansare. Skolan vill också bygga ett akustiskt scenhus 
som möjliggör ny musik- och dansverksamhet för Härnösands barn och ungdomar De konstnärliga 
utbildningarna inom opera, folkmusik, komposition, dans och film är också ett område för fortsatt 
utveckling.

Mellansels folkhögskola vill utveckla befintliga utbildningar samt arbeta för breddat utbud av 
musikutbildningar. Skolan vill också utveckla samverkan mellan egna utbildningsformer samt vidare-
utveckla arbetet med kulturarrangemang och barnföreställningar i samverkan med kulturaktörer och 
skolor i regionen. 
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fakta|folkhögskolorna  
Det finns fem folkhögskolor i Västernorrland. Ålsta folkhögskola, Örnsköldsviks folkhögskola och Hola 
folkhögskola vilka ägs av Region Västernorrland, och Härnösands folkhögskola och Mellansels folk-
högskola vilka är rörelseägda. Vid regionens folkhögskolor ges särskilda kurser med kultur som primärt 
innehåll. På så vis erbjuds både bredd- och spetsutbildningar inom en rad kulturformer. Folkhög-
skolorna arrangerar dessutom ett stort antal egna kulturarrangemang, såväl med gästande artister  
och konstnärer som med egna krafter. Skolorna är viktiga kulturcentra i regionen. 

Några av de kurser med kulturinriktning som erbjuds vid folkhögskolorna i Västernorrland är:

Örnsköldsviks folkhögskola: kulturskaparna, teaterlinjen, kulturskaparna ordet samt biografiskt  
berättande. 

Hola Folkhögskola: Musikalstudion Höga Kusten, musikproduktion och ljudteknik, musikproduktion, 
studiomusiker, spelmusik, ljudkonst, pure data & arduino/genuino samt biografiskt berättande.

Ålsta folkhögskola i Fränsta: allmän kurs – skapande, artistlinjen, konstlinjen – Konstskolan i Väster-
norrland samt musikerlinjen. 

Ålsta folkhögskola i Sundsvall: musikpedagoglinjen

Härnösands folkhögskola: dance program (samarbete med Norrdans), filmlinje samt musiklinjen 
Kapellsberg (operastudio, instrumentalister, tonsättarskola, folkmusik)

Mellansels folkhögskola: musiklinjen (funk & fusion, rock, gospel), kyrkomusiker (orgellinjen, kyrko-
musiker/kantor, fortbildning kyrkomusiker), körakademi samt musikmakarna. 

STUDIEFÖRBUNDEN

Möjligheter
Mötesplatser: Studieförbunden i Västernorrland utgör en stor och viktig mötesplats för bildning 
och kultur. Varje dag möts människor som vill starta en teatergrupp, bilda ett musikband, lära sig 
arabiska eller att odla ekologiskt. Tillsammans utgör studieförbunden ett stort nätverk av ideella 
föreningar som möjliggör folkbildning på flertalet orter i regionen. Studieförbunden är även en 
viktig samverkanspart för många arrangörer av kulturevenemang och föreläsningar, till exempel 
kommunernas folkbibliotek.

Utmaningar 
Att nå fler personer och flera grupper: Att arbeta för att nå personer som lever med psykisk ohälsa 
och deras föräldrar. Ett ökat engagemang för de grundläggande mänskliga rättigheterna och att 
verka för jämställdhet och motverka diskriminering. Att genom flexibelt lärande nå personer som 
av olika anledningar, som arbete, funktionsvariation eller bostadsort inte kan ta del av kurser och 
cirklar som kräver fysiska möten.

Mål och utvecklingsområden för studie förbunden
Mångfalden behöver öka inom verksamheten vad det gäller etnicitet, funktionsvariation och 
socioekonomiska förutsättningar. Studieförbunden behöver även främja satsningar på musik i 
vid bemärkelse samt integrationsfrågor och omställningar för hållbarhet och digital delaktighet. 
Studieförbunden kommer att undersöka och etablera nya samarbeten inom konst och kulturområdet 
i regionen. 
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fakta|studieförbunden  
Folkbildningens grundtanke är allas rätt till bildning, en rättighet som i studieförbunden blir verklighet. 
Verksamheten utformas efter människors önskemål och intressen. Bildning är kunskapssökande på 
deltagarnas egna villkor och är ett sätt att växa som individ och samhällsmedborgare. Att tänka 
självständigt, öka sin kunskap, hävda sina rättigheter, ta ansvar och se sammanhang, är nycklar till 
egenmakt och delaktighet. 

I Västernorrland finns tio studieförbund: ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens bildnings-
förbund, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet vuxenskolan. 
Sammanlagt har studieförbunden runt 200 medlemsorga ni sationer. Viktigt för studieförbunden är 
utbildning av den ideella sektorns ledare. I Västernorrland uppskattas antalet studie cirkelledare till 
runt 8 000 personer och de flesta arbetar ideellt inom kamratgrupper och föreningar. 
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KAPITEL 5 
Det civila samhället och föreningslivets 
övergripande målsättningar

Det civila samhället är en egen arena där grupper och organisationer agerar tillsam-
mans för gemensamma intressen. Dessa kan vara organiserade som ideella föreningar, 
stiftelser eller mer lösliga nätverk. Det civila samhället spelar avgörande roll för kultur-
livet i regionen, och i en god livsmiljö ges det civila sam hället möjligheter att medverka, 
samverka och växa.

I arbetet med kulturplanen har en rad dialoger genomförts på regional nivå. Från det ideella kultur-
livets sida finns en stor och samlad vilja till samverkan inom regionen, men även interregionalt. Det 
ideella kulturlivet lyfter utmaningar som finns kring digitalisering, samt resurser både i form av tid, 
pengar och människor. Ytterligare en utmaning är att attrahera och rekrytera nya medlemmar, samt 
att lyckas engagera och behålla medlemmar.

Nedan beskriver några av de större sammanslutningarna med anslag från Region Västernorrland 
sina målsättningar:

IDEELL KULTURALLIANS VÄSTERNORRLAND

Möjligheter
En stärkt samlande organisation: IKA-V:s syfte är att vara en samlande organisation som i 
regionala sammanhang kan företräda bredden av kulturföreningar och organisationer. IKA-V vill 
dessutom på olika sätt stötta, synliggöra, informera, ordna mötesplatser och kurser. 

Kulturhelg och rådslag: IKA-V arrangerar sedan 2013 en årlig kulturhelg med stöd från regionen, 
arrangemanget är en mötesplats för alla kulturgenrer, både utövare och arrangörer. IKA-V deltar 
även i nationella rådslag för den ideella kulturen. 

Samverkansvinster: Genom att samverka kring resurser och marknadsföring och genom att skapa 
ett starkt nätverk kan den ideella kulturen lättare samordna och stärka sina verksamheter. På så sätt 
finns också ett hållbarhetsperspektiv. IKA-V fokuserar på mångfald och samverkan i bred bemärkel-
se, samt hållbarhet och tillgänglighet för alla åldrar och grupper. Att nyttja digitaliseringens möjlig-
heter, bland annat genom databaser som kan hantera och samordna resurser i form av teknik, lokaler 
och transporter skulle medföra en utveckling till mer effektiva och resurssnåla verk samheter. Den 
ideella kulturen är en viktig faktor för såväl människors hälsa och välbefinnande som för regionens 
framtida tillväxt. Kunskapsstöd och samordning för att finna finansiering och nya samverkansvägar 
är viktigt för att det ideella arbetet skall fortsätta finnas, växa och utvecklas. 

Utmaningar
Resurser: En gemensam utmaning för ideell kultur ligger i att finna långsiktiga resurser, breda-
re arrangörskap och nya målgrupper. Inom IKA-V finns behov av ökade resurser till det ideella 
kulturlivet, men också nya resurser för samordning och möjliggörande av att ett ideellt kulturcenter 
tillskapas. Under förra kulturplaneperioden ägnade många föreningar inom IKA-V stor kraft till 
projekt för barn och unga, med fokus på integrationsfrämjande insatser, ett arbete som fortsätter 
under 2019–2022.

Mål och utvecklingsområden för Ideell kulturallians 
•    Att lyfta den ideella kulturen som en drivkraft för god livsmiljö, kreativitet och nyskapande där 

kulturskapare kan verka för en positiv utveckling i hela regionen.
•    Att aktivt arbeta för tillskapandet av ett ideellt kulturcenter i samverkan med regionala aktörer
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•    Att inventera och genomföra kartläggningar av Västernorrlands ideella kulturverksamheter och 
dess behov.

•    Att utveckla och bygga föreningen och nätverket för att stärka den ideella och regionala kultur-
sektorn och därmed en bättre livsmiljö. 

•    Att arbeta med gemensam marknadsföring, utbildningar och kurser för att bättre nyttja befintliga 
resurser med en ökad hållbarhet som mål.

•    Att tillskapa en databas – som kan hantera och samordna samlade resurser vad gäller teknik, 
lokaler, transporter med mera.

fakta|ideell kulturallians västernorrland  
Ett regionalt nätverk inom organisationen Ideell Kulturallians (IKA) bildades 2012 med syftet att samla 
breddkulturens alla organisationer för att kunna driva gemensamma frågor i Västernorrland. Våren 
2015 bildades en egen organisation med initialt åtta medlemmar med det förkortade namnet IKA-V 
bestående av ideella kulturföreningar, arrangörer och lokalhållare.

Syftet med IKA-V är att vara en samlande organisation som i regionala sammanhang kan företräda 
bredd av kulturföreningar och organisationer. Genom att synliggöra, informera samt att ordna mötes-
platser och kurser vill organisationen stödja den ideella kulturen i regionen. 

I IKA-V ingår i dag en bred samling av ideella aktörer: Berättarnät Mitt, Amatörteaterns Riksförbund 
Västernorrland, hembygdsrörelsen, Folkets hus och parker, Kontaktnätet, Studieförbundet Vuxen-
skolan, IOGT/NTO, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet och IBN RUSHD. Förutom medlemmarna 
finns också nätverket för den ideella kultursektorn kvar som varit med från starten 2012. 

AMATÖRTEATERNS RIKSFÖRBUND VÄSTERNORRLAND,    
ATR VÄSTERNORRLAND

Möjligheter
Samordningsvinster: ATR Västernorrland erbjuder alla som arbetar med amatörteater i någon form 
kurser och läger av olika slag. ATR Västernorrland arbetar vidare med omvärldsbevakning. Under 
förra kulturplaneperioden besöktes en rad teaterföreningar tillsammans med länsregissören, många 
satsningar för barn och ungdomar gjordes och satsningen på sommarspelet Vredens dagar 2017 i 
Nyland var en stor samproduktion. 

