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Sammanfattning av remissvar Kulturplan för Västernorrland 2023-2026 

Sammanfattningsvis är de flesta remissvaren positiva till processen bakom den nya 

kulturplanen och upplägget av den. Flera remissynpunkter vittnar om nöjdhet med en 

kortare och mer övergripande Kulturplan. Här följer en sammanfattning i stora drag av 

remissvaren som inkommit och förvaltningens kommentarer.  

 

• Synpunkter kring vikten av tillgänglig kultur och barns och ungas ökade tillgång 

till kultur och eget utövande har kommit in.   

Här ser förvaltningen att detta kommer fram tydligt i målområde två, och 

eftersom ansvaret till stor del vilar på kommunal nivå så har formuleringar om 

genomförande och samverkan stor bäring på detta område. 

 

• Det har inkommit synpunkter från aktörer som tycker sig ha svårt att hitta 

specifika formuleringar och målsättningar för sitt område samt en önskan om 

mer konkreta målformuleringar.  

Specifika formuleringar har undvikits på grund av risken att planen snabbt blir 

inaktuell. Med hjälp av faktarutor i den layoutade slutversionen kommer fler 

aktörer som har betydande roll för kulturplanens genomförande att 

uppmärksammas. Förvaltningen anser att synpunkterna visar på att processen 

präglats av god dialog och stärkta möjligheter till samverkan.    

 

• Flera synpunkter beskriver att en genomgång av språket för ökad läsbarhet och 

tydlighet är nödvändig, att målen kan vara mer uppföljningsbara och tydliga 

och att planens genomförande kan få en bättre struktur. Vissa kompletteringar 

och justeringar under de olika kulturområdena föreslås också.   

I det reviderade förslaget har därför avsnittet om planens genomförande och 

uppföljning omarbetats. Texten har granskats och målsättningar beskrivs 

tydligare. En ordlista där olika uttryck definieras har fått en mer framträdande 

placering för ökad förståelse. Vissa justeringar av fakta har gjorts.   

 

• Synpunkter på formuleringar om konstnärliga villkor har inkommit, där 

önskemålen är tydligare förslag på konkreta åtgärder.  

Förvaltningens bedömning är att planen i målområde ett övergripande sätt tar 

ställning för goda villkor för konstnärliga utövare. Planen har även kompletterats 

med bäring på detta i de strategiska målen för kulturområdena.  
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• Synpunkt har kommit från en aktör att arbetet, som utförs av bl a museer, 

hembygdsföreningar och privatpersoner, med att synliggöra lokala och 

regionala kulturarv och kulturmiljöer inte lyfts fram tillräckligt tydligt i 

remissförslaget.  

Synpunkten beaktas, skrivning har delvis gjorts om och informationen kommer 

även att finnas i faktarutor i den färdiga planen. 

 

• Synpunkter har kommit in om att kulturmiljöer och materiellt kulturarv är i ett 

avseende oföränderliga, ska så vara och ska så bevaras. Förståelsen och 

tolkningen av källmaterialet genomgår dock ständig förändring. Det är viktigt 

att i ett kulturpolitiskt program tydligare visa att på ett sätt förblir det materiella 

kulturarvet det samma, men synen på det förändras genom forskning och nya 

fynd. Det är förmedling av denna process, som måste vara kärnan i tex museal 

verksamhet. Då främst gentemot barn och unga. Kännedom om att synen på vår 

historia och vårt kulturarv ständigt förändras kan vara avgörande för att t.ex. 

inte gå på propaganda. 

Synpunkten beaktas, ny skrivning återfinns i Kulturarv, museer och arkiv. 

 

• Synpunkt har inkommit att "fritidsverksamhet" tas bort ur stycket om slöjd då 

det kan blandas ihop med den fritidsverksamhet som finns kopplad till skolan. 

Fritidsverksamhet kan inte jämställas med byggnadsvård, besöksnäring etc. 

Dessutom anses att "hobbyslöjdare" bör ersättas av "ideella slöjdare / 

hantverkare". Ordet semiprofessionella bör strykas. 

Synpunkterna beaktas, efter dialog med Hemslöjdskonsulenter har texten om 

Hemslöjd, slöjd och konsthantverk skrivits om. 

 

• Synpunkter har inkommit att tillgången till skolbibliotek bör lyftas fram.  

Skolbibliotek nämns inte i kulturplanen då den inte beskriver kommunal 

verksamhet på detaljnivå. 

 

• Synpunkter har inkommit att litteraturen osynliggörs i kapitlet 

”biblioteksutveckling, läs- och litteraturfrämjande”. Det är väldigt lätt att det 

blir fokus bara på läsfrämjande åtgärder, eller att de två områdena helt enkelt 

klumpas ihop. Litteraturen som konstform kunde få vara ett eget område. 

