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“inte så jävla nischat,
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och medelklass”
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Förord
Välkommen till Region Jämtland Härjedalen – en nybildad region mitt i Sverige och till den nya
kulturplanen.
Kulturplanen är en regional handlingsplan för utveckling av och genom kultur som tar sin utgångspunkt i
kulturens egenvärde och beskriver länets kulturpolitiska ambitioner under kommande treårsperiod. Planen
bygger på alla de samtal som genomförts med representanter för länets åtta kommuner, det professionella
kulturlivet och civilsamhället och utgår från allas rätt till goda upplevelser av konst och kultur samt
möjlighet att själva vara medskapande. Kulturplanen utgör underlag för regionens ansökan om statsbidrag
för de delar av planen som är kopplad till statlig medfinansiering. Kulturplanen omfattar tre år men är ett
rörligt och levande dokument som kan komma att revideras och kompletteras.
Regionen har ett rikt kulturliv med både bredd och spets. Kulturplanen ger en samlad bild av de regionala
kulturverksamheterna som finansieras såväl statligt som regionalt samt regionens aktuella
utvecklingsområden. De regionala kulturresurserna kompletterar och bidrar till en regional infrastruktur
på kulturområdet som omfattar ett nät av konst- och kulturfrämjande verksamheter genom etablerade
kulturinstitutioner, där kommunernas kulturverksamhet utgör basen. De samlade kulturresurserna ska
bidra till regionens utveckling och attraktionskraft där regionen har rollen att samordna arbetet i nära
samspel med kommuner, institutioner, organisationer och medborgare.
Regionens kulturverksamheter samspelar inom områden som berörs av kulturpolitik, konstpolitik och
regionalpolitik. Prioriterade områden under kommande period är kultur för alla, kulturskaparna- kärnan i
kulturlivet och kulturdriven tillväxt. De nationella kulturpolitiska målen är styrande för verksamheten.
Från och med 2015 omfattar samverkansmodellen ytterligare ett konstområde. Litteraturen är en
konstform med potential att bidra till demokratipolitiska mål och främja litteraturens konstnärliga
utveckling i regionen. Kulturplanens ambition är att spegla ett antal utvecklingsområden där kulturen är
ett kraftfullt verktyg för länets attraktionskraft, tillväxt och sociala sammanhållning och där
kulturskapande och kulturkonsumtion är värdeskapande i sig. Vi vill skapa bästa förutsättningar för
konst- och kulturlivets utveckling, för en mångfald av uttryck och för ett ökat deltagande i kulturlivet.
Regionen ska vara positiv till att unga vill utbilda sig och satsa på en framtid inom kulturområdet. Konst
och kultur är aldrig stillastående. Genom att samspela inom kulturplanens prioriterade områden kan vi nå
längre.
Återigen, välkommen till Region Jämtland Härjedalen och den nya kulturplanen!

Robert Uitto
Regionstyrelsens ordförande

Ingrid Printz
Länskulturchef
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1. Kulturpolitisk inramning - utgångspunkter
Riksdagens beslut 2009 om en ny nationell kulturpolitik, Kultursamverkansmodellen, har gett
förutsättningar att öka samspelet mellan kulturpolitikens olika nivåer: lokalt, regionalt och nationellt.
Modellen innebär att regionerna får ett samlat statligt anslag att fördela till regional kulturverksamhet
inom åtta områden utifrån de nationella kulturpolitiska målen. Från 2012 har regionen en kulturplan, en
handlingsplan för regionens kulturpolitik. Regionen har ett nära samarbete med kommunerna och
kulturlivets intressenter i syfte att skapa en positiv kulturutveckling i Jämtland Härjedalen. Genom ett
processorienterat arbete är målsättningen att tillgodose gemensamma behov och prioriteringar.
Kulturplanen utgår från regionens prioriteringar och utgör underlag för samverkan med kommunerna,
kulturskaparna och civilsamhället men också med staten och med andra regioner i det fortsatta
utvecklingsarbetet.

Reflektion
Jämtland Härjedalen omfattar ca 12 procent av Sveriges yta och har 1,3 procent av landets invånare vilket
innebär en rad utmaningar för kulturens aktörer att nå alla länets invånare. Drygt 6 procent av regionens
befolkning är utrikes födda mot 15 procent i riket. En utmaning är att arbeta för integration och mångfald
samt inkludera nyanlända. Här har kulturen har goda möjligheter att bidra.
Regionen har under tre år varit del av den nationella kultursamverkansmodellen. En modell där landsting
och regioner har fått ökat ansvar och frihet att fördela de statliga medlen till regionala kulturverksamheter.
Förväntningarna på den nya kulturpolitiken är fortsatt höga. Under denna korta tid är det svårt att dra
några avgörande slutsatser av modellens resultat men vi kan konstatera att det är en lärandeprocess över
tid, där kvalitetsarbetet ständigt utvecklas. Kulturplanen bygger också vidare på ett arbete som sträcker
sig lång tid bakåt. Det vi kan se är att modellen leder till ökad samverkan men framförallt att kulturen fått
ett ökat utrymme som angeläget politikområde och regional utvecklingsfaktor. För att göra långsiktiga
omprioriteringar krävs en ökad tilldelning av resurser från såväl regionalt som statligt håll men även att
använda de möjligheter som EU-programmen ger under kommande period.
Kultur kan ses ur olika perspektiv där kulturens egenvärde är en aspekt. Kultur som verktyg i arbetet att
skapa regional utveckling och attraktionskraft är en annan. Kultursamverkansmodellen möjliggör att
kulturen i högre grad kan samspela med och vara en del i det regionala innovativa tillväxtarbetet. En
utmaning är därför att göra kulturen till en angelägenhet för fler.

Regional utvecklingsstrategi - mål 2030
Den regionala utvecklingsstrategin ”Jämtland/Härjedalen 2030 – innovativt & attraktivt”, lyfter fram
kultur som en viktig del för regionens attraktionskraft och utveckling. Kultur är en viktig resurs som kan
stärka regionen och förbättra förutsättningarna för tillväxt. Med en stark kulturpolitisk infrastruktur som
erbjuder ett kvalitativt och rikt kulturutbud kan kulturen på olika sätt bidra till att utveckla länet. De
regionala tillväxtfrågorna handlar om att se hur kulturen kan utvecklas som en näring i sig och hur
samspelet mellan kultur och näringsliv kan stärkas. Utvecklingsstrategin lyfter fram kultur och
kulturnäringar som drivkrafter för såväl individens som för samhällets utveckling och ses dessutom som
viktiga delar för besöksnäringens tillväxt. Utvecklingsstrategin lyfter även fram den sydsamiska kulturen
som en viktig del av länets kulturarv med en stor utvecklingspotential.
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Regional kulturpolitisk vision
Jämtlands län är en livskraftig region, där kulturen är en drivkraft för utveckling och hållbar tillväxt och
där alla har tillgång till kulturella upplevelser och möjlighet att själva skapa och uttrycka sig.

Kulturpolitiska mål
De nationella kulturpolitiska målen beslutades av riksdagen i december 2009 och är gällande för den
regionala kulturpolitiken.

Nationella kulturpolitiska mål
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
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

Regionens övergripande mål
De övergripande mål som har koppling till kulturen i den regionala utvecklingsstrategin är att:
 fler personer är aktiva och skapande i kulturlivet, särskilt barn och unga
 den ideella sektorn har stärkt sin roll i kulturlivet
 fler företag inom kulturella och kreativa sektorn stärker länets attraktionskraft

Samverkansmodellens områden
Förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet definierar sju
områden som ingår i Samverkansmodellen. Inför 2015 har Kulturrådet fått i uppdrag att föra in litteratur i
modellen vilket innebär att Samverkansmodellen nu innefattar åtta områden1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

professionell teater-, dans- och musikverksamhet
museiverksamhet
biblioteksverksamhet
konst- och kulturfrämjande verksamhet
regional enskild arkivverksamhet
filmkulturell verksamhet
främjande av hemslöjd
litteratur

Regionen får fördela statsbidrag till dessa områden, under förutsättning att en regional kulturplan har
utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det
civila samhället. Det är kulturplanen som utgör grund för statens beslut om det årliga statsbidrag som
regionen ska fördela.

1

Regionala verksamheter inom samverkansmodellen med regionalt och statligt stöd beskrivs i kapitel 10.
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2. Kulturpolitik - ett gemensamt ansvar
Den regionala kulturpolitiska administrationen är placerad hos Länskulturen - en del av Region Jämtland
Härjedalen. Länskulturen arbetar strategiskt för kulturens utveckling i länet, ansvarar för regionala samråd
och dialoger samt följer upp, och återrapporterar verksamheten till regionen och staten. Myndigheten för
kulturanalys ansvarar för nationell utvärdering av modellen. Länskulturen har egna regionala
kulturverksamheter och skriver dessutom avtal med externa regionala organisationer och utförare. De
regionala verksamheterna ska komplettera och samverka med de kommunala kulturverksamheterna som
exempelvis bibliotek, kulturskola och föreningsliv.
En central del i genomförandet av kulturplanen handlar om att fortsatt utveckla formerna för samverkan
mellan kommunal, regional och nationell nivå samt att identifiera behov av utveckling och förnyelse inom
konst- och kulturområdet i regionen. Det är ett gemensamt ansvar.

Region Jämtland Härjedalen
Från 1 januari 2015 bildar Jämtlands län en egen region med direktvalt fullmäktige. De flesta
verksamheter som Regionförbundet Jämtlands län omfattat har överförts till den nya regionorganisationen
där landstingets verksamheter också ingår. Den nya regionen har ett utökat ansvar för regionala
utvecklingsfrågor och ett tydligare mandat att verka för att alla som arbetar för länets utveckling
samordnar sina insatser. Länskulturens verksamhet och ansvarsområde är placerade under en regional
utvecklingsnämnd.