Utmaningar
För få ledare: Barn- och ungdomsverksamheten är en viktig del av amatörteatern, där byggs åter-
växten. Därför ordnar ATR Västernorrland kurser och läger samt ledarutbildning för teaterledare. 
Trots detta saknar många föreningar teaterledare, särskilt för de yngre deltagarna.

Samverkan: Stora samverkansprojekt ställer höga krav på samordning, kvalite och viss professiona-
lism samt medför ofta höga kostnader. Detta kan vara svårt för amatörteatern att hantera.

Mål och utvecklingsområden 
•    Att fortsätta utveckla barn- och ungdomsverk samheten. 
•   Att utveckla verksamhet med nyanlända.
•    Att utveckla samverkan mellan föreningar och mellan ideella/amatörteatrar och professionell 

teater.
•    Att undersöka förutsättningarna för ett nytt större samverkansprojekt i länet. 
•    Att utveckla marknadsföring, sociala medier, evenemangskalendrar, tryck med mera utifrån 

föreningarnas behov.
•    Att genomföra kurser, utbildningar, läger, festivaler och forum.
•    Att representera amatörteatern i olika forum.
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fakta|amatörteaterns riksförbund västernorrland   
Amatörteaterns Riksförbund Västernorrland har funnits i regionen i mer än 20 år. Mål för verk-
samheten är att främja kontakter mellan scenkonstintresserade, erbjuda mötesplatser samt driva  
gemensamma utvecklingsfrågor. Inom det regionala förbundet återfinns representanter för en rad 
amatörteatrar och revysällskap. ATR Västernorrland har ett deltidsbemannat kansli.

fakta|amatörteatern i väster norrland   
Västernorrland har ett rikt amatörteaterliv. Det spelas teater i stora delar av regionen under hela året. 
Sommartid väcks ett antal kulturhistoriska platser till liv genom särskilda sommarspel. Karaktäristiskt 
för amatörteatern är att den oftast är generationsövergripande och att både män och kvinnor är 
involverade. Publiken kommer främst från närmiljön men vissa sommarspel lockar besökare från hela 
Västernorrland och övriga landet. Många barn och ungdomar är engagerade inom amatörteatern. År 
2017 bestod den samlade amatörteaterrörelsen i regionen av ett 30-tal föreningar. De arrangerade 
cirka 200 föreställningar som sågs av nästan 25 000 besökare. 

VÄSTERNORRLANDS HEMBYGDSRÅD

Utvecklingsområden
I enlighet med Sveriges hembygdsförbund ska hembygdsrörelsen i Västernorrland under perioden 
2019–2022 arbeta med:
•   Demokrati och föreningsutveckling 
•    Barn och unga för föryngring av föreningsverksamheten
•    Landskapets förändring, där den europeiska landskapskonventionen och dess innebörd ska  

uppmärksammas 

Lokalt i regionen ska även immateriellt kulturarv lyftas, liksom arbetet att digitalisera samlingar; här 
är kunskaper från det EU-finansierade Bykisteprojektet som genomfördes 2005–2008, viktiga att 
bygga vidare på. Ytterligare en inriktning att arbeta med är dialekter och inspelningar – med fokus 
på att bevara och tillgängliggöra. Följande möjligheter och utmaningar ser hembygdsrörelsen som 
angelägna att utgå från under kulturplaneperioden.

Möjligheter
•    Att levandegöra hembygdsgårdarna i Västernorrland och göra dem till träffpunkter. En plats som 

ger möjlighet att mötas över generationer och att verka för integrering. 
•    Att föreningarna tar del i att utveckla demokratin, vilket är en samhällsangelägenhet. 
•    Att verka för rörelsens överlevnad, med hjälp av nya medlemmar som exempelvis nysvenskar.
•    Att verka för att traditioner förändras och inte förstelnas, särskilt med tanke på krafter som tänker 

det motsatta.
•    Att fortsatt verka för förmedling av berättelser och pedagogisk verksamhet.
•    Att fortsatt arbeta med bevarande av materiellt och immateriellt kulturarv.

Utmaningar
Att få byggnadsbestånd att bestå samt att kunna registrera föremål i samlingarna. 

Att få resurser att räcka till vid öppethållande och tillgängliggörande av hembygdsgårdar och 
deras innehåll, samt att få föreningar att sektionera sig i sina arbetsprocesser.

Hembygdsgårdarna skulle kunna vara en mer betydande resurs i besöksnäringen. Här behövs 
gemensamma krafter och idéer från både besöksnäringen och föreningarna.



52

fakta|västernorrlands hembygdsrörelse   
I Västernorrland finns ett 60-tal hembygdsföreningar och nästan lika många hembygdsgårdar, de flesta 
med omfattande samlingar av såväl hus som föremål, foton och arkivhandlingar. Det ideella arbetet 
med materiellt och immateriellt kulturarv och kulturmiljö verkar för och spelar en betydande roll i att 
värna om den lokala historien och öka kunskapen om bygdens historia till dess innevånare och kom-
mande generationer. Genom tillgängliggörande och förvaltande arbete samt med tidningen HembYg-
den bidrar hembygdsföreningarna till ett levande kulturarv.

Västernorrlands hembygdsföreningar är anslutna till Medelpads och Ångermanlands hembygdsförbund 
vilka i sin tur är anslutna till Sveriges Hembygdsförbund. Medelpads och Ångermanlands hembygdsför-
bund samverkar genom Västernorrlands hembygdsråd där också länsmuseet och den regionala kultur-
arvskonsulenten ingår. Länsmuseet avsätter en deltidstjänst för detta, och till länsmuseets styrelse är 
företrädare för hembygdsförbunden adjungerade. Samarbetet utgår från ett samverkansavtal, och 
hembygdsrådet har medel från Region Västernorrland för arbetet.

VÄSTERNORRLANDS  IDROTTSFÖRBUND      
OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA

Västernorrlands Idrottsförbund (VIF) är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västernorr-
land. Uppdraget är att stödja, företräda och leda idrottsrörelsen i distriktet. SISU Idrottsutbildarna 
(SISU) är idrottens studieförbund. SISU:s primära uppgift är att vara en resurs för lärande och 
utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför medlemsorganisa-
tionerna. VIF och SISU slås 2019 samman till en juridisk person, RF SISU Västernorrland, men 
kvarstår som två organisationer.

Region Västernorrland har under planperioden 2015–2018 samverkat med RF SISU Väster-
norrland i ett antal projekt där idrott och kultur berikat varandra, framför allt kring folkhälsa. 

Region Västernorrland och RF SISU Västernorrland samverkar för folkhälsa, demokrati och 
hållbarhet i alla dess dimensioner. Region Västernorrland och idrottsrörelsen i Västernorrland för 
dialog kring fortsatt samverkan och implementering av kunskaper från genomförda projekt och även 
eventuellt kommande samarbeten. 

RFSL VÄSTERNORRLAND

RFSL Västernorrland grundades 1971 och är en fristående ideell avdelning under RFSL (Riks-
förbundet För Homosexuellas, Bisexuellas, Transpersoners och Queeras Rättigheter). Föreningen 
rymmer cirka 200 medlemmar i regionen, men arbetar även för de som inte är öppna medlemmar. 
Föreningen arbetar för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera identiteter 
och uttryck i samhället, samt med sexualupplysning. 

RFSL Västernorrland arbetar med att arrangera sociala mötesplatser för HBTQ-personer. Detta 
sker under träffar som arrangeras i föreningslokalen samt under större arrangemang som Sundsvall 
och Ånge Pride. Föreningen samverkar med lokala grupper i flera av regionens kommuner för 
mötesplatser som till exempel regnbågsfrukostar. Via främjande arbete lyfts hbtq-frågor i politiska 
forum. Under valår arrangeras hearings för att klargöra hur de olika partierna arbetar med hbtq- 
frågor. Föreningen besöker olika arenor för att sprida kunskaper i sexuell hälsa och hiv-prevention. 
För att öka kunskaper om normkritiskt tänkande och inkluderande bemötande bedrivs utbildnings- 
och föreläsningsverksamhet. RFSL Västernorrland bedriver också identitetsstärkande arbete och har 
stödverksamhet. För asylsökande hbtq-personer finns verksamheten Newcomers. 

I dialog med RFSL har fortsatt stöd till Pride festivaler i regionen lyfts som angeläget, samt 
fortsatt arbete med att belysta ”tysta kulturarv”. RFSL betonar också kulturens roll att spegla, lyfta 
och belysa HBTQ-området och identitetsfrågor.
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Region Västernorrland har under de senaste åren beviljat stöd till pridefestivaler i regionen och 
initierat en samverkan kring Regnbågsfrukostar på länsmuseet. Kommunbiblioteken i regionen 
samarbetar kring en årlig regnbågsvecka med stöd av Region Västernorrland och Regionbibliotek 
Västernorrland. Under kommande kulturplanerperiod är målsättningen att fortsätta utveckla dialo-
gen med RFSL och att öka regionens normkritiska arbetssätt och kompetens.
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KAPITEL 6 
Kommunerna

Västernorrlands kommuner har ansvar för det lokala kulturlivet och är självbestämmande 
gällande den lokala kulturpolitiken. Kommunerna står tillsammans för den största 
andelen av den offentligt finansierade kulturen i Västernorrland. Regionens sju kommu-
ner har egna kulturplaner där prioriteringar och mål beskrivs. Några av kommunerna 
är relativt små befolkningsmässigt och har därmed också begränsade resurser för att 
bedriva det kulturpolitiska utvecklingsarbetet. Samverkan mellan region och kommuner 
är därför viktig för att uppfylla de kulturpolitiska målen.

KOMMUNAL KULTUR

Inom kommunerna finns stora och viktiga verksamheter som bibliotek, föreningsliv, folkbildning 
och samlingslokaler. Kommunalt drivna museer och konsthallar finns i de flesta av regionens  
kommuner. 

Kommunerna har också det viktiga ansvaret för att barn och unga får tillgång till kultur på 
fritiden och inom förskola och skola. Kulturrådet fördelar årligen bidraget Skapande skola som 
ska utgöra ett komplement till skolornas egen inköpsbudget av professionell konst och kultur som 
förutom att bidra till utveckling av elevernas egna kreativitet också bidrar till att skolans kunskaps-
mål kan nås. Genom satsningar i skolan når man alla barn oavsett bakgrund. Alla Västernorrlands 
kommuner har egna kulturskolor. 

Regionala kulturverksamheter och kulturkonsulenter spelar en viktig roll i att komplettera kom-
munernas utvecklingsarbete och att förmedla och erbjuda ett professionellt utbud för arbetet med kultur 
i skolan ett utbud som också inkluderar fria kulturskapare och grupper.