Beaktas inte. Vi håller inte med om synpunkten utan ser att vi har pekat ut 

litteraturen som konstform.  

 

• Ett remissvar tar upp att kulturmiljölagstiftningen inte nämns. Med tanke på att 

ett kulturområde är “Museerna och museernas kulturmiljöarbete”, så behöver 

även Kulturmiljölagen nämnas. Frågan ställs om hur kulturarvsprogrammet och 

kulturplanen förhåller sig till varandra. Det efterfrågas även en mening om att 

Stiftelsen Västernorrlands Länsmuseum styrs av sina stadgar samt av 

museilagen och kulturmiljölagen 
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Beaktas, tydligare skrivningar har formulerats samt utökad text om 

kulturmiljöer, förhållandet mellan kulturplan och strategiskt kulturmiljöprogram 

samt en ny beskrivning av Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland inkluderas i 

den nya versionen. 

 

• Några remissvar är positiva till beskrivningen av målen i RUS, men påpekar att 

det inte beskrivs något om kulturplanens koppling till RUS.  

RUS är visionär och greppar över många områden. Kulturplanen är en del av det 

regionala utvecklingsarbetet och är en del i måluppfyllandet för RUS. 

Förvaltningen har tagit till sig av synpunkterna och tydliggjort skrivningarna 

kring detta.  

 

• I flera remissvar efterfrågas skrivningar om en bredare syn på kulturen och 

kulturens roll. Att kulturplanen inte bara ska handla om att ha tillgång till och 

att uppleva kultur.  

Förvaltningen anser att med utgångspunkt i de tre nationella kulturpolitiska 

målen så den breda synen på kulturens roll. Vissa skrivningar har tydliggjorts i 

de övergripande målområdena.   

 

• En synpunkt som framkommit är att målområdena är knepigt formulerade och 

att det bara är vissa av de nationella kulturpolitiska målen som tagit med.  

I kulturplanen finns tre starka inriktningar på våra övergripande mål. De har 

direkt koppling till de nationella kulturpolitiska målen. 

 

• Det har inkommit synpunkter på att de professionella arrangörerna bör lyftas 

fram i kulturplanen. De är en viktig del av kulturlivet i Västernorrland. 

De professionella arrangörerna ingår i det ekosystem av aktörer som bygger 

kulturlivet i Västernorrland. För tydlighet har de lyfts fram i målområde 1. 

 

• Ett remissvar tar upp att kapitlet kartläggningar ligger väldigt nära kapitlet 

“principer och verktyg”. 

Här har förvaltningen gjort en förändring och innehållet i de två nämnda kapitlen 

är nu omformulerat under rubriken arbetssätt.   

 

• Några remissvar rör användningen av begrepp som armlängds avstånd och 

främjande samt definitionen av ordet folkbildning.  

Förvaltningen tar till sig av synpunkterna och anpassar text där det behövs. I 

kulturplanen syftar vi med folkbildning till den verksamhet som bedrivs inom 

studieförbund och folkhögskolor med statlig finansiering.   

 

• Synpunkter på att stärka frilansarnas betydelse har lyfts i remissvaren. Att ge de 

fritt verksamma kulturskaparna större utrymme så att alla fritt verksamma får 

större plats i kulturplanen samt att lägga ett större fokus på utbyten och 
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residensverksamhet för yrkesverksamma.  

Förvaltningen beaktar synpunkterna och har gett större utrymme för 

professionella kulturskapare inom flera av kulturområdena.  

 

• Remissvar har inkommit med en önskan om att undvika marknadsföring av 

hälsoskadliga produkter/produktplacering i konstnärliga verk. Att användningen 

av alkohol och tobak i film kan bidra till normalisering av användande. Samt att 

inom begreppet spelkultur bör spel om pengar exkluderas. 

I kulturplanen hålls principerna om armlängds avstånd och konstnärlig frihet 

högt. Styrdokumenten ska skapa förutsättningar för kultur i hela länet utan att 

diktera innehållet.  

 

• Ett par remissvar har efterfrågat att remissinstanserna ska beredas plats att ge 

synpunkter på de regionala kulturverksamheternas årliga prioriteringar som 

biläggs planen.  

Det är de regionala kulturverksamheternas prioriteringar till statsbidragsansökan 

som beslutas av varje organisation och kommer inte omfattas av 

remissförfarande. Kulturplanen och uppdragsbeskrivningar ska skapa 

förutsättningar för kulturen men inte detaljstyra det kulturella och konstnärliga 

innehållet. 

 

 

 

 

 