Regionen och primärkommunerna
Region Jämtland Härjedalen utgör mer än 10 procent av hela Sveriges yta och har ca 1,3 procent av
landets totala befolkning, befolkningstätheten är den lägsta i landet. Regionen består av åtta kommuner,
Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund. Befolkningen fördelar sig
över hela länets yta och upprätthåller samlingslokaler som har stor betydelse för den offentliga
professionella kulturen att verka i hela regionen. Samtliga kommuner bidrar starkt till och utgör basen i
länets kulturliv, genom aktiva kulturskolor, ett rikt föreningsliv, lokala besöksmål och genom särskilda
profilområden. De lokala biblioteken är viktiga även som lokala mötesplatser och kulturarenor.
Kommunerna är indirekt finansiärer av den regionala kulturverksamheten. Vissa kommuner är även
direktfinansiär av regionala besöksmål. Kommunerna i regionen kan utveckla och profilera sina
kulturverksamheter i samverkan med länets regionala kulturverksamhet. Samtidigt har flera av de mindre
kommunerna en begränsad kommunal förvaltning vilket ger skilda förutsättningar att arbeta med ett
kulturpolitiskt utvecklingsarbete.
Östersund är den största kommunen med nära hälften av länets invånare. Östersund har som enda stad en
betydande roll för kulturlivets utveckling i regionen. Här finns samtliga regionala kulturinstitutioner
samlade. Geografin och befolkningsstrukturen innebär att det är viktigt att prioritera tillgång till
kulturupplevelser och aktiviteter i hela länet.
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3. Regionens prioriterade områden
Regionens prioriteringar utgår från tre politikområden som ska genomsyra den regionala verksamheten;
kulturpolitik, konstpolitik, (samtliga konstområden) och regionalpolitik. Under respektive prioriterat
område beskrivs Kulturplanens övergripande perspektiv och mål för perioden 2015-2018. Alla de
utvecklingsmöjligheter som anges i planen är viktiga och gäller samtliga kulturverksamheter i Jämtland
Härjedalen med regionalt och statligt stöd. Hur och i vilken ordning de ska utvecklas blir föremål för den
fortsatta samverkans- och samrådsprocessen.

*Kultur för alla – kulturpolitisk prioritering
Alla ska ha tillgång till kulturella upplevelser och möjlighet att själva skapa och uttrycka sig. Det uttrycks
både i de nationella kulturpolitiska målen och i den regionala visionen. Det innebär att vi behöver ha en
kulturell infrastruktur med institutioner, scener och miljöer som är tillgängliga för alla i hela regionen.
Alla som verkar inom den kulturella infrastrukturen ska ha ett förhållningssätt som präglas av öppenhet
och mångfald.

Stärkt kulturell infrastruktur
Alla regionala verksamheter ska verka för att tillgängliggöra resurser, mötesplatser och
kompetens i hela regionen.
Kulturens infrastruktur kan stärkas genom ökad samverkan och samordning med och mellan institutioner,
kommuner, föreningsliv och enskilda aktörer men även genom samverkan med politikområden som
exempelvis utbildning, näringsliv och infrastruktur. En stärkt kulturell infrastruktur spelar en avgörande
roll för nyskapande kultur och ger möjligheter att nå en större publik. Att utveckla kulturella mötesplatser,
besöksmål, bibliotek och andra samlingslokaler är centralt för kulturens utveckling.

Ökad tillgång och tillgänglighet till kulturlivet
Alla regionala kulturverksamheter ska identifiera och undanröja synliga och osynliga hinder för
ökad tillgänglighet till kulturlivet.
Kultur ska vara tillgänglig för alla i hela regionen, oavsett bostadsort eller funktionsmöjligheter. Artikel
30 i deklarationen om de mänskliga rättigheterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning
bereds tillgång till kultur på samma villkor som alla andra. Konkreta hinder som otillgängliga lokaler,
bristfällig teknik eller geografiska avstånd ska undanröjas. Målet är också att förändra hindrande attityder
och värderingar. Särskilda insatser ska göras för att öka tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättningar. Vid stöd och bidragsgivning till kulturprojekt ska regional spridning och
tillgänglighet beaktas. Samtliga regionala kulturinstitutioner har från och med 2014 aktuella
handlingsplaner för ökad tillgänglighet som årligen följs upp. Handlingsplanerna berör fysisk, geografisk
och socioekonomisk tillgänglighet samt kommunikation och information. Enkelt avhjälpta hinder ska
åtgärdas senast 2016. Användningen av digital teknik ska utvecklas för möten och för spridning av kultur.
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Ett jämlikt och jämställt kulturliv
Alla regionala kulturverksamheter ska verka för att jämställdhet och mångfald ska vara en
naturlig del i verksamheten.
Ett jämlikt och jämställt kulturliv bidrar till ökad kvalitet och mångfald genom delade erfarenheter och
berättelser. Oavsett kön, ålder, klass, etnicitet, sexualitet, könsöverskridande identitet,
funktionsnedsättning, ursprung eller religiös åskådning ska alla ges möjligheter till delaktighet och
inflytande i kulturlivet. Integration av länets utlandsfödda är viktigt ur såväl ett mångkulturellt som ett
förnyelseperspektiv. Genom att lyfta fram en mångfald av berättelser, värna öppna gemenskaper och
utmana normativa begrepp kan vi bredda det kulturpolitiska samtalet. Ojämlika förhållanden ska
medvetandegöras och motarbetas. Regionen har en jämställdhetsstrategi 2014 -2016, och har dessutom
undertecknat en europeisk deklaration för jämställdhet, CEMR, vilket innebär att uppmärksamma och
aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor. Målsättningen är att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha
samma möjligheter att ta del av kulturens ekonomiska resurser och att människors erfarenheter och
kunskaper ska speglas och tillvaratas på ett likvärdigt sätt. Jämlika villkor måste även råda för dem som
skapar kultur. Genom könsuppdelad statistik kan kunskapsunderlaget öka.

Ett inkluderande kulturliv - nationella minoriteter
Alla regionala kulturverksamheter ska verka för att spegla regionens etniska och kulturella
mångfald.
Interkulturell dialog handlar om att mötas över gränser för ökad förståelse mellan olika kulturer.
Att stärka en interkulturell utveckling är önskvärt för att länet ska medverka till ett omfattande och
varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla. Regionen har i likhet med många andra regioner en utmaning
gällande befolknings- och utbildningsmässig utveckling. En bred kulturdefinition som är inkluderande
och öppnar för samverkan bidrar till samhällsutveckling och social sammanhållning. Genom att öka den
etniska och kulturella mångfalden inom kulturlivet främjas allas rättigheter och möjligheter till
deltagande. Nationella minoriteter ska särskilt uppmärksammas och deras berättelser ska ges utrymme.
Regionens årliga sydsamiska stipendium ska gå till aktörer som medverkat till att bevara och föra vidare
det sydsamiska kulturarvet.

Barn och ungas rätt till kultur - fler är aktiva och skapande
Alla regionala kulturverksamheter ska verka för barn- och ungas rätt att ta del av konst och
kultur och själva vara skapande.
Kultur har stor betydelse för barns utveckling och ger förutsättningar för identitetsskapande. Det är av stor
vikt att barn och unga får möta professionell kultur. Barn och unga är såväl aktiva kulturskapare som
konsumenter av kultur. Regionens ambition är att ge barn och unga förutsättningar att vara aktiva i
kulturlivet. Utgångspunkten är FN:s konvention om barns rätt att till fullo delta i det kulturella och
konstnärliga livet och att uttrycka sig i konstnärlig form. Ungas egna initiativ ska stöttas genom
exempelvis handledning och arrangörsstöd. Regionen ska vara positiv till att unga vill utbilda sig och
satsa på en framtid inom kulturområdet. Samverkan mellan regionala kulturverksamheter och kommunala
kulturskolor ska leda till ökad tillgång till och breddat utbud för målgruppen. Unga ska ges ett reellt
inflytande på regionens kulturpolitik genom att erbjudas deltagande i referensgrupper och liknande
grupperingar. Samtliga regionala kulturverksamheter ska aktivt medverka till kultur i skolan.
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Kultur är hälsa - förebygga och rehabilitera ohälsa genom kultur
Alla regionala kulturverksamheter ska främja allas delaktighet i kulturlivet.
Kulturens roll och dess koppling till hälsa väcker allt större intresse. Kulturella upplevelser och eget
skapande kan förebygga och rehabilitera ohälsa. Konst och kultur kan dessutom användas som ett
komplement till traditionella behandlingsmetoder, exempelvis genom kultur på recept. Ett område inom
fältet kultur och hälsa är kultur för seniorer, där regionen har en utmaning i att främja äldres möjlighet till
delaktighet och medskapande i kulturlivet. Kultur i vården är exempel på ett område som kan utvecklas.

*De professionella kulturskaparna, kärnan i kulturlivet - konstpolitisk
prioritering
De professionella kulturskaparna, länets konstnärer, hantverkare, författare, dansare, skådespelare,
musiker, filmare och andra yrkesutövare, är ofta högt utbildade och bör ses som en regional resurs med
stor betydelse för konstnärlig utveckling och för att kultur når utanför storstäderna. Med fria
kulturskapare menas personer som har professionell kompetens att arbeta med kultur och som kan verka
både inom och utanför institutionernas verksamheter.
En konstpolitisk prioritering utgår från kulturens egenvärde och spänner över alla kulturområden. Om
länet ska upplevas attraktivt för kulturskapare att leva och verka i behöver regionen erbjuda goda
förutsättningar och villkor för konstnärligt skapande. Att värna den konstnärliga integriteten blir viktigt
liksom att följa de avtal och regleringar som finns angående ersättning för konstnärlig verksamhet.

Förbättrade villkor för kulturskapare att verka i länet
Alla regionala kulturverksamheter ska verka för att gällande riktlinjer och rekommendationer
efterföljs.
Regionens samarbete och samverkan med de professionella kulturskaparna kan stärkas genom exempelvis
kompetensutveckling, information och genom att erbjuda mötesplatser och nätverk. Institutioner med
statligt stöd ska värna upphovsrätten och verka för att följa MU-avtalet som reglerar medverkans- och
utställningsersättning till konstnärers arbetsinsats i samband med en utställning samt motsvarande
riktlinjer och rekommendationer för andra konstområden med hänvisning till gällande kollektivavtal.
Regionen ska verka för målsättningen att i samband med ny- och ombyggnation avsätts lägst en procent
av investeringsbudgeten till konstnärlig gestaltning. Regionens årliga kulturpris är ett erkännande till en
professionell utövare inom kulturområdet med syfte att stimulera till fortsatt konstnärligt skapande.