Den lokalt drivna kulturverksamheten har ofta starka kopplingar till den egna kommunen 
antingen via kommunala bidrag eller som en egen kommunal verksamhet. Vissa kommuner är 
värdar för och delägare i regionala kulturinstitutioner. Så är fallet med Scenkonst Västernorrland i 
Sundsvall och Härnösand samt Länsmuseet Västernorrland. 

Samverkan mellan kommunal och regional kulturverksamhet finns inom en rad områden och 
samtliga kommuner är delaktiga i årliga samråd med Region Västernorrland. Kommunerna ingår 
också i Kulturforum. Hur den kommunala kulturverksamheten i Västernorrland är organiserad  
varierar från kommun till kommun. Gemensamt för samtliga kommuner är att kulturfrågorna på 
senare år kommit att ingå i större politikområden. 

KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTER NORRLAND

Kommunförbundet Västernorrland är en intresseorganisation för kommunerna i Västernorrland. 
Förbundets huvuduppdrag är att stödja kommunerna i det primärkommunala uppdraget att leverera 
välfärdstjänster av god kvalitet till sina medborgare. Detta genomförs genom att samordna kommu-
nal samverkan och initiera kunskapsbaserat utvecklingsarbete. Förbundet har också uppdraget att 
vara en aktiv regional aktör. Förbundet ger ett kommunalt perspektiv på välfärdsfrågor och regional 
utveckling i kontakter med andra organisationer och myndigheter. Kommunförbundet samverkar 
med Sveriges Kommuner och Landsting och med övriga kommuners regionala förbund eller mot-
svarande. Ungdoms- och kulturpolitiska frågor har getts ett allt större utrymme inom kommunför-
bundets verksamhet. Det handlar bland annat om att främja ungas tillgång till välfärd och inflytande 
genom ett kunskapsbaserat utvecklingsarbete. Kommunförbundet samarbetar på regionnivå med 
Region Västernorrland och Länsstyrelsen inom ett flertal områden, exempelvis i genomförande-
organisationen för den regionala utvecklingsstrategin, i samverkansorganet Kulturforum och i 
EU-sammanhang.
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DE KOMMUNALA KULTURSKOLORNA

Alla Västernorrlands kommuner har egna kulturskolor. I samtliga kommuner finns undervisning i 
musik, men det är en stor variation i de övriga uttrycken. Dessa är till exempel: dans, drama och 
teater, bild, skrivande, muntligt berättande, foto, musikal, musikproduktion, film och animation samt 
Cosplay. 

Sex av sju kulturskolor i Västernorrland är avgiftsfria. Totalt når regionens kulturskolor ut till 
137 skolor, cirka 9 000 elever är inskrivna och 162 pedagoger är anställda i verksamheten (år 2017). 

En upparbetad organisation finns för gemensamma fortbildningsdagar för pedagoger i regionen. 
Kulturskolorna har flera gemensamma elevaktiviteter. Det genomförs även interregionala träffar 
med kultur skolor i region Jämtland Härjedalen. 

Utmaningar
Möjligheten och rätten för barn och unga att både få utöva och uppleva kultur är central i natio-
nella, regionala och kommunala kulturpolitiska målformuleringar. I skolans läroplaner för förskola, 
särskola och grundskola finns också tydliga skrivningar om kultur. Glappet mellan dessa ambitioner 
och den reella tillgängligheten till kultur genom skapande och konsumtion för barn och unga utgör 
en av de större utmaningarna för regio nen. Det finns en stor potential för samverkan med regionens 
kulturinstitutioner. Utmaningen är att hitta nya och utveckla befintliga samverkansformer.

Det optimala är när kulturskolan har tillgång till den arena som skolan utgör, där alla barn och 
ungdomar får möjligheter till kulturmöten och en egen kulturell utveckling. 

Kulturen är en spegling av de strömningar som finns i samhället och är under ständig utveckling 
och rörelse. Kulturskolan ska främja tillgänglighet, mångfald och ett levande kulturarv. Kultur-
skolornas verksamhet har ett ben i konsten och ett ben i pedagogiken. Den dubbla tillhörigheten 
har ibland inneburit en risk för att inte tillhöra någon av de två sfärerna. Ambitionen är istället att 
kulturskolorna ska kunna vara en brygga mellan konsten och skolan.

Alla verksamhetsområden täcks i dag inte av kulturskolorna i regionen. Detta beror på flera 
faktorer: kompetensbrist, resurser/ekonomi, lokalbrist, stora geografiska områden etcetera. Därför 
saknas en regional resurs som kan samordna de gemensamma behov som finns. 

Möjligheter
Kulturskolornas unika förmåga att nå ut till alla barn och unga gör dem till en central kulturaktör. 
Med kvalitet som signum har de medarbetare med gedigen erfarenhet och bred utbildning. Verksam-
heterna arbetar aktivt med att nå nya målgrupper samt inkludering och integration. 

Fram till nu har kommunerna ensamt styrt över kulturskolorna, men det har förändrats i och 
med regeringens beslut om en nationell strategi för kulturskolan. Denna utveckling gör att fram-
tidsutsikterna ser goda ut och handlingsutrymmet har blivit större samt att ambitionerna har höjts 
markant. 

Ekonomiska medel har tillkommit genom Kulturrådet. Dessa medel, som är riktade till ut-
veckling av arbetsformer och ämnen/uttryck för att nå nya målgrupper är avgörande för att kunna 
utveckla en efterfrågestyrd verksamhet och tillgodose barn och ungas behov och rättigheter.  

Mål för perioden
Fortsatt arbete med barns och ungas tillgång till kultur genom att stärka kulturskolornas arbete med 
inkludering, mångfald och jämställdhet. Fortsatt samverkan mellan regionens kulturskolor och de 
regionala kulturverksamheterna inom scenkonst, kulturarv, bibliotek och litteratur, hemslöjd och 
konst. Fortsatt interregional samverkan med region Jämtland Härjedalen. Fortsatt arbete med att 
etablera en regional kulturskoleresurs för främjande av kulturskolornas utveckling och samverkan 
med regionala kulturinstitutioner. Etablera och utveckla konstformen ”Samtida Cirkus”.
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HÄRNÖSANDS KOMMUN

Möjligheter
Härnösands kommun arbetar fram en ny kulturplan under perioden som kommer att ligga till grund 
för den fortsatta kulturutvecklingen i kommunen. Målet är ett rikt och tillgängligt kulturliv som 
nyttjas av många och bidrar till goda livsmiljöer och ett hållbart Härnösand. För att genomföra pla-
nens mål och aktiviteter behövs god samverkan med parter i och utanför kultursektorn och strategier 
för att skapa goda ekonomiska och strukturella förutsättningar. I Härnösand är kulturen en positiv 
och samhällsförändrande kraft. Följande utvecklingsområden prioriteras: 

Barn och ungas tillgång till kultur i skolan 
En ny modell för ökad tillgång till kultur i Härnösands grundskola skapas. Den ska säkerställa att 
elever varje termin får möta professionell kultur samt utrymme att utveckla sitt eget skapande till-
sammans med professionella kulturaktörer. Barnen ges möjlighet att uttrycka sina tankar via kultur 
och konst, utveckla sitt eget skapande, språk, musikalitet, visuella och kroppsliga uttryckssätt. Mötet 
med konst och kultur ger förutsättningar för att utforska kunskaper och erfarenheter där de kan 
experimentera med olika perspektiv, tankar, känslor, få verktyg att påverka och förändra sina och 
andras levnadsvillkor. Modellen arbetas fram av Kulturenheten och Utbildningsförvaltningen.  

Musik- och kulturskolan 
Härnösands kommun har en avgiftsfri musik- och kulturskola vilket ökar möjligheten för fler barn 
att få tillgång till kultur. Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att prova på, utvecklas inom 
musik, bild, dans och drama. Ett mål är att utveckla en musik- och kulturskola med ökad bredd och 
hög tillgänglighet, både på skoltid och på fritid.

Bibliotek  
Härnösand biblioteks fokus är demokrati, kunskap och tillgänglighet. Landsbygdsbiblioteken blir 
till lokala mötesplatser med utökat öppethållande, läs- och språkfrämjandet för de yngsta barnen och 
deras föräldrar stärks genom utökat samarbete mellan bibliotek, förskola och barnhälsovård. Det 
digitala servicecentret på Härnösands bibliotek utvecklas i samverkan med andra aktörer i huset. 

Dansutveckling 
Härnösand har de bästa tänkbara förutsättningar för ett vitalt och spännande dansliv där många 
bidrar med aktiviteter och verksamheter. Danskompaniet Norrdans, Dans Västernorrland, dansut-
bildningen på Härnösands folkhögskola och det ideella föreningslivet är mycket betydelsefulla och 
bidrar till att sätta Härnösand på danskartan. Kommunen ska bidra till att utvecklingen av ett regio-
nalt centrum för dans fortsätter. En utredning pågår för att identifiera faktorer för fortsatt utveckling 
samt visa på åtgärder som skapar den infrastruktur som krävs för ett dynamiskt och livskraftigt 
dansliv. Där ska dansare, dansintresserade, amatörer, professionella, barn och äldre få fortsätta 
utvecklas genom dans. 

Västernorrlands museum 
Västernorrlands museum är en viktig samarbetspart för Härnösands kommun. Samverkan sker inom 
flera områden. Insatser för att tillgängliggöra Härnösands historia och kulturarv genom den digitala 
tekniken planeras. 

Fritidsbåtsmuseet
Tillsammans med Västernorrlands museum och Statens maritima museer driver Härnösands 
Kommun ett fritidsbåtsmuseum. Museet tillgängliggör Härnösands och regionens maritima historia 
och kulturarv. Fritidsbåtsmuseet ska utvecklas till ett regionalt, nationellt och internationellt erkänt 
maritimt museum. Fokus är utställningar och programverksamhet, digital tillgänglighet, samverkan 
med civilsamhälle och andra aktörer. Detta bidrar till en ökad besöksnäring och till en destination 
med internationell attraktionskraft.  

Konst  
Konstens plats i det offentliga rummet är en central fråga i Härnösand. Förutsättningar för att 
arbeta mer aktivt med enprocentsregeln ska vidareutvecklas. Arbetet med att bevara den Qvistska 
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samlingen, för att öka användandet av den, är av stor vikt dels för att bättre möta ett ökat intresse för 
samlingen samt att den ska fortsätta vara en resurs för besöksnäringen. 

Ändamålsenliga lokaler 
Passande lokaler är en nödvändighet för arrangörer, professionella kulturskapare och lokala utövare. 
En av dessa lokaler är Härnösands teater som är ett viktigt nav i kommunens kulturliv. Kommande 
investeringar behövs för att utveckla den till ett modernt scenhus tillgängligt för alla.   

Kulturens betydelse för besöksnäring
Kulturen kan stärka besöksnäringen i kommunen och Höga Kusten genom att produktutveckla 
kulturella besöksmål och upplevelser. 
 
Kulturella och kreativa näringar (KKN)
KKN är en tillväxtnäring med potential att dubbla omsättning och antal sysselsatta såväl i Härnö-
sand som i regionen. Härnösands kommun ser att den regio nala stöd- och främjarstrukturen är en 
viktig faktor för att utveckla detta område.

KRAMFORS KOMMUN

Världsarvet Höga Kusten med sina unika och värdefulla kultur- och naturmiljöer är en viktig och 
intressant del av Kramfors kommun. I Kramfors finns 12 platser inom 11 områden som Riksantikva-
rieämbetet lyft fram som Riksintressen. Det är geografiskt utpekade områden av nationell betydelse 
med kulturhistoriskt värdefulla miljöer som skildrar olika skeenden i bygdens historiska utveckling. 
Ådalens industrilandskap har på många sätt format dagens samhälle och lagt grunden till Sveriges 
ekonomiska utveckling. Det har haft stor inverkan på det lokala planet men också nationellt och 
internationellt. Kommunen genomför flera olika projekt där platser och berättelser lyfts fram och 
som visar landskapets utveckling längs älven och kusten. Stor vikt läggs i det goda värdskapet, som 
utvecklar inkluderande med öppna och välkomnande verksamheter. En förnyad plan för de många 
värdefulla kulturmiljöerna i kommunen är ett annat genomgripande projekt.

Skapande av attraktiva miljöer för konst och kultur är viktiga och angelägna faktorer för 
kommunens konstprofil. Kulturyttringar av olika slag har långa anor i kommunen. Konsten har en 
betydande plats i det lokala kulturlivet med regionala förgreningar. Kommunen har många verksam-
ma konstnärer med varierande uttryck inom konst, konsthantverk, författarskap och musik. Höga 
Kusten-stipendiet är ett välkänt populärt stipendium inom konstområdet och håller en mycket hög 
kvalitet. Inom scenkonstområdet finns en mängd aktörer, amatörer och professionella.

Kommunen satsar på kultur genom att erbjuda ett rikt och varierande kulturutbud med egna 
innovativa kulturinstitutioner som konsthall, museum och scener. Kulturskolan är avgiftsfri med ett 
rikt utbud av aktiviteter för barn och unga. Barn och unga är en prioriterad grupp som ges en jämlik 
och jämställd möjlighet till eget skapande och tillgång till kultur oavsett bakgrund.

Utmaningar
•    En åldrad befolkning men också unga människor som ser landsbygdens möjligheter. Det är av 

största vikt att stödja civilsamhällets ideella krafter och eldsjälar.
•    Att främja bildning och utbildning för det livslånga lärandet.
•    Kommunen ska verka för att kulturella och kreativa näringar ska utvecklas. Det är en viktig 

utmaning för hela vår region eftersom det är en begränsad arena att verka inom.
•    Stora delar av kulturarvet är eftersatt, kommunen har en diger utmaning med att bevara, vårda 

och utveckla vårt omfattande kulturarv. 
•    Kramfors ligger mitt i världsarvet Höga Kusten och vid Ångermanälvens mynning. Det är ett 

geografiskt vidsträckt område som omfattar både älv och kust.  För att skapa goda förutsättningar 
för att samhällets service och kultur ska vara och upplevas jämlik för kommunens medborgare 
ur tillgänglighets- och hållbarhetsaspekter krävs ett aktivt arbete. Grunden för ett rikt, brett och 
mångfacetterat kulturliv är att alla har möjlighet att skapa, utöva, arrangera och uppleva. En god 
infrastruktur krävs vad gäller teknik och kollektivtrafik.
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Möjligheter
Fortsätta att utveckla samarbetet med kommunens många ideella föreningar och organisationer som 
är navet i den folkbildande verksamheten. Verka för att kulturutövare ska ges möjlighet att skapa 
kultur och att kulturdeltagare ska ha möjlighet att ta del av olika kulturyttringar.
Varje ort och plats har en inneboende kulturbärande historia. Kommunen ska i samarbete med 
civilsamhället medvetandegöra vikten av att lära känna sin omgivning, dess kultur och historia. 
Förmedlingen av berättelserna är en viktig del för såväl besökande som till kommunens invånare. 

Kommunens stora rikedom, med det unika världsarvet Höga Kusten och Ådalens Industri-
landskap, ska fortsätta att utvecklas med strategier och visioner för hur kunskap om de specifika 
särdragen bäst ska förmedlas till besökare och i utbildningssammanhang.

Kommunens invånare är spridda inom ett stort geografiskt område med några få större orter. 
Det innebär en möjlighet att sprida en känsla av trivsel och delaktighet genom samverkan, nätverks-
byggande och kommunikation. Strategier och tidsplaner skapar helheten och främjar demokratin. 
Utveckling driven av kreativa människors lust att förvekliga idéer är en dynamisk process som 
genererar energi när krafterna samverkar med tillit som grund.  

Digitalisering gör att vi kan tillgängliggöra kulturarvet och att förbättra informationsvägarna så 
att kulturen blir tillgänglig och mer synlig från olika horisonter. Att förmedla och kommunicera den 
kultur och de kulturella evenemang som äger rum förbättras genom samordning av infrastruktur och 
kommunikationer, fysisk och digital, för platser och händelser, lokalt och regionalt. Synergieffekter 
genereras. 

Digitalisering underlättar också för de kulturella och kreativa näringarna att nå ut både nationellt 
och internationellt.

Kramfors bibliotek har ett viktigt uppdrag med att nå ut till medborgarna i kommunen med olika 
former av samhällsservice. En del är att utveckla bokbussen till en medborgarbuss i samverkan med 
andra kommunala förvaltningar och enheter.

SOLLEFTEÅ KOMMUN

Sollefteå kommun antog en kulturplan i början av 2017 att gälla till och med 2019. Där finns beslu-
tat om fem mål och under varje mål finns ett antal strategier. Målen är följande:

I Sollefteå kommun 
•    Ska kulturen vara tillgänglig för alla och skapa förutsättningar för ett demokratiskt samhällsbygge.
•    Är kulturen viktig för besöksnäringen och utvecklingen och ska därför beaktas i all planering och 

uppföljning.
•    Ska kommunen ha en stödjande och samordnande roll mellan föreningsliv, näringsliv och kultur-

utövare
•    Ska barn och ungdomar erbjudas kulturellt skapande och estetiska upplevelser för ökad själv-

känsla och kreativitet
•    Ska kulturhistoriska värden och miljöer tillvaratas, utvecklas och göras tillgängliga för alla. 

Utmaningar
Långa avstånd
Att verka i ett inland med stora avstånd är kanske den största utmaningen utifrån att ge alla samma 
förutsättningar att utvecklas, skapa och uppleva kultur. Detta gäller särskilt barn och unga där sko-
lans resurser inte räcker till transporter från ytterområdena in till Sol lefteå. Men det handlar också 
om att på plats i de olika kommundelarna får uppleva kulturella föreställningar av olika slag.

Arrangörskap och återväxt
Att trygga återväxten för det ideella föreningslivet är en stor utmaning, där arrangörskapet är särskilt 
viktigt.

Långsiktighet
Det är många gånger svårt med en långsiktig plane ring av kulturverksamheten då mycket i dag är 
finansierat med statliga projektmedel, samt svårigheten att rekrytera kompetens både till projekten 
och den ordinarie verksamheten. Detta gäller både för kulturskolan och biblioteken.
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Möjligheter
Samverkan
Sollefteå kommun ser samverkan på alla nivåer, som en nyckelfråga för att få ut så mycket som 
möjligt av de tillgängliga resurserna. Här är skolan en central del, där alla barn och ungdomar kan 
nås och få tillgång till och uppleva kultur. Samverkan med den regionala kulturverksamheten kan 
alltid utvecklas och bli ännu bättre.

En stor del av kommunenens kulturliv sköts och skapas av föreningar. Det rör sig om evene-
mang på till exempel hembygdsgårdar, konstföreningen och teater föreningen till större festivaler 
som Urkult, Rafnastämman och Nipyran. Tillgängligheten måste ökas till olika typer av arrange-
mang genom att förbättra informationen av den digitala evenemangskalender som också ger 
arrangörerna en bättre planering och framförhållning. De avgiftsfria kulturskola har verkligen stor 
betydelse för kommunens barn och ungdomar. Det har öppnat upp till förändringar i Kulturskolans 
kursupplägg såväl geografiskt som tidsmässigt vilket ger ökad tillgänglighet för fler i form av bland 
annat aktiviteter i grundskolan utöver ordinarie verksamhet. Avgiftsfri Kulturskola är verkligen ett 
steg till att ge alla samma möjlighet till att pröva och utveckla sin kulturella förmåga.

Utvecklingsområden
Biblioteksverksamheten är en betydelsefull resurs för läsfrämjande, främst för barn och unga, för 
vuxnas lärande samt tillgång till information och digital delaktighet för alla. Biblioteken är också en 
mötesplats för alla, inte minst för nyanlända, med tillgång till information, datorer, att låna böcker 
och annan service.

Via Kulturrådets projekt ”Stärkta bibliotek i hela landet” kommer biblioteket att arbeta för och 
utveckla likvärdighet och tillgänglighet genom att speciellt stödja filialernas arbete med läsfrämjan-
de och digital delaktighet.

Konst och kulturarv i alla dess former ska ha en framträdande roll och plats i samhället. Dels 
i kulturlandskapet men också i olika rum och utställningslokaler. Yngve Sundqvists leksaker som 
skänktes till kommunen efter hans bortgång bör få en värdig plats att exponeras på.

Vid Nämforsen i Näsåker upptäcks ständigt nya hällristningar, i dag 2600 kända, inhuggna på 
öar och stränder vid forsen. Detta är landets största hällristningsområden och dessutom Norrlands 
fyndrikaste boplats. Hällristningsmuseet utvecklar en digital lärarhandledning för Västernorrlands 
forntid riktad till skolorna. Genom att ta del av den senaste forskningen, genom utställningar, guid-
ningar och ny digital teknik, ska besökare av Nämforsens Hällristningsmuseum få hjälp att tolka och 
förstå hällristningarna och den värld som var stenåldersmänniskans för 6000 år sedan. Nämforsens 
hällristningar är kanske det mest unika skapat av människan i Västernorrland och borde därför ha en 
stor potential att locka.

SUNDSVALLS KOMMUN

Utmaningar
Sundsvalls kommun har ett rikt kulturliv med många engagerade kulturaktörer. För att utveckla 
kulturlivet och bidra till att kultur får större plats i samhällsutvecklingen finns demokratiska och 
demografiska utmaningar. Vid framtagandet av Sundsvalls kommuns kulturpolitiska strategi blev det 
tydligt att vi inte når alla och att det behövs stora insatser för att skapa ökad delaktighet i kulturlivet. 
Faktorer så som inkomstklyftor, skillnader i hälsa, en äldre befolkning och migrationsströmmar 
bidrar till att människor har olika förutsättningar att delta. I kommunen finns också skillnader i 
kulturlivet mellan stad och landsbygd.