Kulturutbudet kännetecknas av kvalitet, mångfald och förnyelse
Alla regionala kulturverksamheter ska värna professionalitet och yrkeskunnande och stimulera
till konstnärlig förnyelse.
Konstnärlig kvalitet, kreativitet och mångfald ska prägla samhällets utveckling. Principen om ”armlängds
avstånd” ska tillämpas vilket innebär att den politiska nivån beslutar om mål, riktlinjer och ekonomiska
ramar medan de konstnärliga och kvalitativa bedömningarna överlåts till konstnärliga ledare och
sakkunniga. Diskussionen om konstnärlig kvalitet ska alltid hållas levande.
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*Kulturdriven tillväxt - regionalpolitisk prioritering
Ett rikt kulturliv med goda villkor för kulturskapare att verka i regionen är en förutsättning för ökat
företagande inom de kulturella och kreativa näringarna. Att nyttja den potential som finns inom kulturella
och kreativa näringar har stor betydelse för glest befolkade regioner som Jämtland Härjedalen, där ökad
sysselsättning och goda villkor för företagande är en förutsättning och drivkraft för länets utveckling och
attraktion.

Stärkt kreativ sektor – kulturen en motor i regionala utvecklingen
Alla regionala kulturverksamheter ska bidra till regional utveckling.
Regionen ska verka för ett gott innovationsklimat som bidrar till kulturskapares och konstnärers
möjligheter att försörja sig på sitt företagande. Fler företag inom kulturella och kreativa sektorn stärker
länets attraktionskraft.

Den ideella sektorn stärker sin roll i kulturlivet genom ökad samverkan
Alla regionala kulturverksamheter ska samverka med civilsamhället.
Ett aktivt föreningsliv, en mångsidig folkbildningsverksamhet och ett attraktivt kultur- och fritidsutbud
ökar både individens och regionens möjlighet att växa. Den ideella sektorn har dessutom en stor betydelse
för människors livskvalitet och är avgörande för kulturens tillgänglighet i hela regionen. Samverkan
mellan de regionala kulturverksamheterna och den ideella sektorn behöver därför stärkas.

Upprätthålla och främja interregionala, internationella och interkulturella
samarbeten
Alla regionala kulturverksamheter ska verka för ökad internationalisering.
Kulturell utveckling förutsätter samarbete över både region- och kulturgränser där regionens ambition är
att verka för ökad internationalisering och interkulturella samarbeten. Det förutsätter resurser och
kompetens för interregionala, internationella och interkulturella utbyten och samarbeten. Creative Europe,
EU-kommissionens ramprogram för att stödja kultur, liksom EU:s programområden 2014 -2020, kan
möjliggöra utveckling av internationella projekt och europeiska samarbeten på kulturområdet.

Ökad samverkan mellan kultur och andra politikområden
Alla regionala kulturverksamheter ska verka för ökad samverkan med omgivande samhälle.
Kulturen har en roll att spela inom flera politikområden för regional utveckling och livslångt lärande.
Genom högt ställda mål om yttrandefrihet, bildning, mångfald och konstnärligt skapande för alla
medborgare behöver regionen samverka mellan kultur och utbildningspolitik. Ökad samverkan med
skolan för estetiska lärprocesser, kreativitet, eget skapande och upplevelser av kultur är angeläget liksom
samverkan med näringslivsområdet för stimulans av kulturella och kreativa näringar, innovationer och
besöksnäring.
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4. Regionens prioriterade samverkan
Det övergripande målet för samråd och samverkan är att utifrån en gemensam bild skapa de bästa
förutsättningarna för konst- och kulturlivets utveckling. Kulturens roll som utvecklingsfaktor ska lyftas.
Den grundläggande förutsättningen för samverkan är att mötas, att samtala och att kunna delta på lika
villkor. Dialogen syftar till ett gemensamt ansvarstagande för kulturens utveckling i länet och ska
tydliggöra resursbehov och ge förutsättningar för strategiska och ekonomiska prioriteringar över tid.

Regionala samråd
Den regionala kulturadministrationen har ansvar för och genomför årliga samråd och dialoger med
samtliga regionala kulturverksamheter och institutioner samt med kommunerna, statliga aktörer som
Länsstyrelsen och Landsarkivet, folkbildningsorganisationerna, Gaaltije – Sydsamiskt kulturcentrum och
de fria kulturskaparna. Samråden är formaliserade dialoger med utgångspunkt i kulturplanen och rör
uppdrag och avtal. Regionen genomför även workshops för ungas inflytande i samverkan med Riksteatern
Jämtland/Härjedalen. Kommunerna ansvarar för lokala samråd med civilsamhällets aktörer där den
regionala kulturadministrationen och regionala kulturverksamheter medverkar. Regionen ansvarar för och
är sammankallande för ett antal löpande formaliserade samråd inom ramen för följande organ och
organisationer:

Kultur Z
Regionens kulturpolitiska samrådsorgan med representation av politiker och kulturtjänstemän från
samtliga kommuner och region med övergripande uppgift att löpande följa och aktivt driva
kulturutvecklingen i länet. Kultur Z sammanträder 3-4 gånger per år.

Regionalt Kulturforum
Regionalt Kulturforum är regionens operativa samverkansorgan för de regionala kulturverksamheterna
med särskilt fokus på kultur för barn och unga samt kultur för äldre. Regionalt Kulturforum ska utveckla
långsiktiga arbetsformer för ökad samverkan mellan regionala kulturverksamheter. Forumet
sammanträder en gång i månaden och genomför även en årlig utbuds- och inspirationsdag för kultur i
skolan.

Samråd med professionella kulturskapare
Ett formaliserat samråd med representanter för de professionella kulturskaparna genomförs i samverkan
med KLYS - Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetssnämnd och Landstinget Västernorrland.
Syftet är att formalisera dialog med det fria kulturlivet som är en del av kulturens kärna och en
förutsättning för en livskraftig och attraktiv region. Samrådet ska vara ett bollplank för gemensamma
utmaningar när det gäller konstnärlig kvalitet, stödstrukturer och formulerandet av regionala strategier för
samspel mellan region och de professionella kulturskaparna. Arvode utgår enligt Konstnärernas
Riksorganisations rekommendationer.
Samtliga samråd är aktiva i framtagande av och genomförande av den regionala kulturplanen och
fungerar som remissinstans i framtagandet.
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Regionens samverkan - interregionalt, nationellt och internationellt
Regionens samverkan sträcker sig även utanför regionens gränser. Avgörande för kulturens utveckling i
regionen är ett öppet förhållningssätt gentemot vår omvärld. Regionen har därför gemensamma åtaganden
med närliggande regioner och nationell samverkan med staten samt representation i europeiska nätverk.

Kulturting
Tillsammans med Landstinget Västernorrland, genomför regionen årliga kulturting i syfte att erbjuda en
tematisk arena för inspiration och samtal. Teman för kulturtingen kan exempelvis vara barn och ungas rätt
till kultur samt civilsamhällets kultur.

Samverkan mellan norrlandslänen
Under ett tiotal år har de fyra nordligaste länen, Region Jämtland Härjedalen, Landstinget Västernorrland,
Norrbottens läns landsting och Regionförbundet Västerbottens län samverkat över de administrativa
gränserna. Samarbetet har sin utgångspunkt i gemensamma utmaningar som att överbrygga avstånd,
utveckla starka, nationellt intressanta norrländska scener och verksamheter och förmera ett kvalitativt
utbud av kultur till den norrländska befolkningen på jämlika villkor. Utbyte sker särskilt inom
scenkonstområdet men även genom långvarig musei- och biblioteks- och konsulentsamverkan. Genom
gemensamma metoder och projekt syftar samarbetet till att ytterligare stärka det professionella
kulturlivets roll och position som tillväxtfaktor i norra Sverige. Kompetensutveckling för kulturskapare
inom olika konstområden kan utvecklas i samarbete mellan de fyra nordligaste länen.
Kulturhuvudstadsåret Umeå 2014 förväntas ge lyskraft och positiva effekter under lång tid för den
kulturella utvecklingen i såväl regionen som i övriga Norrland.

Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans - NMD
NMD är ett kommunalförbund med landstingen/regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
och Jämtland som medlemmar vars uppgift är att medverka till att opera, musikteater och dans blir
tillgänglig för alla i norra Sverige. Institutioner som ingår i NMD är Estrad Norr, Norrdans, Piteå
Kammaropera och Norrlandsoperan.

Nationell samverkan
Nationell samverkan omfattar gemensamma åtaganden som exempelvis Kulturdatabasen, ett nationellt
webbverktyg för återrapportering av de statliga medlen för regional kulturverksamhet. Regionen deltar
även i nationella nätverk genom exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten
för Kulturanalys. Regionens samverkan med staten innefattar fördelning av bidrag till
samverkansmodellens sju områden samt till gemensamt strategiska utvecklingsområden.

Internationell samverkan
Regionen är medlem i EARLALL, European Association of Regional and Local Authorities on Lifelong
Learning, ett politiskt och praktiserande nätverk för lärande och kompetensutveckling som möjliggör
utbyten inom kulturområdet. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik (NCK) deltar i ett flertal
interregionala och internationella samarbeten och projekt där man i vissa sammanhang företräder hela
regionen.
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Mittnordiskt kultursamarbete
Det finns ett långvarigt kultursamarbete mellan de mittnordiska regioner som är medlemmar i
Mittnordenkommittén. Syftet är att utveckla ett aktivt och engagerande kulturliv som drivkraft för en
positiv och hållbar samhällsutveckling i Mittnorden

Kunskapsutveckling och forskning
Forskning och utveckling är av central betydelse för att kulturlivet i länet ska kunna utvecklas med god
kvalitet. I regionen finns egen forskningskompetens genom exempelvis Nordiskt centrum för
kulturarvspedagogik men det är även viktigt att stärka kopplingen till universiteten, bland annat
Mittuniversitetet. Regionen har genom tidigare projekt genomfört forskningsinsatser avseende länets
kulturella och kreativa näringar.

Utvecklingsområden – För ökad samverkan vill regionen
 kontinuerligt genomföra dialog och samråd med folkbildningen och det ideella kulturlivet
 utveckla former för samråd med funktionsnedsattas intresseorganisationer
 årligen genomföra två till tre samråd med professionella kulturskapare
 utveckla former för ungas delaktighet, inflytande och skapande, bland annat genom mentorskap
 uppmuntra och stödja en regional samordning för det ideella kulturlivet
 utveckla samarbete mellan de regionala kulturverksamheterna och kulturskolorna
 stärka koppling till aktuell forskning inom bland annat kultur och hälsa samt kulturella och kreativa
näringar
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5. Regional kultur med utvecklingsområden
Region Jämtland Härjedalen har en infrastruktur på kulturområdet som omfattar ett antal regionala
kulturinstitutioner och främjandeverksamheter. Dessa redovisas i kapitel 10. Kulturplanen delar in dessa
verksamheter i områdena Scenkonst, Museiverksamhet, Arkivverksamhet, Kulturmiljö och kulturhistoria,
Bildkonst, form och design, Film och rörlig bild, Hemslöjdsfrämjande verksamhet samt Bibliotek och
litteratur.