Insatser behöver göras för att skapa bättre förutsättningar för ideellt engagemang. I dag präglas 
kulturlivet av medskapande och stort engagemang för lokala områden och teman. Stöd i form av 
dialog, bidrag och samverkan behöver utvecklas. Även de professionella kulturaktörerna behöver 
ökat stöd för att trygga verksamheten på längre sikt samt stimulera fler fria kulturskapare att etablera 
sig i kommunen. 

Samverkan i alla dess former är viktigt för att komma tillrätta med våra utmaningar. 
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Möjligheter
Konst, kultur och kulturarv är viktigt för en positiv samhällsutveckling. Sundsvalls kommun ser stora 
möjligheter att utveckla kulturlivet i kommunen och har formulerat vision, mål och prioriterade 
områden i en kulturpolitisk strategi. Under 2018 arbetar förvaltningar och bolag tillsammans för att 
formulera en handlingsplan. Kulturfrågorna kommer i och med det kunna ta större plats i fler delar 
av samhället. Flera satsningar pågår för att nå målen och nedan följer några exempel på områden där 
kommunen i dag ser viktiga möjligheter:
•    Sundsvalls stadsbibliotek satsar stort på att öka utbud och tillgänglighet. Under 2018 har biblio-

teket fått statlig finansiering för att förstärka arbetet med att öka den digitala delaktigheten, bland 
annat i Kulturmagasinets Digidelcenter, vilket är öppet för att skapa, lära om teknik och bedriva 
studier. Mobibblan, den mobila bokbussen, spelar en stor roll för läsfrämjandet i hela kommunen 
och för att nå ut med kultur på landsbygden.

•    Kultur- och fritid och Stadsbyggnadskontoret samarbetar kring förändringen av busstationen 
Navet. Tanken är att på platsen testa nya metoder för stadsutveckling som nyfiket rör sig i ett 
gränsland mellan konst, kultur, arkitektur och stadsplanering med fokus på dialog. 

•    Det nystartade projektet Cirkuslyftet är ett samverkansprojekt där kommunen tillsammans med 
flera aktörer inom scenkonstområdet arbetar för att etablera nycirkus i Sundsvall.

•    Scenkonstbiennalen 2019 äger rum i Sundsvall och Härnösand med Scenkonst Västernorrland 
som värd. Scenkonstbiennalen arrangeras av Scen sverige och är Sveriges största scenkonstfesti-
val och branschträff.

•    Kulturmagasinet behöver utvecklas för att bli ett attraktivare, tillgängligare och mer inkluderande 
kulturhus. För att uppnå det har en utvecklingsplan tagits fram vilken rymmer både verksamhet 
och den fysiska miljön.  

•    Vid friluftsmuseet Norra berget arbetar kommunen med kunskaps- och tillgänglighetsinsatser. För 
att stärka platsen som besöksmål görs också insatser för att underlätta för evenemang, förenings-
verksamhet och entreprenörskap och besökssiffrorna de senaste åren har ökat.  

•    Sundsvalls museum arbetar aktivt med att skapa rum för barn och unga. På museet finns nu en 
skapande yta för pedagogisk verksamhet och en utställning om Pettsson och Findus planeras där 
teknik och interaktivitet står i fokus. 

•    För att utjämna skillnader i barn och ungas möjligheter att uppleva kultur och uttrycka sig genom 
kultur har Kulturskolan satsat stort på att förlägga verksamhet i kommunens olika delar. Även 
satsningen El Sistema har bidragit till att fler barn har fått möjlighet att uttrycka sig genom musik 
tillsammans med professionella musiker.

TIMRÅ KOMMUN

Timrå antog sitt första kommunala kulturpolitiska handlingsprogram för perioden 2010–2015. 
Programmet har utvärderats och nytt kultur- och fritidsprogram 2019–2025 kommer att ersätta det 
gamla programmet. Det nya programmet har som utgångspunkt en bred kartläggning av kulturlivet i 
kommunen, baserat på nuläge och framtida utmaningar.

Timrå är den till ytan minsta kommunen i regio nen men karaktäriseras av varierade kulturmiljö-
er och där det kulturhistoriska arvet från den sågverksindustriella epoken fortfarande skapar identitet 
och sammanhang för medborgarna i kommunen. Samtidigt har det skett en omfattande inflyttning av 
människor från många olika länder som också sätter sin prägel på kommunens utveckling. Det gör 
att det nya programmet särskilt bör fokusera på tillgänglighet, inkludering och jämställdhet. 

I Timrå är det främst civilsamhällets olika organisationer och studieorganisationerna som gett 
kulturlivet dess prägel och mångfald, medan kommunen ansvarat för stödfunktioner som biblioteks-
verksamhet, kulturskola och kultur till barn och unga. Timrå saknar kommunalt uppbyggda institu-
tioner som ett lokalt konserthus, kulturhus eller museum. Därför har i stor utsträckning de ideella 
organisationernas lokaler används för kulturlivet där speciellt Folkets Hus i Söråker fungerat som 
kommunens kulturhus i kraft av sin breda och utåtriktade verksamhet inom kulturområdet. En ut-
veckling har skett genom etableringen av aktivitetshuset Pangea i Tallnäs som använder sina lokaler 
till många kulturarrangemang, såsom musikkonserter och scenkonstföreställningar för skolan, barn 
och familjeteaterföreställningar samt en ungdomskulturfestival. Kulturskolan har också utvecklats 
från att enbart ha undervisat barn och ungdomar i musik till att inkludera flera konstformer som 
dans, teater, film och bild.  
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Utmaningar
I en samhällsutveckling där civilsamhällets organisationer har svårare att få människor att arbeta 
ideellt, så brister det i en kulturpolitik som bygger på ett omfattande engagemang av föreningar som 
arrangörer eller ansvariga för skötsel av kulturmiljöer. Detta kräver mer långsiktiga överväganden 
kring vad som ska bevaras och ges stöd inom den kommunala organisationen. Samtidigt förändras 
människors behov och intresse för konstnärliga och kulturella uttryck och dessa får inte plats inom 
mer traditionella verksamheter. Kommunen har därför ett stort behov av att både stödja de befintliga 
aktörerna i civilsamhället och att hitta former för att nya gemenskaper kan etableras och ha en plats i 
kommunen som förmedlare av konst och kultur eller som aktiva utövare. 

Barn och ungdomars jämlika tillgång till kultur har sedan lång tid prioriterats. Utvärderingen av 
det första kulturprogrammet visar att flera av målformuleringarna har uppnåtts. Samtidigt behöver 
kulturskolan långsiktigt permanenta och bredda antalet aktiviteter samt tillgängliggöra dessa för fler 
barn och ungdomar. Samarbetet med skolorna kring både scenkonstföreställningar och Skapande 
skola- verksamhet behöver ytterligare befästas och utvecklas för att en stabil långsiktighet ska 
garanteras eleverna i Timrås grundskolor.

Ungdomar med kulturella intressen ska ha natur liga platser att mötas och kunna vidareutveckla 
detta på sin fritid, i likhet med de möjligheter som finns för ungdomar som vill idrotta.
Att behålla och utveckla kommunens kulturhistoriska miljöer bör ges en tydlighet i det nya pro-
grammet så att dessa fortsättningsvis kan användas för rekreation men också kan fungera för olika 
kulturella evenemang som konserter, sommarspel eller konstutställningar. 

Möjligheter
I och med det nya programmet görs en omfattande kartläggning av nuläget för kulturlivet och för 
dess olika aktörer. Programmet kan förhoppningsvis leda till att kulturpolitiken förankras tydligare i 
kommunens övergripande vision om att erbjuda medborgarna en mångfald av upplevelser, en trygg 
tillvaro och ett klimatsmart liv. Viktigt är också att kommunen skapar och etablerar fler samtals-
forum för aktörer inom kulturlivet. Det kan leda till utveckling av kulturlivet i samarbete med 
befintliga aktörer samtidigt som nya aktörer ges en röst och konkreta förutsättningar för att utveckla 
kommunens kulturliv och därmed hela kommunens utveckling.

ÅNGE KOMMUN

Möjligheter
Nuvarande lokala kulturplan gäller för perioden 2018–2020 där framgår det att Ånge kommun har 
en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i genom kom-
munens egen kulturverksamhet som verkar tillsammans med civilsamhällets kulturella initiativ för 
ett levande och tillgängligt kulturliv. Goda förutsättningar för föreningsliv, bildningsorganisationer, 
amatörkultur och civilsamhälle ska eftersträvas.

Kultur är ett perspektiv i samhällsplanering där gårdagens, dagens och morgondagens uttryck 
förenas. Ånge kommun tillmäter kulturen en betydelsefull roll i samhällsutvecklingen som ett sätt 
att i ett helhetsperspektiv beakta kommunens insatser på alla områden som påverkar kvaliteten i 
människors liv. Kulturarvet är viktigt som en länk mellan det förflutna, nuet och den framtid vi alla 
är med och skapar. Kommunens kulturarv dokumenteras, bevaras och levandegörs, för att ge kom-
muninnevånarna möjlighet att bli mer medvetna om sina rötter i lokalsamhället. Fler ges möjlighet 
att bidra med berättelser och perspektiv på historien. Kulturella aspekter ska beaktas i planering och 
underhåll av offentliga miljöer. Enprocentmålet för konstnärlig utsmyckning ska vara riktlinje vid 
tillkomst av nybyggnationer och vid större ombyggnationer av kommunala lokaler.

Samverkan och engagemang: Kulturområdet kan ses som ett system av relationer och samverkans-
strukturer på olika nivåer. Ånge kommun ska delta i regionala och interregionala samarbeten inom 
kulturområdet och vara öppna för nationell och internationell kultursamverkan. I främsta rummet 
ligger att stödja och samverka med föreningar och organisationer i genomförande av kulturarrange-
mang. Vi ska delta i långsiktiga regionala och interregionala samarbeten inom kulturområdet.
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Kvalitet och öppenhet för det nya: Ånge kommun ska samarbeta med professionella kulturutövare, 
institutioner, föreningsliv och civilsamhälle för att utveckla kulturen i Ånge kommun med fokus 
på kvalitet och nyskapande. Vårt arbete ska präglas av beredskap inför framtida förändringar inom 
kulturområdet. Ett brett utbud av konst, musik och scenkonst med hög kvalitet och tillgänglighet 
erbjuds invånare och besökare. Gränsöverskridande kultur som innebär möten mellan nyskapande 
och traditionella uttryck ska främjas.

Kultur och kreativa näringar som profil och attraktionskraft: De kulturella och kreativa näring-
arna i Ånge kommun ska stärkas. Vi vill att kulturen ska bidra till att profilera kommunen som en 
attraktiv och innovativ kommun med en konkurrenskraftig kulturbaserad besöksnäring. Kommunen 
arbetar för gynnsamma förutsättningar för professionella utövare och aktörer inom kulturella och 
kreativa näringar att kunna verka i kommunen och i regionen. Vi vill genom marknadsföringsåtgär-
der öka kunskapen om Ånge kommuns kulturverksamhet och kulturarvsbaserade besöksmål. Arenor 
ska skapas för aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna. Möten mellan den kulturella 
sektorn och näringslivet stimuleras. 

Barns och ungas likvärdiga rätt och tillgång till kultur: Kultur ska vara en självklar del av barns 
och ungas utveckling. Barn och ungas rätt till kultur gäller såväl skola som fritid. Musik- och kultur-
skolan ska utvecklas med ökad bredd och hög kvalitet samt tillgänglighet. Barn ska ges likvärdiga 
förutsättningar att under sin skoltid ta del av skilda kulturyttringar som; teater, konst, dans, film, 
musik, litteratur. Estetiska lärprocesser ska regelbundet användas för att stimulera utveckling och 
lärande i förskolan och grundskolan. Skapande skola-verksamheten ska ge mer kulturverksamhet till 
elever i samarbete med professionella kulturutövare. Kommunfullmäktige har 2015-06-15 antagit en 
plan för biblioteksverksamheten i kommunen 2015–2020. I planen fastställs mål, strategier och prio-
riterade områden inom folk- och skolbiblioteksverksamheten. Kulturaktiviteter som speglar barns 
och ungas intressen och stimulerar delaktighet och eget skapande ska stödjas. Kulturföreningar som 
prioriterar barn- och ungdomsaktiveter stimuleras.

Utmaningar
Att fortsätta utveckla kulturarvet genom utvecklingen av Flottningsmuseet och Haverö strömmars 
verksamheter. Både byggnader och kulturarvet behöver prioriteras i underhåll och utveckling.

Vikten av samarbete med ideella kulturkrafter och olika kulturaktörer är avgörande för utveck-
lingen av kommunens kultur, det är därför viktigt att kommunen fortsätter att stödja dessa genom 
olika former som kulturmöten där vi möts och diskuterar och reflekterar över utvecklingen av kultu-
ren. Stöd i form av bidrag till verksamheter och anläggningar. 

Arrangemangen Ung Kultur Möts (UKM), Kulturnatten och Nationaldagen är viktiga kulturella 
händelser inom kommunen och dessa behöver planeras och genomföras i nära samarbete med barn, 
elever och vuxna inom den ideella kultursektorn. 

Att vara fortsatt aktiv inom kultur och kreativa näringar är viktigt för Ånge kommun för att 
skapa bra förutsättningar för besöksnäring och kulturella och kreativa näringar. Viktigt för det är 
att planering och genomförande sker under perioden i samarbete inom kommun och med externa 
myndigheter.

Kulturombuden i förskolan och skolan är viktiga verktyg för barns och ungas likvärdiga rätt och 
tillgång till kultur. Därför är det viktigt att samarbetet mellan förskolan, skolan och kulturenheten 
utvecklas.

Kulturenheten lämnar humanistiska nämnden för att fortsättningsvis ligga under Kommunsty-
relsen vilket innebär att nya arbetsformer kommer att utvecklas under perioden för att synliggöra 
kulturen som ett av samhällets viktiga delar inom Det Goda Livet. När kulturenheten lämnar hu-
manistiska nämnden stannar musikskolan kvar utifrån det naturliga samarbetet med skolan. Planen 
är att utveckla musikskolan med ytterligare en konstform för att den ska bli den kulturskola som 
humanistiska nämnden planerat att genomföra. 

Biblioteken i kommunen står inför en intressant utveckling där ökad samhällsservice kommer 
att bli aktuell under perioden. Huvudbiblioteket kommer fortsätta att utveckla den startade mer 
öppet-processen via sin ”meröppet tid” genom bidrag från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. 
Kommunen kommer att utöka servicen genom ytterligare mer öppet, bibliobil och läsfrämjande 
aktiviteter. 
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ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

Örnsköldsvik är en del av världsarvet Höga Kusten och här finns många kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer som skildrar olika skeenden i bygdens historia och utveckling. Konsten har en framträdande 
plats i det lokala kulturlivet, inte minst genom Stiftelsen Sigrid, Johan och Jonas Nätterlunds min-
nesfond, med syfte att skapa en unik samling landskapskonst som utökas årligen. Inom scenkonst-
området finns en mängd aktörer, från amatör till professionell. Under senare år har Örnsköldsvik 
utvecklats till ett nav för musikproduktion som gett avtryck världen över. 

Örnsköldsviks kommun satsar på kultur genom starka och innovativa kulturinstitutioner, kost-
nadsfri kulturskola med ett rikt utbud av aktiviteter och stöd till civilsamhället. Särskild vikt läggs 
vid barn och ungas tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande.

Utmaningar 
Tillgänglighet och mångfald i ett inkluderande och dynamiskt samhälle

Kultur bidrar till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser 
och fri åsiktsbildning. Det har en avgörande betydelse för utvecklingen av ett demokratiskt, kreativt, 
innovativt och dynamiskt samhälle. 

Kulturen i Örnsköldsviks kommun ska vara jämlik för kommunens invånare ur alla tillgäng-
lighets- och hållbarhetsaspekter. Att kreativt skapa, utöva, arran gera och uppleva utgör grunden för 
kulturlivet där både det ideella, offentliga och kommersiella samspelar. 

Kommunen är geografiskt vidsträckt vilket innebär särskilda utmaningar. Det kan handla om 
fysiska hinder men också attityder och värderingar. Här krävs ett aktivt arbete för att medvetande-
göra och överbrygga dessa. Alla kommunens invånare är viktiga kulturbärare med olika bakgrund 
och erfarenheter. Det är en kommunal skyldighet att främja allas rättighet och möjlighet att delta i 
kulturlivet.

Möjligheter 
Kommunens geografiska vidsträckthet och skillnaderna mellan stad och land är en styrka genom 
den kreativitet och innovationskraft mångfalden av kulturbärare står för. För att utveckla ett kultur-
liv med hög tillgänglighet krävs en god infrastruktur vad gäller exempelvis teknik, mötesplatser, 
mänskliga nätverk och kollektivtrafik. 
•    Örnsköldsviks kommun ska verka för kulturutövares och kulturdeltagares möjlighet att skapa och 

ta del av kultur utifrån sina förutsättningar och behov. 
•    Kommunen ska möjliggöra det livslånga lärandet. En viktig grund är ett aktivt läsfrämjande 

arbete. 
•    Kommunen ska möjliggöra kultur som är fri och obunden med en mångfald av verksamheter, 

från skapande till upplevelser, från nybörjare till professionell. 
•    Örnsköldsviks kommun ska verka för att de kulturella och kreativa näringarna ska utvecklas. 
•    Kommunen ska stödja ett fritt obundet kulturliv för utövare och föreningsliv.
•    Kommunen ska tillgodose behovet av tillgängliga och öppna mötesplatser genom Örnsköldsviks 

kommuns egna verksamheter och genom att på olika sätt stödja andra aktörer. 
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KAPITEL 7 
Kulturplanens genomförande

Kulturplanens genomförande förutsätter samverkan inom en rad områden och genom 
olika arenor. Samverkan liksom medverkan är grunden för hållbar utveckling av konst 
och kulturområdet i Västernorrland.

SAMVERKAN, SAMRÅD OCH MÖTESPLATSER

Kulturplanens genomförande förutsätter samverkan inom en rad områden och genom olika arenor. 
Samverkan liksom medverkan är grunden för hållbar utveckling av konst och kulturområdet i 
Väster norrland. Vissa samverkansformer är formaliserade och består över tid. Några av dessa 
beskrivs nedan. Till dessa ska läggas möten som sker ad hoc för att diskutera aktuella frågor eller 
gemensamma satsningar. Övergripande mål för kulturplaneperioden är att utveckla samverkan  
och dialog.

Kultursamverkansmodellen Västernorrland 
De konst- och kulturverksamheter som har anslag genom kultursamverkansmodellen samlas till ett 
par, tre möten per år. Fokus för dessa möten är uppföljning av kulturplanen, möten för revidering 
samt prioriteringar ur innevarande kulturplan inför ansökan om statsbidrag, samt för fortbildning i 
frågor som rör tillgänglighet, hållbarhet eller annat aktuellt tema. Region Västernorrland samman-
kallar nätverket och agenda sätts gemensamt.

Kulturforum Västernorrland
Genom Kulturforum Västernorrland samverkar regionens kommuner, Länsstyrelsen Västernorrland, 
Kommunförbundet Västernorrland samt Region Västernorrland kring frågor som rör regional kultur, 
konst och kulturarv, för att tillsammans stärka och utveckla Västernorrlands kulturliv. Uppdraget 
är att följa kulturplanens och kulturarvsprogrammets framtagande, genomförande och resultat, och 
arbetet utgår från fastställd arbetsordning vilken revideras vid ingången av ny mandatperiod.

Kulturtinget 
Kulturtinget är en årlig mötesplats för konst- och kulturområdet. Tinget tar upp och belyser aktuella 
frågor, samt utgör en viktig mötesplats för politiker, tjänstepersoner, konst- och kulturskapare, civil-
samhälle, kulturverksamheter med flera. Kulturtinget anordnas i samverkan med Region Jämtland 
Härjedalen, och kulturtingen utvecklas genom uppföljning och utvärdering.

Arrangörslyftet
Arrangörslyftet administreras av Riksteatern Västernorrland. Region Västernorrland är finansiär 
till sammans med Scenkonst Västernorrland AB, Riksteatern Västernorrland samt regionens samtliga 
kommuner. Arrangörslyftet har tillkommit med syfte att stimulera och öka kulturutbudet i Väster-
norrland och premierar mindre arrangörer utanför tätort. Under kulturplaneperioden vill vi tillsam-
mans utveckla Arrangörslyftet:
•    Fördjupat samarbete och bättre möjligheter för arrangemang i hela Västernorrland
•    Breddat arrangörskap med ungt arrangörskap och nya arrangörer 
•    Kartläggning av arrangörernas situation
•   Samverkan över länsgränserna
•    Utveckling och fortbildning för befintliga arran görer
•   Fortsatt arbete med stöd för resor och mobilitet

Kulturkonsulentsamverkan
Regionala kulturkonsulenter är en del av den regionala insatsen att främja, tillgängliggöra och 
utveckla kulturlivet. Konsulenternas uppdrag är stödjande av kulturaktörer genom samordning, 
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rådgivning, fortbildning och ekonomiska stöd. Konsulentrollen är i delar strategisk. I Västernorr-
land finns konsulenter inom bibliotek och litteratur, hemslöjd, kulturarv, bild och form, scenkonst, 
film samt dans. Genom kulturkonsulentnätverket skapas förutsättningar för kollegialt lärande och 
samordning.