Scenkonst – Musik, teater och dans
Regionen har ett rikt musikliv med både bredd och spets. På musikområdet utgörs infrastrukturen av en
regional musikinstitution, kommunala kulturskolor, studieförbund med cirkelverksamhet, replokaler och
kulturarrangemang, yrkesutövande musiker och tonsättare, lokala arrangörer, körer och musikfestivaler.
Utmärkande är den traditionella folkmusiken där länet ligger i framkant, jazzen, bluesen och körlivet men
även länets pop-, rock- och hårdrockscen har utmärkt sig på både den nationella och internationella
arenan.
När det gäller teater finns en regional institution samt ett främjandearbete som säkerställer professionell
och aktuell teater till regionens invånare och skolor. Teater Barda bidrar till att vidga begreppet
tillgänglighet. Det finns dessutom ett flertal amatörteatersällskap som utgör en stor del av det lokala
kulturlivet genom revyer, bygdespel och sommarteater. Vridscenen vid Döda Fallet i Ragunda är en
attraktiv scen för sommarteater som lockar tusentals besökare. Det finns några fria grupper som är
medlemmar i Teatercentrum.
De senaste årens satsning på att utveckla dans i länet har gett resultat. Det finns flera dansskolor och
scenkonstinstitutionen Estrad Norr har numera ett professionellt utbud av dans i sitt program. Det finns
dessutom fria aktörer i länet som aktivt bidrar till att stärka dans som konstart. Härjedalens Kulturcentrum
har bidragit till att höja kompetensen kring dans och tillhandahåller en scen för professionell scenkonst
som även verkar på den internationella arenan.
Regionens glesa befolkningstäthet samt ett stort antal samlingslokaler och scener anpassade för mindre
produktioner ger särskilda förutsättningar för de professionella grupper och artister som spelar i länet.
Samtidigt finns det ett påtalat behov av anpassade konsertlokaler för klassisk eller akustisk musik.

Utvecklingsområden – Inom området Scenkonst vill regionen
 stärka barn och ungas tillgång till upplevelser av scenkonst med hög kvalitet
 utveckla och stärka samarbetet med den ideella sektorn
 särskilt verka för jämställdhet på scen
 utveckla arbete för ungas delaktighet och inflytande
 utveckla publikarbete och arrangörsnätverk
 verka för ökad internationell samverkan och utveckla samarbetet med Tröndelag
 i samverkan mellan Ragunda kommun, Scenkonstbolaget i Västernorrland och Estrad Norr, utveckla Döda
Fallet i Ragunda som kulturarena
 utveckla samverkan med norrlandslänen genom produktioner och turnéverksamhet över länsgränserna för
ett brett och tillgänglighet utbud av scenkonst
 prioritera samarbetet genom Norrlands nätverk för musikteater och dans och Norrscen, samarbetsprojekt
för utveckling av turnéstöd
 stärka dansen som konstform, utveckla pedagogisk verksamhet och samarbetet med Norrdans och andra
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aktörer på dansområdet

Museiverksamhet
Museiverksamheten i Jämtland och Härjedalen är framträdande genom såväl regionala institutioner som
lokal verksamhet. Museerna är viktiga kunskapscentra och tar en aktiv roll för samhällets utveckling. Att
öka tillgängligheten till och synliggöra regionens kulturarv är angeläget liksom att ge fördjupade
upplevelser av och genom vårt gemensamma kulturarv. Hembygdsrörelsen är genom föreningen
Heimbygda regionens största kulturarvsorganisation som engagerar drygt 12 000 medlemmar och lokala
museer som finns i hela regionen. De lokala hembygdsföreningarna har en stor betydelse för kulturarvets
utveckling och bevarande. Utöver dessa finns även ett starkt samarbete mellan lokala föreningar och
regionala institutioner. Museiverksamheten hanterar såväl det materiella som det immateriella kulturarvet.

Utvecklingsområden – Inom området Museiverksamhet vill regionen
 i samverkan mellan Jamtli, kommuner och föreningsliv utveckla Döda Fallet i Ragunda och Mus-Olles
museum i Krokom samt stärka Fjällmuseet och utveckla Teknikland som lokala turistiska besöksmål
 utveckla besöksanläggningen på Jamtli för att upprätthålla attraktionskraft
 utveckla Jamtlis pedagogiska program för livslångt lärande och socialpedagogiska metoder för att nå nya
målgrupper
 utveckla volontärsarbete på Jamtli
 utveckla utställnings- och programverksamhet vid Fjällmuseet för att verka för interkulturell dialog
 utveckla fler kulturpedagogiska program kring Tekniklands samlingar
 utveckla varumärket Kulturarvspedagogik
 stärka regionens position som ett nationellt och internationellt nav för kulturarvspedagogik samt involvera
fler regionala aktörer i det nordiska och europeiska arbetet

Arkivverksamhet
Arkiven är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Genom arkiven finns naturliga kontaktytor
mellan kultur, föreningsliv och myndigheter. Hembygdsrörelsen med sina gårdar, samlingar och
lokalföreningar är även de en viktig resurs i bevarandet av kulturarvet. Tillgången till arkiven fyller en
viktig funktion för demokratin, för insyn och utblick, för nytta och nöje, för social rättvisa och livslångt
lärande. Arkivens historiska information kan användas av person- och lokalhistoriskt intresserade, som en
del i skolans undervisning, som underhållning, för hälsa och välbefinnande och inte minst för att väcka
lust att lära mer. Arkivens material och historiska kunskap är en viktig resurs för kulturella och kreativa
näringar och destinationsutveckling.
Verksamheten ska präglas av ett lärandeperspektiv med särskild inriktning mot barn och unga, men också
mot vuxna och äldre samt inspirera till och stödja forskning. Arkiven ska arbeta för att bredda sin
användbarhet som samhällsresurs och arbetet mot skolan är ett prioriterat område. Föreningsarkivet i
Jämtlands län och Landsarkivet i Östersund har nära samarbete när det gäller arkivpedagogiska frågor och
publik verksamhet. Arkivverksamheten har även ett samarbete med Jamtli och Nordiskt Centrum för
Kulturarvspedagogik.
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I Landsarkivets lokaler finns också Föreningsarkivet i Jämtlands län, Jämtlands lokalhistoriker och
släktforskare, Jämtlands läns Fornskriftsällskap och från och med hösten 2014 även Jamtlis arkiv.
Verksamheten i Landsarkivets byggnad har därmed utvecklat ett samlat arkivcentrum för hela regionen.

Utvecklingsområden – Inom området Arkivverksamhet vill regionen
 utveckla delaktighet, medskapande och engagemang bland arkivbesökarna
 fortsätta metodutveckling inom området barn och unga
 utveckla publika aktiviteter för äldre med särskilt perspektiv på kultur och hälsa
 arbeta för en aktiv dokumentation av regionens föreningsliv och sociala rörelser
 utveckla det nordiska samarbetet kring kulturarvspedagogik
 utveckla samarbetet med övriga föreningar och verksamheter i Landsarkivhuset
 driva och utveckla arbetet inom Arkivpedagogiskt Forum och Nordiskt Arkivpedagogiskt nätverk

Kulturmiljö och kulturhistoria
De statliga insatserna på kulturmiljöområdet styrs av nationella mål men dessa ska även kunna inspirera
och vägleda politiken på regional och kommunal nivå. De nya nationella målen för kulturmiljöarbetet är:
 ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
 människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för
kulturmiljön,
 ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning och
upplevelser,
 en helhetssyn på förvaltningen av landskapet, som innebär att kulturmiljön tas till vara i
samhällsutvecklingen.
Insatser för bevarande och utveckling av den regionala kulturmiljön görs i nära samarbete mellan
myndighetsinsatser från kommuner och länsstyrelse samt fastighetsägare och Stiftelsen Jamtli samt
insatser från Härjedalens Fjällmuseum. Jamtlis och Härjedalens Fjällmuseums arbete med kulturmiljö
baseras på den kunskap om den regionala kulturmiljöns historiska utveckling som museerna har byggt
upp under många års verksamhet. Verksamheten kan huvudsakligen delas upp i den verksamhet som
museet själva tar initiativ till och den verksamhet som bygger på fastighetsägares önskan om förändringar
i den fysiska miljön så som ombyggnader och nybyggnader.

Utvecklingsområden – Inom området Kulturmiljö och kulturhistoria vill regionen
 verka för att bredda samtalet om kulturmiljöns utveckling
 stötta, inspirera och aktivt medverka i processerna med framtagning av kulturmiljöprogram på kommunal
nivå
 aktivt delta i utvecklingssatsningar som bidrar till att synliggöra och tillgängliggöra kulturarv och
kulturmiljöer
 stödja initiativ som lyfter fram samiska kulturmiljöer och sydsamiskt språk och andra minoriteter i
regionen
 stödja initiativ som lyfter fram fäbodbruk och fjällbondekulturen
 bidra till att en mångfald av kulturmiljöer får ta plats i regionens historieskrivning
 öka kunskapen och stödja projekt om det immateriella och biologiska kulturarvet
 i samverkan mellan Jamtli, kommun och föreningsliv utveckla Döda Fallet i Ragunda för en nominering 19
till UNESCOs Världsarvslista

Bildkonst, form och design
I regionen finns ett 80-tal yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare. Ett flertal är egenföretagare
samt organiserade via KRO/KIF2 och/eller Konstnärscentrum Nord. Andra är organiserade i Svenska
tecknare och/eller Svenska fotografers förbund. Utmärkande för regionen är dess varierande utbud av
konstutställningar. Regionen har ett flertal privata gallerier och ett antal offentliga samt konstnärs- och
föreningsdrivna utställningsplatser. Det finns dessutom ett flertal konstföreningar och konstkooperativ
som anordnar utställningar, föreläsningar och seminarier. I regionen finns en konstskola, en tvåårig
konstnärlig grundutbildning som drivs av Hållands folkhögskola i samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan. Inom den kommunala kulturskolan erbjuder två kommuner undervisning inom bild- och
formområdet.
Region Jämtland Härjedalen äger en stor offentlig konstsamling med ca 8700 verk placerade i egna
verksamheter samt genom deposition hos regionens kommuner. Konstsamlingen har tillkommit under
Jämtlands läns landsting. Vidare avsätter Region Jämtland Härjedalen 0,5 procent av byggnadskostnaden
för konstnärliga gestaltningar vid ny- och ombyggnation. I enlighet med KRO/KIF´s rekommendationer
bör regionen ta hänsyn till könsfördelning vid inköp, uppdrag, projektstöd och liknande. Det planerade
samrådet för konsten kan ges i uppdrag att följa upp enprocentregeln och hur avtal följs. Några av
regionens kommuner har målsättningen att en procent av byggnadskostnaden ska gå till konstnärlig
gestaltning, medan andra utgår från 0,5 procent eller inte har preciserat en ambitionsnivå.