Västernorrlandsmodellen 
Samarbetet inom nätverket av aktörer på kulturarvsområdet har pågått under många år. Utgångs-
punkt är Västernorrlands strategiska kulturarvsprogram. Fokus för samverkan är erfarenhetsutbyte, 
samarbete och kompetensutveckling. Arbetssättet kallas ”västernorrlandsmodellen”. Region Väster-
norrland sammankallar vanligtvis genom kulturarvskonsulenten, men även samverkansplattformen 
Kulturarv Västernorrland (Länsmuseet Västernorrland, Riksarkivet landsarkivet Härnösand och 
Regionbibliotek Västernorrland) sammankallar till möten och konferenser. Verksamheten planeras i 
årliga aktivitetsplaner och den utgår från aktuella frågor. 

Samarbetsgruppen Kulturarv Västernorrland verkar för ett större nätverk. Där finns represen-
tanter för regionens kommuner, länsstyrelse, region, kulturarvsinstitutioner, kulturarvsföretag med 
flera. Fokus för denna samverkan är erfarenhetsutbyte, samarbete och kompetensutveckling, och 
nätverket kan ses som plattform för lärande. Under kulturplaneperioden inriktas samarbetet på:
•    Samverkan kring teman och genom gemensamma insatser för fortbildning och kunskapsspridning
•    Tillgängliggörande, med fokus digitalt tillgängliggörande, där erfarenheter från utvecklingsarbe-

tet kring portalen Kulturarv Västernorrland är viktiga och vägledande.
•    Demokratiutveckling och arbetet med förbättrad likvärdighet.
•   Ytterligare stärkt samverkan kring forskning.
•    Fortsatta samarbeten och satsningar på kultur arvspedagogik.

Interregional samverkan 
Interregional samverkan inom i princip samtliga konst och kulturområden sker i dag, främst med 
regionerna Jämtland Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten. Genom åren har flera gemensamma 
utvecklings projekt bedrivits och nya projekt planeras för kultur planeperioden. Samverkan kring 
konsttidskriften Volym fortsätter, liksom samverkan kring litterära mötesplatser. Kulturkonsulenter-
na fortsätter och utvecklar sin samverkan med fokus på samarrangemang och kollegialt lärande.

Norrlands Nätverk för Musikteater och dans
Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans är ett kommunalförbund med regionerna Norrbotten,  
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härje dalen som medlemmar. Dess uppgift är fortsatt att:
•    Medverka till att musikteater och dans blir till gänglig för alla i de aktuella regionerna
•    Etablera Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans regionalt, nationellt och inter nationellt
•    Svara för övergripande koordinering av de i förbundet ingående ensemblerna.
•    Fördela statligt verksamhetsbidrag för att skapa förutsättningar för ensemblernas turnéer i de  

aktuella regionerna.

De ensembler som ingår i nätverket är Norrlands operan i Umeå, Norrdans i Härnösand, Barn- och 
ungdomsoperan inom Estrad Norr i Östersund samt Piteå Kammaropera.

Samråd
Som anges i förordningen som styr kultursamverkansmodellen, så upprättas kulturplanen efter 
samråd med regionens professionella kulturliv och det civila samhället. För flera av dessa aktörer 
har regionen löpande dialog, och med andra aktörer förs dialoger när så efterfrågas eller när behov 
finns, exempelvis kring gemensamma projekt. Samråden är arena för avstämning, uppföljning och 
för viktiga vägval framåt. En målsättning för kulturplaneperioden är att stärka formerna för samråd.

Kulturskaparna genom Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS)
Sedan flera år finns ett etablerat samråd mellan regionen och Region Jämtland Härjedalen och repre-
sentanter för KLYS medlemsorganisationer. Det övergripande syftet är att samråden ska bidra till ett 
levande konst och kulturliv, vilket stärker regionerna som platser för professionella kulturskapare 
att bo, verka, bidra och utvecklas. Att kulturskaparnas villkor beaktas och stärks är utgångspunkt. 
Samråden ger värdefulla perspektiv på både planerad och pågående verksamhet och satsningar.
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De frågor som är viktiga framåt är att fortsatt betona vikten av att följa nationella avtal, att i dialog 
med kulturinstitutionerna stärka det konstnärspolitiska uppdraget, att hitta ännu bättre former för 
samverkan mellan de olika konstkonsulenterna och kulturskaparna samt arrangörsfrågan. Samråden 
utgår från fastställd arbetsordning, vilken revideras inför kulturplaneperioden.

”Det bästa främjande arbetet när det gäller kulturskapare  
är att anställa dem!”

Nationella minoriteter
På övergripande nivå blir fortsatta samråd med de nationella minoriteterna, vilket Region Väster-
norrland bjuder in till, viktiga forum för dialog och utveckling. Inför denna kulturplan betonades 
vid samråden följande: konferenser och seminarier kring de nationella minoriteternas situation och 
kultur, ett ökat synlig görande av minoriteternas kultur och språk i utställningar och föreställningar, 
arkiv, och på webbplatser. Viktigt att verka för att fler unga representanter från de nationella minori-
teterna involveras, och att de offentliga aktörerna stärker arbetet med kunskap och information. Vid 
tillgängliggörande av exempelvis kulturmiljöer så efterfrågas information på de nationella minorite-
ternas språk.

ARENOR OCH MÖTESPLATSER 

I Västernorrland finns en rad arenor för kultur och konst. Lokala arrangörer är en förutsättning för 
att kulturutbudet ska nå invånare oavsett bostadsort. För att uppnå det behövs eldsjälar, ideella och 
anställda som kan möjliggöra att lokalerna blir demokratiska mötesplatser, bildningscenter och are-
nor för nöjen, kulturupplevelser och kreativt skapande. Nedan beskrivs några av de större aktörerna.

Kommunerna erbjuder en rad mötesplatser och scener, med olika kapacitet och förutsättningar. 
Här utgör folkbiblioteken en viktig infrastruktur. I regionen saknas dock en riktigt modern A-scen, 
något som kompenseras genom tillfälliga scener i andra arenor. 

Samtliga folkhögskolor i Västernorrland erbjuder scener för konst och kulturupplevelser. De er-
bjuder också tillfälliga arenor för bland annat festivaler och pop up-föreställningar, något som växer 
i både betydelse och omfattning.

Västernorrlands hembygdsrörelse med ett 60-tal hembygdsgårdar är viktiga arenor och mötes-
platser för kulturarvsupplevelser. Sammantaget utgör dessa lokaler – som finns väl spridda i regio-
nen – en bra infrastruktur för såväl mindre som större, och nära kulturarrangemang. 

Folkets Hus och Parker arbetar för att utveckla befintlig verksamhet samt skapa nya mötesplat-
ser med särskilt fokus på socioekonomiskt utsatta områden. Riksorganisationen Folkets Hus och 
Parker är indelad i sju regioner som tillsammans täcker hela landet och driver mötesplatser i alla 
Sveriges kommuner. Folkets hus och parker har ett 30-tal lokaler i Västernorrland. 

Västernorrlands bygdegårdsdistrikt omfattar över 60 bygdegårdar. Bygdegårdarna kan ha en 
viktig roll för delaktighet och tillgänglighet till kultur utanför tätorterna och en balanserad utveck-
ling mellan stad och landsbygd. Viktiga perspektiv är hållbarhet, barn och unga, nationella minorite-
ter, hälsa och jämlikhet. 

Våra gårdar samlar stora delar av nykterhetsrörelsens drygt 20 samlingslokaler i Västernorrland 
och vill vara levande mötesplatser för en mängd olika verksamheter, allt från föreningsmöten till 
digitala livesändningar. 

Möjligheter bygdegårdarna, Våra gårdar och Folkets Hus och Parker
Överallt och året om: Folkets hus och parker har sedan femton år tillbaka utvecklat en verksamhet 
med internationell högklassig scenkonst på biografer i hela landet; live på bio – som innehåller allt 
från bildkonst till opera, teater, dans samt pop och rock. Medlemmar i Folkets Hus och Parker er-
bjuder barn- och ungdoms kultur i hela regionen under alla årstider, ofta i samverkan med kommuner 
och föreningar, samt erbjuder turnéer på sommaren med produktioner som riktar sig både till den 
yngre och den äldre publiken.
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Konstområdet: Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas riksförbund och Riksföreningen Våra 
Gårdar har ett statligt anslag för inköp av konst av yrkesverksamma konstnärer. Den konst som köps 
in placeras i någon av organisationernas samlingslokaler. Under 2018 genomfördes ett konstprojekt 
med den regionala konstkonsulenten och Folkets Hus och Parker, vars resultat tillvaratas och ut-
vecklas under kulturplaneperioden.

Digitalisering: De lokalhållande föreningarna lyfter fortsatt digitalisering som en möjlighet för 
bevarande av kulturarv samt för tillgängliggörande av kultur, information och kunskap.

Kulturarv och kulturmiljö: För att bevara och syn liggöra folkrörelsernas lokaler som kulturarv och 
kulturmiljöer i regionen, samt att lyfta och bevara immateriellt kulturarv på landsbygd behövs fort-
bildning och samverkan med Region Västernorrland, offent liga institutioner och andra arrangörer.

Utmaningar
Demografin: Befolkningsmängden minskar på vissa orter, samtidigt som behovet av en mötesplats 
är stort för de människor som lever och bor på orterna. 

Krav på tillgänglighet: Allt högre krav ställs på tillgänglighet och energisparande. Folkets Hus och 
Parker ser behov av att inventera tillgängligheten i lokalerna tillsammans med, gärna i samverkan 
med Bygdegårdarna och Våra gårdar. Inom digitaliseringen finns utvecklingsmöjligheter för kultur-
området. 
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KAPITEL 8
Ekonomi och uppföljning

Region Västernorrland har det regionala utvecklingsansvaret vilket innebär att leda 
processer som bidrar till en hållbar utveckling och tillväxt. Kulturplanens genomförande 
och resultat följs upp löpande.

Arbetet med kulturutveckling utförs inom Region Västernorrlands egna verksamheter, i verksam-
heter som samfinansieras med kommunerna, projekt som drivs i egen regi, genom stöd till organisa-
tioner och genom medfinan siering av projekt samt genom stipendiegivning. Region Västernorrland 
ger också stöd till kunskaps- och metodutveckling, utvecklingsprocesser och nätverk. Kommunerna 
har det grundläggande offentliga ansvaret för den lokala kulturpolitiken. Varje kommun beslutar om 
egna ambitionsnivåer och kulturpolitiska inriktningar. Kommunerna spelar också en avgörande roll 
för den regionala kulturplanens genomförande. Region Västernorrland ska ur ett regionalt perspek-
tiv komplettera de kommunala insatserna. 

ANSLAG, PROJEKTMEDEL OCH STIPENDIER

Kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen har dels ett basanslag från Region Västernorr-
land, samt medfinansiering genom statsbidrag i kultur samverkansmodellen. 

Verksamhetsbidrag ges också till regionala kulturinstitutioner, organisationer och föreningar 
som är viktiga för kulturplanens bredare genomförande.
Syftet med Region Västernorrlands projektmedel – vilka söks och fördelas tre gånger per år – är 
att medfinansiera kulturprojekt som bedöms ha regional betydelse och bidrar till Västernorrlands 
utveckling och attraktionskraft utifrån den regionala kultur planen. Det är de i kulturplanen uttalade 
utvecklingsområdena och målen som är prioriterade för projektmedel.

Varje år delas det ut två kulturstipendier till per soner som är under 35 år med minst påbörjad 
högre konstutbildning inom valfri konstart. Dessutom delas ett större arbetsstipendium ut till yrkes-
verksamma inom kulturområdet. Fyra mindre kulturstipendier går till unga kulturutövare mellan 16 
och 25 år bo satta i Västernorrland. Ett större stipendium går till entreprenör eller ideell organisation 
som verkar inom kulturella och kreativa näringar. Kulturplanen är en utgångspunkt vid bedömning.

För att stärka det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet fördelar Region Västernorrland 
löpande projektmedel. För medel som söks inom besöksnäring och kulturella och kreativa näringar 
är kulturplanen en viktig utgångspunkt. 

UPPFÖLJNING

Kulturplanens genomförande och dess resultat följs upp löpande. Det sker genom årsberättelser från 
de verksamheter som har stöd från Region Västernorrland samt via avrapportering av de kulturpro-
jekt som medfinansierats. 

De verksamheter som har regionala uppdrag kopplade till sin finansiering följs upp genom 
dialog en till två gånger per år.
Verksamheter inom kultursamverkansmodellen följs upp inom ramen för samverkansmodellen 
samt genom rapportering till Kulturdatabasen. Rapporteringen gäller de villkor som följer med den 
statliga finansieringen. 

Kulturforum Västernorrland har fortsatt en viktig roll att följa upp planen samt gemensamt 
diskutera och resurssätta utvecklingsprojekt.
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B I L A G A  1 
R E G I O N E N S  E KO N O M I S K A  S TÄ L L N I N G S TA G A N D E N 
F Ö R  2019

REGION VÄSTERNORRLANDS STÖD TILL REGIONAL KULTURVERKSAMHET           
SAMT FÖRDELNING AV STATSBIDRAG 2019

REGIONALT 
BIDRAG

STATS-
BIDRAG

SAMVERKANDE 
KOMMUNER

REGIONAL SCENKONST
IKL. FILM, NMD OCH TURNÉSTÖD

Scenkonst Västernorrland 39 156 000 36 255 000 Sundsvall/Härnösand

Danskonsulent Västernorrland 230 000 175 000 Sundsvall/Härnösand

Norrlands Nätverk för musikteater och dans 200 000

Riksteatern Västernorrland 980 000 430 000 Alla

Arrangörslyftet Västernorrland 400 000 Alla

Amatörteatrarnas riksförbund Västernorrland 300 000

REGIONAL MUSEIVERKSAMHET 

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 21 018 500 5 170 000 Härnösand

Hemslöjdsfrämjande verksamhet 803 500 770 000

Kulturarvskonsulent Västernorrland 832 000

Stiftelsen Nämforsen 310 000 Sollefteå

REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Regionbibliotek Västernorrland 5 729 000 1 260 000

Medel för stärkta bibliotek 950 000 Alla

REGIONAL ARKIVVERKSAMHET

Näringslivsarkivet i Norrland 210 000 360 000 Härnösand

Föreningsarkiv Västernorrland 820 000 636 000 Alla

REGIONAL PROFESSIONELL 
BILD- OCH FORMVERSAMHET

Konstkonsulent Västernorrland 1 190 000 300 000

REGIONALA PROJEKTMEDEL 
KULTUROMRÅDET

Prioriteringar inom kultursamverkansmodellen 1 244 000

Kulturprojektbidrag 1 871 000

Kulturstipendier 150 000

SUMMA 75 444 00 46 306 000
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B I L A G A  2 
D I A L O G E R  O C H  S A M R Å D  2017–2018

Dialogmöten inför Kulturplan 2019 – 2022
2017 
11 januari – Styrgrupp ABM Resurs
31 januari – Nämforsens hällristningsmuseum
1 februari – Länsmuseet Västernorrland
1 februari – Riksteatern Västernorrland
6 februari – Amatörteaterns riksförbund Västernorr-
land 
8 februari – Föreningsarkivet Västernorrland
8 februari – Kultursamverkansmodellen Västernorrland 
13 februari – Kulturskolechefer i regionen
14 februari – Hembygdsrådet Västernorrland
15 februari – Kulturkonsulentenätverket
17 februari – Film Västernorrland
17 februari – Konsulentnätverket Västernorrland
20 februari – Medelpads fornminnesförening
1 mars – Kollektiva konstnärsverkstan Härnösand
3 mars – Kulturforum Västernorrland
7 mars – SKL Kultursamverkansmodellen
7 mars – Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad
9 mars – Konstkonsulenter i norr
14 mars – Folkets hus och parker Västernorrland
15 mars – Ångermanlands hemslöjdsförening
16 mars – Riksantikvarieämbetet 
21 mars – Stiftelsen Mannaminne, Kramfors kommun
22 mars – Hemslöjdskonsulenten
22 mars – Medelpads hemslöjdsförening
22 mars – ABM Kulturarv
23 mars – Teater Västernorrland
28 mars – Kommunförbundet Västernorrland
29 mars – Länsmusiken i norr
29 – 31 mars – SKL samt Kulturrådets samverkanskonferens
31 mars – Scenkonst Västernorrland AB 
31 mars – Länsmuseet Västernorrland
28 april – Riksteatern Västernorrland, Riksteatern Riks

12 maj – Kulturforum Västernorrland
16 maj – ABM Kulturarv
18 maj – Kulturchefsnätverket Norr
31 maj – Länsmuseet Västernorrland, Härnösands kommun
1 juni – Mittnordenkommitténs kulturarbetsgrupp
2 juni – Riksteatern Riks
2 juni – Kulturskolechefer i regionen
12 juni – Länsmuseet Västernorrland
13 juni – Folkbildningsting, Västernorrland
14 juni – Kulturkonsulentnätverket
14 juni – Kulturchefsnätverket Norr
16 – 18 augusti – Mittnordiska kulturdagar
23 augusti – Örnsköldsviks kommun, Länsmuseet   
Västernorrland
31 augusti – 1 september – Kulturchefsnätverket Norr samt 
konstkonsulenter i norr
1 september – Kulturrådet
7 september – Folkbildning i Mittnorrland
18 september – ABM Kulturarv
28 september – Västernorrlands hembygdsråd
4 oktober – Kultursamverkansmodellen Västernorrland
5 oktober – Lättillgängliga nyheter och inläsningstjänsten
10 oktober – Konstkonsulent Västernorrland
11 – 12 oktober – Kulturting 2017
16 oktober – Länsmuseet Västernorrland
19 oktober – Scenkonst Västernorrland AB
23 oktober – Representanter för KLYS medlems
organisationer 
23 oktober – Nationella minoriteter
24 oktober – ABM Resurs 
25 oktober – Sundsvalls kommun
27 oktober – Kramfors kommun
29 november – Näringslivsarkivet och Föreningsarkivet 
Västernorrland
15 december – Konsthantverkscentrum 

Inför kulturplanens uppföljning och framtagandet av denna kulturplan har många samråd genomförts. Samråden 
följde ingen standardiserad modell, utan upplägg överenskoms mellan parterna. Dialogerna med KLYS följer fastställd 
arbetsordning liksom den dialog och samverkan vilken sker genom Kulturforum Västernorrland. Andra dialoger 
genomfördes som samtal i mindre grupperingar och andra mer som stormöten. Initiativet till samråd togs från både 
regionens och kulturaktörers sida. Under arbetet att ta fram kulturplanen har sammanlagt ett 100-tal dialoger och 
samråd genomförts och ytterligare synpunkter har kunnat lämnas under den tid planen var på remiss.
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2018 
24 januari – Nämforsens Hällristningsmuseum
25 januari – Medelpads hemslöjdsförening
30 januari – Kollektiva konstnärsverkstan Härnösand
31 januari – Medelpads fornminnesförening
5 februari – Västernorrlands Hembygdsråd 
6 februari – Härnösands konsthall
7 februari – Ånge kommun 
14 februari – Hemslöjdskonsulenterna 
14 februari – Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad
19 februari – Amatörteaterns riksförbund Västernorrland
19 februari – Ideell kulturallians Västernorrland
13 mars – Riksteatern Västernorrland
14 mars – Konstföreningarna i Västernorrland
16 mars – RFSL Sundsvall
20 mars – Härnösands kommuns kulturutskott 
22 mars – Ångermanlands hemslöjdsförening
22 mars – Kulturchefsnätverket Norr
26 mars – Representanter för KLYS medlemsorganisationer
26 mars – Sollefteå kommun
27 mars – Timrå kommun
27 mars – Kollektiva konstnärsverkstan Härnösand
4 april – Konst, Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad
6 april – Kulturforum Västernorrland
10 april – Länsmuseet Västernorrland
11 april – Örnsköldsviks kommun
12 april – ABM Kulturarv
14 april – Kramfors konsthall 
17 april – Nationella minoriteter
14 maj – Brown Bag seminarium Kulturplan
22 april – Scenkonst Västernorrland AB
18 juni – Design i Västernorrland
16 augusti – Folkbildningsting och Bildningsförbundet Mitt
24 augusti – Kulturchefsnätverket Norr 
26 – 28 september – Mittnordiska kulturdagar 
4 oktober – Länsmuseet Västernorrland
10 oktober – Kultursamverkansmodellen Västernorrland 
13 oktober – Regnbågsfrukost
16 oktober – Nationella minoriteter
18 oktober – Design i Västernorrland
23 oktober – Representanter för KLYS medlemsorganisationer
30-31 oktober – Kulturting 2018
30 oktober – Kulturforum Västernorrland
11 december – Scenkonst Västernorrland
13 december – Kulturforum Västernorrland