Utvecklingsområden – Inom området Bildkonst, form och design vill regionen
 etablera och formalisera ett samverkansforum för konsten i regionen
 verka för etablering av Nationalmuseum Norr på Jamtli samt en arena för samtidskonst
 prioritera konstpedagogisk verksamhet för barn och unga
 verka för att region och kommuner har som målsättning att lägst en procent i samband med ny och
ombyggnation ska gå till konstnärlig gestaltning
 i samverkan med Gaaltije – Sydsamiskt Kulturcentrum utreda förutsättningar för en sydsamisk konstarena
 verka för att Konstlab för unga blir ordinarie verksamhet vid Länskulturen
 öka tillgängligheten till Designcentrum som kreativ mötesplats
 stärka förutsättningarna för designers och bildkonstnärer att vara yrkesverksamma i regionen
 utveckla metoder för ökad designmognad i koppling till utbildning, näringsliv och besöksnäring
 långsiktigt verka för ett resurscentrum för konst genom samordning och samverkan
 stärka samverkan mellan institutionerna och regionalt yrkesverksamma konstnärer
 verka för kompetensutveckling för bildkonstnärer

Film och rörlig bild
Den rörliga bilden kommunicerar över språkbarriärer och är därmed ett viktigt verktyg för interkulturell
dialog. Den filmkulturella verksamheten i regionen ska erbjuda invånarna ett rikt och kvalitativt utbud av
film. I regionen finns ett flertal folkrörelsedrivna samlingslokaler som regelbundet visar film.
Digitalisering av biografer är en viktig utvecklingsfråga och antalet digitala salonger fortsätter att öka.
Målet är att varje kommun ska erbjuda minst en digital biograf. Biograferna får genom digitaliseringen
2
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möjlighet att bredda sitt utbud med direktsänd opera, musik, teater, kulturprogram och idrottsevenemang.
Den digitala visningstekniken innebär också att det blir enklare att göra film tillgänglig för personer med
syn- och hörselnedsättning. Andra utvecklingsområden för biograferna handlar om att öka deltagande
bland unga och möjlighet att bredda de publika aktiviteterna. Tännäs i Härjedalen driver landets högst
belägna filmfestival med besökare från hela landet.
I regionen finns professionella filmskapare samt företag och kooperativ som verkar inom film, animation
och rörlig bild. Mid Nordic Film, är ett samarbete mellan Filmpool Jämtland, Mittnorsk Filmsenter i
Tröndelag och Film i Västernorrland, som verkar för att regionens filmskapare och filmarbetare får
tillgång till kompetensutveckling. Mid Nordic Film kan bidra till nationella och internationella
filminspelningar till regionen som kan ge filmarbetare ökad sysselsättning.

Utvecklingsområden – Inom området Filmkulturell verksamhet vill regionen
 stärka och utveckla nätverk för regionens filmare och pedagoger
 prioritera barn och unga genom filmpedagogisk verksamhet
 utveckla publikarbete och arbeta för att regional film får större spridning i regionen
 arbeta för internationell samverkan och utveckla samarbetet inom Mid Nordic Film
 verka för kompetensutveckling som stärker filmskapare och filmarbetare
 stärka det filmiska berättandet från regionen och spridning av regionalt producerad film

Hemslöjdsfrämjande verksamhet
Regionen har en rik tradition inom slöjd, folkkonst och konsthantverk. Hemslöjden arbetar för hållbar
regional utveckling, där slöjd har en naturlig plats både för den som slöjdar och den som har intresse för
hemslöjdens produkter. Att utveckla slöjdens möjligheter att nå unga för eget skapande och främja
entreprenörskap är angeläget. Verkstäder, ateljéer, slöjdare, hantverkare, butiker och föreningar är kärnan
i det kreativa slöjdandet. I en gemensam webbportal ingår idag drygt hundra slöjdare, konsthantverkare
och butiker. Flera av dessa är företagare med en potential att växa.
Hemslöjdsföreningarna fyller en viktig funktion för människors behov av eget skapande. De erbjuder
mötesplatser, kurser och synliggör hantverket på olika sätt. Dessutom finns ett sjuttiotal vävstugor i
regionen samt ett antal slöjdklubbar med utbildade handledare. Regionens tre folkhögskolor har alla
utbildningar och kurser inriktade på slöjd och hantverk.
Hemslöjden gränsar många gånger till andra yttringar som konst och design och det genomförs
samarbeten och projekt för att gemensamt lyfta området. Inom hemslöjden finns även en stark
utvecklingspotential vad gäller besöksnäring och turism där samarbete mellan turistdestinationerna och
andra regionala kulturverksamheter kan utvecklas. Den årliga konst- och hantverksrundan Kul Tur med
öppna ateljéer och verkstäder är ett resultat av samverkan mellan regionala kulturverksamheter och
professionella kulturskapare.
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Utvecklingsområden – Inom området Hemslöjdsfrämjande verksamhet vill regionen
 utveckla besöksmål inom hantverksnäringar enligt Èconomuseemodellen, modell för att skapa varaktiga
arbetstillfällen och att bevara hantverksteknikerna i bärkraftiga och solida företag
 stärka och utveckla nätverk inom slöjd- och hantverksnäringen
 utveckla pedagogisk verksamhet för att öka intresset för slöjd
 utveckla nya koncept, metoder och arbetssätt genom projektet ”Next Level Craft - Sloydify Society”,
programkoncept för att visa slöjdens angelägenhet i samhället, i samverkan med övriga norrlandslän

Bibliotek och Litteratur
Biblioteken är arenor för inspiration, kunskap och upplevelser, för möten mellan människor och möten
med litteratur och berättelser i olika former. Biblioteken är viktiga aktörer i det demokratiska samhället
där grunden är yttrandefrihet och allas rätt till information. I Jämtlands län finns 36 biblioteksenheter
varav åtta huvudbibliotek, två biblioteksbussar och två bokbilar. För att öka tillgängligheten till
biblioteken och dess utbud är det viktigt att skapa attraktiva bibliotekslokaler som tilltalar många grupper
samt arbeta med bemötande och utbud av medier. Målet är att alla ska få tillgång till bra biblioteksservice.
Samtliga kommunbibliotek i regionen driver en gemensam webbplats för att öka tillgängligheten till
bibliotekens utbud. Den inspirerar till läsning och ger likvärdiga ingångar till information oavsett
bostadsort. Webbplatsen erbjuder även ökade möjligheter till inflytande och delaktighet i verksamheten.
Målet är att alla invånare ska uppleva digital delaktighet.
Det skrivna ordet är språk- och kulturbärande och Litteraturen är en konstform med potential att bidra till
demokratiska mål. Folkbiblioteken, i samverkan med skola och folkbildning, har en viktig roll för att
stärka det litterära området och verka för läsfrämjande insatser i hela regionen. Samspelet mellan den
regionala och kommunala nivån är viktigt att utveckla. Det är även angeläget att samordna planering och
uppföljning av verksamhet som riktar sig till barn och unga.
Att främja läsning och tillgång till Litteratur är en kärnuppgift. Läsning och läskunnighet är viktig för
människors personliga utveckling men också för att kunna tillgodogöra sig information och vara en del av
ett demokratiskt samhälle. Det är särskilt viktigt att arbeta med läsning, läslust och berättande när det
gäller barn och unga. Regionen bör verka för att tydliggöra samspelet mellan författarens text och
illustratörens bilder i bilderboken.
Litteraturen i regionen är ett tematiskt område som kan utvecklas. Regionen bör betona att alla litterära
genrer ska vara representerade. Litteraturens bildande och berörande dimensioner är centrala, men
Litteraturen kan också resultera i bokförlag och besöksmål.
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Kulturrådet verkar för att fler svenska städer och regioner blir fristäder för författare, dramatiker,
journalister och andra professionella skribenter som lever under hot i sina hemländer. Syftet är att bidra
till författares trygghet och försörjning, men även att möjliggöra litterär gemenskap och dialog med
svenska kollegor, läsare och publik.

Utvecklingsområden – Inom området Bibliotek och litteratur vill regionen
 utveckla lässtimulerande metoder för barn och unga och bredda samarbetet kring det läsfrämjande arbetet
 genomföra ett språkstimulerande projekt tillsammans med barnhälsovården
 utveckla biblioteket som mötesplats och kulturarena samt arbeta med bilden av biblioteket för ökad
inkludering
 kompetensutveckla bibliotekspersonal för att nå nya målgrupper och öka kunskapen om barn och ungas
medievärldar
 verka för att utveckla den digitala delaktigheten
 utveckla bibliotekens gemensamma webbplats för medieförsörjning och information
 stötta utveckling av litterära mötesplatser och initiativ för att stärka regional litteratur
 öka kompetens och kunskap om fristadsprogrammet och långsiktigt verka för att regionen tar emot
fristadsförfattare
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6. Kulturskaparna och kreativa näringar
Kulturella och kreativa näringar
Att nyttja den potential som finns inom kulturella och kreativa näringar kan få stor betydelse i regionen,
inte minst för att öka sysselsättning men även som en drivkraft för regionens utveckling och framtida
attraktionskraft. Kulturnäringar kräver goda villkor för företagande och bidrar till regionens
innovationsklimat. Uppskattningsvis finns 2000 företagare och 4500 sysselsatta inom de kulturella och
kreativa näringarna i regionen. Studier visar att var tionde företagare i regionen är kopplad till kreativa
och kulturella företag och verksamheter – en siffra som ökat de senaste åren. Företagen finns i hela
regionen med en viss övervikt i de fjällnära kommunerna. Andra har sin verksamhet kopplad till större
centralorter som Östersund. En del företag är stora, skalbara och växande med många anställda. En annan
och större grupp är ensamföretagare. Det finns också kulturverksamhet i form av mikroföretagande eller
hobbyverksamhet där den huvudsakliga försörjningen kommer via en anställning, ofta inom offentlig
service. Sammantaget bidrar företagen till ett dynamiskt näringslivsklimat i regionen.
För en gynnsam utveckling behöver kultur och näring samverka på alla nivåer där kultursektorn bidrar
med kunskap om kulturskaparnas villkor och behov och näringslivet med kunskap om företagsutveckling
och befintliga stödstrukturer. Detta kräver specifika insatser från såväl näringslivspolitik som
kulturpolitik, inte minst då flera företagare befinner sig i en gråzon mellan dessa sfärer och icke desto
mindre har en potential inom ramen för näringslivs- och kulturutveckling.

De professionella kulturskaparna
Regionen har många kulturskapare som arbetar professionellt med kultur och konstnärligt skapande, där
vissa bedriver en betydande del av sin verksamhet på nationell och internationell nivå. Många
kulturskapare kan inte försörja sig genom sitt företag utan växlar det egna företagandet med tillfälliga
anställningar, projekt och stipendier. Om regionen ska upplevas attraktiv för kulturskapare att leva och
verka i, behöver vi se regionens konstnärer, hantverkare, musiker, filmare och andra yrkesutövare som en
faktisk resurs. Verkstäder, scener och mötesplatser samt fortbildning och samverkan stärker
kulturskaparnas möjlighet att vara verksamma. Regionen delar årligen ut kulturpris till etablerade
kulturskapare samt stipendier till yngre kulturutövare för att stimulera till utbildning och professionell
konstnärlig verksamhet.

Utvecklingsområden – För att förbättra villkoren för Kulturella och kreativa näringar och de
professionella kulturskaparna vill regionen
 utveckla det befintliga samrådet med de professionella kulturskaparna i samverkan med KLYS –
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd
 stimulera och utveckla befintliga nätverk och mötesplatser
 arbeta för att synliggöra kulturskaparna som resurs
 verka för att MU-avtalet, medverkande- och utställningsersättning, och motsvarande riktlinjer och
rekommendationer för andra konstområden följs i alla regionala och kommunala sammanhang
 utveckla mentorskap för unga kulturutövare genom etablerade kulturskapare
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7. Den sydsamiska kulturen
Samerna är Europas enda urbefolkning och en del av regionens och landets gemensamma kulturarv. Den
sydsamiska kulturen är representerad i regionen och har stor utvecklingspotential. Det genomförs
återkommande sydsamiska kulturevenemang som exempelvis fest- och kulturdagarna Lopme Naestie i
Funäsdalen eller midsommarfirandet i Ankarede. Samernas kultur- och näringsliv är en naturlig och
nödvändig del av det gränsöverskridande samarbetet. Regionala satsningar ska synliggöra sydsamisk
kultur, språk, näring, kompetens och samhälle och där Gaaltije - Sydsamiskt kulturcentrum, utgör ett
regionalt center. Samverkan mellan regionen och de sydsamiska förvaltningskommunerna kan stärkas för
utveckling av det sydsamiska språket.

Utvecklingsområden – För att stärka den sydsamiska kulturen vill regionen
 samverka för att etablera och utveckla en samisk kulturarena på Gaaltije
 stötta och utveckla samiska kulturarrangemang i regionen
 synliggöra och stärka samverkan avseende det sydsamiska kulturstipendiet
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8. Civilsamhällets kultur
Folkbildning och det ideella kulturlivet
En stor del av kulturlivet sker genom ideella krafters vilja och engagemang. Det handlar om deltagande i
den skapande breddkulturen eller den viktiga uppgiften att tillgängliggöra ett varierat kulturliv genom
arrangörskapet. Regionen har ett rikt föreningsliv där exempelvis idrottsrörelsen och hembygdsrörelsen
har en lång tradition. Värdet av deltagande i ideell kulturverksamhet ska understrykas.
Civilsamhället och föreningslivet har en avgörande betydelse för kulturens tillgänglighet och regionens
attraktionskraft. Bidragsgivningen till det regionala organisationslivet och folkbildningen är därför en
viktig signal om att dess verksamhet är nödvändig för en levande demokrati och för en personlig och
samhällelig utveckling. Funktionsnedsattas intresseorganisationer är en viktig resurs för ett ständigt
förbättrande tillgänglighetsarbete. Regionen värnar mångfalden av organisationer.
Det fria och frivilliga bildningsarbetet har sin bakgrund i 1800-talets folkrörelser. Drygt hundra år senare
har samhället genomgått dramatiska förändringar men behovet av folkbildning kvarstår – idag utifrån nya
förutsättningar och i delvis nya former. I det sammanhanget är regionens studieförbund och folkhögskolor
viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla regional kultur- och bildningsverksamhet. Folkbildningen
är en väsentlig del i det livslånga lärande, ger möjlighet för den enskilda människan att växa och
möjliggör tillväxt i samhället. Bildningsförbundet Mittnorrland är idag ett samverkande organ för
folkbildningen i Jämtlands och Västernorrlands län.3
I statens skrivningar angående stödet till folkbildningen anges fyra områden:
 stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
 bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
 bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
 bidra till att bredda intresset för - och öka delaktigheten i kulturlivet.
Folkbildningens aktörer har olika profiler och ideologisk inriktning men en gemensam idégrund:
 lärandet relateras till människans hela livssituation,
 kunskap och bildning har ett egenvärde,
 folkbildningen är fri och frivillig,
 deltagaren är aktiv medskapare,
 samhällsengagemang stimuleras och kanaliseras genom folkbildningens förankring i folkrörelser
och föreningsliv

3

http://www.bfm.se/
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Arrangörskap
Arrangörskapet är viktigt för att kunna bibehålla och stärka en kulturell infrastruktur och en god tillgång
till kultur i hela regionen. Det måste finnas lokala förutsättningar att ta emot professionella kulturprogram
och på egen hand skapa och genomföra arrangemang. I regionen finns många samlingslokaler som är
viktiga nav för den lokala kulturen. Dessa levande lokala kulturhus är ofta mottagare av
kulturproduktioner vilket ställer krav på de regionala scenkonstinstitutionerna att producera och
distribuera föreställningar och program som passar mindre scener.
Stödet till arrangörer är ett viktigt instrument för ett levande och rikt kulturliv i regionen.
Scenkonstinstitutioner med statligt och regionalt stöd ska i hög utsträckning samverka med exempelvis
föreningsliv, amatörteatersällskap och orkestrar och kunna erbjuda stöd som regi eller teknikresurser.
Norrlands Nätverk för Musikteater och dans (NMD) administrerar ett turnéstöd som omfattar opera, dans
och musikteater i de fyra norrlandslänen. Riksteatern J/H administrerar ett småplatsstöd och
subventionerar teaterföreställningar för barn och unga. Regionen ska stimulera till arrangörskap och
angelägna kulturprojekt genom befintligt bidragsystem.

Utvecklingsområden – För att stärka den ideella sektorn vill regionen
 utveckla samarbetet med folkbildningen inom områdena barn-, ungdoms- och äldreverksamhet samt för
ökad integration, tillgång till kultur, läsfrämjande insatser och kulturarvsfrågor
 stärka stödet till arrangörer och skapa mötesplatser för dialog och utveckling, exempelvis genom
utbudsdagar och arrangörsträffar
 i samverkan med folkhögskolorna utveckla utbudet av efterfrågade konstnärliga utbildningar och kurser
med bredd och spets
 uppmuntra och stödja en regional samordning för det ideella kulturlivet
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8. Uppföljning och utvärdering
Regionen har ansvaret för uppföljning av kulturplanen och samverkansmodellens genomförande.
Uppföljning och utvärdering av kulturplanen följer budget och verksamhetsplanering och baseras på
observation, reflektion och interaktion. Särskild vikt kommer att läggas vid uppföljning av de nationella
kulturpolitiska målen, kulturplanens tre prioriterade områden samt regionens aktuella
utvecklingsområden. Uppföljningen av den regionala verksamheten ligger till grund för regionens
kvalitetsarbete, prioriteringar och beslut samt eventuella revideringar av Kulturplanen. Resultaten ska
kunna återkopplas löpande till institutioner, verksamheter, utövare och medborgare genom exempelvis
seminarier och samråd.
Kulturplanen kommer att följas upp på olika sätt. Dels genom de kvantitativa och kvalitativa
redovisningar som varje verksamhet med statligt stöd redovisar till regionen genom Kulturdatabasen, dels
genom regionens bokslut där verksamhetens resultat med uppföljning av måluppfyllelse och utfall av
aktiviteter redovisas. Regionen återrapporterar årligen utfallet till Statens Kulturråd. Årliga
uppföljningsdialoger sker mellan regionen och länets kommuner, bland annat inom ramen för det
regionala samrådsorganet Kultur Z, som kontinuerligt följer upp kulturplanens prioriteringar och
utvecklingsområden.
Effekter av den regionala kulturpolitiken kommer delvis att kunna utläsas ur de resultat som den löpande
uppföljningen visar. De långsiktiga effekterna kräver fördjupad utvärdering och analys över tid. Den
statliga Myndigheten för kulturanalys har regeringens uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa
effekter av förslag och genomförda åtgärder av kulturområdet i koppling till de nationella målen.
Myndigheten för kulturanalys genomför utredningar och initierar forskning inom kulturområdet för
kunskap, jämförelser och tendenser inom Samverkansmodellen. De rapporter som Statens kulturråd och
Myndigheten för kulturanalys sammanställer, liksom regionens egna uppföljningsrapporter, bokslut, ska
utgöra underlag för uppföljning och fortsatt regional dialog.
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10. Regionala verksamheter och kulturinstitutioner
Nedan följer en beskrivning av de regionala verksamheter och institutioner som ingår i
samverkansmodellen eller har andra statliga eller regionala uppdrag inom kulturområdet.

Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
Estrad Norr
Estrad Norr är Jämtlands läns professionella institution för musik, musikteater, teater och dans som har
det regionala uppdraget på scenkonstområdet. Uppdraget innebär att Estrad Norr inom ramen för
tilldelade resurser driver en utveckling av den samlade verksamheten i länet. Samverkan sker löpande
med kommunerna, civilsamhället, och kulturskaparna. Estrad Norr ska förse länet med kvalitativ
scenkonst, där minst 50 procent av utbudet ska riktas till barn och unga och 50 procent av utbudet ska
riktas utanför Östersunds kommun. Minst 45 procent av skolkonserterna ska representeras av kvinnliga
musiker, där det långsiktiga målet är en jämn könsfördelning. Verksamheten ska tillgodose prioriterade
målgruppers särskilda behov; personer med funktionshinder, barn och unga, nationella minoriteter samt
utomlandsfödda. Musikverksamheten ska tillhandahålla ett brett utbud av musik i olika genrer.
Musikteater-, dans- och teaterverksamheten producerar var för sig egna utbud som är anpassade till
regionens behov. Scenkonstproduktionerna ges i samverkan med andra aktörer eller i egen regi.
Estrad Norr - Jämtlands läns teater
Teaterverksamheten ska anpassas till de spelplatser som finns att tillgå i regionen och erbjuda en
intressant och angelägen repertoar för regionens innevånare. Särskilda satsningar görs inom barn- och
ungdomsteater, gärna med nyskriven dramatik. De fyra norrlandslänen samarbetar inom ramen för
Norrscen där även den samiska teatern Girón Sámi Theáter ingår. Viss samproduktion med Scenkonst
Västernorrland AB:s teaterverksamhet genomförs. Rådgivning och samarbete med amatörteater och fria
grupper kan göras inom ramen för teaterns verksamhetsområde. Teatern har en egen konstnärlig ledare
med ansvar för utbudet.
Teater Barda är en scenskonstgrupp bestående av personer med en utvecklingsstörning eller en psykisk
funktionsnedsättning. Gruppens medlemmar har en halvtidsanställning som skådespelare via MICA och
Östersunds kommun. Teater Barda producerar både dans- och teaterföreställningar och utbudet är riktat
både mot barn och vuxna. Produktionerna anpassas till turnerande verksamhet. Teater Barda är en
integrerad del av verksamheten med egen verksamhetsledare.
Estrad Norr - Musik, musikteater och dansverksamhet
Verksamheten inom musik, musikteater och dans bedrivs i första hand av professionella aktörer, och i
vissa fall även i samverkan med ideella organisationer, skolor och utövande amatörföreningar, orkestrar
och körer. Produktionerna består till större delen av frilansande grupper och av tillfälligt anställd
konstnärlig personal. Verksamheten har få fast anställda inom det konstnärliga området. Utbudet är till
stor del anpassat för barn och ungdom. Estrad Norr ansvarar också för ”Musik i Vården” där regionens
äldreboenden erbjuds behovsanpassade program att välja mellan.
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Norrlands musikteater för barn och ungdom är placerad i Östersund med uppdrag att turnera i de fyra
norrlandslänen. Särskilda medel till årlig turnéverksamhet anslås genom NMD (Norrlands nätverk för
musikteater och dans). Musikteatern har en anställd konstnärlig ledare med ansvar för verksamheten.
Estrad Norr verkar för att sprida dansen som eget konstnärligt område med anpassade produktioner
riktade till i första hand skolor och förskolor i hela regionen. Samverkan kring utvalda produktioner sker
med Norrdans och med andra aktörer på området.

Museiverksamhet
Stiftelsen Jamtli
Stiftelsen Jamtli har det regionala museiuppdraget. Stiftarna av Jamtli är Jämtlands läns landsting,
Östersunds kommun, Jämtlands läns konstförening och föreningen Heimbygda. Stiftelsen Jamtli har det
regionala museiuppdraget vilket innebär att verksamheten ska kunna bistå regionen med
kunskapsunderlag inom verksamhetsområdet, främja ett levande kulturarv, företräda regionen i olika
kulturarvsrelaterade sammanhang och samarbeten, stärka barn och ungas delaktighet och möjlighet till
eget skapande, marknadsföra regionen som besöksmål och vara ett stöd för lokala aktörer gällande
kulturarvsfrågor. Hembygdsrörelsen genom Heimbygda driver en stor och bred kulturverksamhet och är
viktig för förankringen av Jamtlis verksamhet inom det lokala kulturavet. Stiftelsen Jamtli ska genomföra
aktiviteter och utställningar som bidrar till upplevelser, integration och mångfald och till att öka
länsinvånarnas kunskaper om andra kulturer och sedvanor.
Jamtli driver en välbesökt museianläggning i Östersund och bedriver kulturmiljö- och kulturhistorisk
verksamhet i hela regionen. Den regionala basverksamheten omfattar länets samlingar, rådgivning och
service, kulturhistoriska undersökningar, arkeologiska - och byggnadsantikvariska uppdrag,
skolverksamhet, digitalisering och tillgängliggörande av kulturarv, kurs och konferensverksamhet,
magasinering, konservering och utställningar. Att utveckla regionalt intressanta besöksmål inom kulturarv
genom lokalt engagemang, offentligt ansvarstagande och kompetensutveckling är en prioriterad
verksamhet. Jamtli är ett av Sveriges största friluftsmuseer och ett av regionens viktigaste besöksmål med
utställningar om arkeologi, kulturhistoria, klassisk och samtida kons. Museet är känt för sin pedagogiska
verksamhet, sin fotografiska samling och internationella samverkan.
Jamtli är regionens konstmuseum med en stor samling av regional konst som delvis har tillkommit genom
Jämtlands läns konstförenings förvärv under hela 1900-talet. Samlingarna växer och Jamtlis primära
verksamhet inom konstområdet är förvärv av konst, utställningsverksamhet i samarbete med Jämtlands
läns konstförening samt konstpedagogiska program för grundskolan. Den planerade etableringen av
Nationalmuseum Norr på Jamtli är ett samarbete med Nationalmuseum i Stockholm för att stimulera till
upplevelser av klassisk konst, samtidskonst och design. Satsningen skapar förutsättningar för möten med
kvalitativ konst och design, ökad turism, kreativa utbildningar och utveckling av ny konstpedagogik.
Jamtli ska arbeta för att stärka attraktionskraften på besöksanläggningen genom att satsa på
programverksamhet som stimulerar kreativitet för alla åldrar och verka för särskilda satsningar inom
konst, konsthantverk och hantverk. Stiftelsen kommer att utveckla kulturarvsbaserade besöksmål i
regionen. Verksamhetens engagemang i nordiskt-baltiskt och europeiskt utvecklingsarbete inom det
kulturarvspedagogiska fältet fortsätter genom dotterbolaget Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik
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(NCK). Jamtlis erfarenhet av instrumentellt kulturarvsarbete med insatser inom till exempel utbildning,
omsorg, hälsa och rehabilitering samt integration ska förstärkas och utvecklas tillsammans med andra
aktörer.

Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik AB
Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik AB, NCK, är ett bolag med elva nordiska och baltiska delägare
med uppdrag av Riksförbundet Sveriges Museer att samordna och stimulera museipedagogiska
utvecklingsintressen i Sverige. I länet deltar Stiftelsen Jamtli, Landsarkivet i Östersund och
Föreningsarkivet i Jämtlands län. Organisationen arbetar tvärvetenskapligt och sektorsövergripande på
regional, nationell, nordisk och europeisk nivå med kulturarvspedagogiska frågor. NCK är en resurs för
museer, arkiv, konst och kulturmiljö samt för regional utveckling och livslångt lärande. NCK initierar och
deltar i kulturarvspedagogiska forsknings- och utvecklingsprojekt och verkar för internationalisering och
interkulturella samarbeten.

Fjällmuseet AB
Härjedalens Fjällmuseum AB har som särskilt uppdrag att bedriva kommunantikvarisk verksamhet som
utformas i nära samarbete mellan museichefen, Stiftelsen Jamtli, Härjedalens kommun och Länsstyrelsen.
Fjällmuseet har en besöksanläggning, ett museum och en fornminnespark i Funäsdalen som ger
upplevelser baserade på kulturarvspedagogisk verksamhet. Anläggningen har ett stort antal besökare till
sina utställningar, aktiviteter och evenemang. Fjällmuseets bas är de omfattande och unika samlingar som
grundlades redan 1894. Verksamheten ska dessutom samverka med föreningar och organisationer för att
utveckla kulturella och kreativa näringar.

Teknikland AB
Jämtland Teknikland AB driver en besöksanläggning som ger upplevelser baserade på teknisk och
historisk utveckling inom flyg, fordon och försvar i Jämtlands län. Anläggningen, Teknikland, vid Optand
flygfält har ett stort antal besökare till sina utställningar, aktiviteter och evenemang. Dessutom utvecklas
Teknikland som mötesplats för de föreningar som står bakom verksamheten, militärhistoriska föreningar,
veteranbilsklubb, flygklubb, radioamatörer och järnvägsentusiaster. Optand krigsflyggfält är ett
byggnadsminne.

Världsarv Ragundadalen AB
Världsarv Ragundadalen AB är ett nybildat bolag med inriktningen att nominera Döda Fallet till
UNESCOs världsarvslista. Jamtli är majoritetsägare i bolaget och övriga delägare är Ragunda kommun,
Destination Ragundadalen och Ragunda Hembygdsförening.

Biblioteksverksamhet
Regional biblioteksverksamhet
Den regionala biblioteksverksamhetens uppgift är att verka för biblioteksutveckling i hela regionen.
Verksamheten arbetar med rådgivning och stöd till alla bibliotekspersonal. I det regionala uppdraget ingår
att arbeta med kompetensutveckling, metodutveckling, information och omvärldsbevakning,
kompletterande medieförsörjning och samverkan med bibliotek i övriga landet samt med regionens övriga
kulturverksamheter. Med regionalt stöd stärks bibliotekens möjlighet till samverkan och biblioteken får
ökade förutsättningar att bidra till den regionala samhällsutvecklingen.
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För att göra litteratur och läsning tillgängligt för fler är det viktigt att biblioteken söker sig nya
samarbetspartners. Här kan samarbete med idrottsrörelsen, barnhälsovård, förskola och skola samt
studieförbund, fackförbund och arbetsplatser gynna verksamheten. Såväl personalens kunskap om barn
och ungas medievärldar som målgruppens faktiska delaktighet och eget skapande är avgörande faktorer
för ett framgångsrikt läsfrämjande arbete.
Personer med annat modersmål än svenska är en prioriterad grupp för biblioteken. Folkbiblioteket som
institution spelar en viktig roll för möjlighet till integration och mångfald i samhället.

Konst- och kulturfrämjande verksamhet
Bildkonsten med konstkonsulent
Bildkonstens övergripande mål är att stimulera och vidareutveckla det regionala konstlivet, arbeta för att
stärka yrkesrollerna inom bildkonstområdet samt erbjuda barn och unga möjligheter till kreativt skapande.
Konstkonsulentens regionala uppdrag innebär att driva en utveckling av den samlade konstverksamheten i
regionen. Verksamheten innefattar att möjliggöra möten med bildkonst, öka möjligheten för barn och
ungdomar att utöva bildkonst samt lyfta fram dess betydelse för regional tillväxt och sysselsättning.
Konstkonsulenten ska rikta aktiviteter till särskilt prioriterade grupper ur ett tillgänglighets- och
interkulturellt perspektiv. Hela länet ska nås av utbudet och verksamheten ska tillgodose prioriterade
målgruppers särskilda behov vilket inkluderar personer med funktionshinder, barn och unga, nationella
minoriteter samt utomlandsfödda.
Konstkonsulenten arbetar för att förbättra villkoren för de professionella konstnärernas möjlighet att
utvecklas och utöva sitt yrke genom aktiviteter som nätverksträffar, kurser, informationsspridning och
uppdragsförmedling. KonstLAB för unga är en uppsökande konstpedagogisk verksamhet för unga i
regionen med fokus på samtidskonst. Projektet genomför aktiviteter för skolklasser och unga på fritiden
samt utvecklar det pedagogiska stödet för regionens skolor och övriga organisationer/föreningar.
Bildkonsten samverkar med övriga konsulenter för att med gemensamma aktiviteter och stöd stärka
kulturskaparnas roll i regionen. Kul Tur - Öppna ateljéer & verkstäder genomförs med syfte att synliggöra
de verksamma konstnärerna. Samverkan sker med de fria konstutövarna, kommunerna, institutioner,
föreningsliv, arrangörer och organisationer. Nationell samverkan sker med konstkonsulenterna i Sverige
och särskilt i norrlandslänen.

Riksteatern Jämtland/Härjedalen
Riksteatern J/H är en ideell förening med representanter från regionens fem lokala teaterföreningar.
Föreningen är medlem i Riksteatern, en nationell folkrörelse som äger en turnerande, arrangerande,
producerande och främjande teater och som engagerar många ideella krafter i Sverige. Det regionala
uppdraget till föreningen är att främja barn- och ungdomsteater och verka för scenkonsten i regionen,
förmedla kvalitativa föreställningar till barn- och ungdomar samt utveckla nya former för att använda
scenkonst som pedagogiskt verktyg. Målet är att regionens barn och unga ska ha tillgång till
scenkonstupplevelser av hög kvalitet och verksamheten ska utveckla arbete för ungas delaktighet och
inflytande. Minst 55 procent av utbudet ska ges utanför Östersunds tätort. I samarbete med övriga tre
nordligaste länen finns en gemensam webbaserad utbudskatalog.
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Föreningen har en konsulenttjänst med ansvar för att verksamheten bedrivs utifrån föreningens beslut och
gällande avtal. Verksamheten ska utveckla det regionala samarbetet, samverkan med övriga
norrlandsregioner samt erbjuda arrangörsutbildningar i samverkan med andra parter. Därtill fungerar
konsulenten som en resurs för landets fria grupper och samordnar turnéer i regionen. Riksteatern J/H ska
stödja och stimulera de lokala teaterföreningarna och fördelar ett särskilt småplatsstöd till arrangörer i
glesbygd. Ett samarbete med Härjedalens kulturcentrum är initierat med målet att stärka dansen i
regionen.

Arkivverksamhet
Föreningsarkivet i Jämtlands län
Föreningsarkivet i Jämtlands län är föreningslivets eget arkiv, en ideell organisation bildad 1980 med
arkivhandlingar från drygt 4 000 föreningar. Det regionala uppdraget till föreningen är att bedriva en
inkluderande verksamhet med grund i folkbildningen och det livslånga lärandet. Verksamheten omfattar
att samla, inventera, vårda och bevara handlingar och föremål från föreningar och enskilda samt bidra till
att dokumentera och tillgängliggöra länets historia. Föreningsarkivet fungerar som service- och
rådgivande organ i arkivfrågor och ska kunna företräda och bistå regionen i kulturarvsrelaterade
sammanhang och samarbeten. Föreningen ska särskilt rikta verksamhet till barn och unga.
Arkivet har en bred programverksamhet, information, utbildning och service till besökarna.
Den nära kontakten med regionens föreningsliv har stor betydelse, inte minst när det gäller samarbete
kring dokumentation av det förflutna och samtiden. Föreningsarkivet eftersträvar en bredd i arbetet för att
spegla samhällets mångfald. Invandrarföreningar i regionen har inventerats för att inspirera nya
målgrupper och föreningars intresse för sin egen historia. Verksamheten har utarbetat metoder för att
inventera och dokumentera människors engagemang utanför det traditionella föreningslivet.

Landsarkivet i Östersund
Landsarkivet i Östersund inrättades 1929 och är sedan 2010 en avdelning i det statliga Riksarkivet med
ansvar för arkiven efter de civila statliga myndigheterna i Jämtland Härjedalen, privata arkiv som
företags-, by- och gårdsarkiv samt handlingar efter kända och mindre kända personer. Sammanlagt finns
en stor mängd handlingar, fotografier, kartor och ritningar i arkivet som därmed utgör en
informationsbank med stor användningspotential. Landsarkivet i Östersund är en resurs för regional
utveckling och social sammanhållning. Arkivet arbetar kontinuerligt med arkivpedagogisk
metodutveckling och kunskapsspridning, ansvarar på nationell nivå för nätverket Arkivpedagogiskt forum
och leder det strategiska arbetet inom Riksarkivets barn- och ungdomsverksamhet. Landsarkivets
förmedlingsarbete fokuserar på målgrupperna barn och äldre. Merparten av arkivets besökare är
skolelever eller personer som deltar i programverksamhet med föredrag, kurser och workshops.

Filmkulturell verksamhet
Filmpool Jämtland
Filmpool Jämtland har det regionala filmuppdraget och verkar för att stärka film som konstart i regionen.
Uppdraget innebär att verksamheten ska driva en utveckling inom filmområdet i regionen. Resurscentrat
ska arbeta med biograf- och visningsfrågor, filmpedagogisk verksamhet i skola och på fritid samt
stimulera till filmproduktion med fokus på talangutveckling och växthusstöd. Hela länet ska nås av
utbudet och verksamheten ska tillgodose prioriterade målgruppers särskilda behov vilket inkluderar
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personer med funktionshinder, barn och unga, nationella minoriteter samt utomlandsfödda. Verksamheten
verkar särskilt för att barn och unga ska kunna ta del av och uttrycka sig genom rörlig bild samt ge
förutsättningar för unga filmare att utvecklas på hemmaplan samt lyfta fram filmens betydelse för
regional tillväxt och sysselsättning.
Filmpool Jämtland verkar för en jämlik och mångkulturell filmbransch. Genom att identifiera och
förmedla smarta plattformar för film som verktyg i skolan kan verksamheten utvecklas. Samverkan sker
främst med särskola, förskola, grundskola, gymnasieskola och inom språk- introduktionsklasser.
Verksamheten arbetar för att regionens biografer visar aktuell, angelägen och regional film samt erbjuder
kompetensutveckling för biografägare gällande arrangörskap. Genom ökad samverkan med den ideella
sektorn, exempelvis studieförbunden, kan film få större genomslag för unga på fritiden. För att bidra till
mer jämställda strukturer i filmbranschen stöttar verksamheten särskilt branschens unga kvinnor genom
riktade insatser. Verksamheten arbetar även för att utveckla film i vården.
Genom interregional och internationell samverkan ges förutsättningar för det professionella filmlivet i
regionen att utvecklas. Detta stärker även möjligheterna för unga att växa inom filmens område. Genom
det mittnordiska filmnätverket sker ett arbete för att skapa mötesplatser för mittnordiska filmarbetare och
för att öka distributionen av mittnordisk film.

Hemslöjdsfrämjande verksamhet
Hemslöjdskonsulenterna
I regionen finns två konsulenter med inriktningarna textil samt hård slöjd som har det regionala uppdraget
inom hemslöjd. Uppdraget till Hemslöjdskonsulenterna innebär att driva en utveckling av den samlade
hemslöjdsverksamheten i regionen samt lyfta fram dess betydelse för regional tillväxt och sysselsättning.
Verksamheten innefattar att öka möjligheten för barn, ungdomar och vuxna att möta och utöva tekniker
inom hemslöjd och konsthantverk. Hela länet ska nås av utbudet och verksamheten ska tillgodose
prioriterade målgruppers särskilda behov vilket inkluderar personer med funktionshinder, barn och unga
nationella minoriteter samt utomlandsfödda.
Konsulenterna har en viktig roll som ledare, nätverksbyggare, folkbildare och samordnare för slöjdens
utveckling. Verksamheten ska tillvarata och stimulera förnyelse och utveckling av hemslöjdens materialoch teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet. Basverksamheten består av kurser, utställningar,
workshops, föreläsningar, inventeringar och rådgivning. Det är angeläget att öka intresset för eget
skapande bland barn och unga samt tillgängliggöra mötesplatser för brukare, främjare och skapare av
hemslöjd. Slöjdhandledarutbildning genomförs löpande för att med syfte att få fler barn och unga att
slöjda.
Genom bred samverkan, regionalt, nationellt och internationellt, lyfter verksamheten fram hemslöjdens
och konsthantverkets betydelse för tillväxt och sysselsättning. Det internationella projektet Craft
International syftar till att utveckla besöksmål inom näringar med kulturarvsbaserade hantverk som grund.
Projektet bygger på det kanadensiska Èconomuseekonceptet som innebär en strategi för affärsutveckling,
nyimplementering och supportinstrument för hantverksföretagen. Hemslöjdskonsulenterna samverkar
med övriga konsulenter för att med gemensamma aktiviteter och stöd stärka kulturskaparnas roll i
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regionen. Kul Tur - Öppna ateljéer & verkstäder genomförs med syfte att synliggöra de verksamma
konstnärerna.
Genom utveckling av angreppssätt och arbetsmetoder kan nya målgrupper attraheras. Det interregionala
samarbetsprojektet “Next level craft - Sloydify society4”, ska utveckla nya arbetsmetoder för slöjdens
möjligheter att skapa samhällsnyttiga tjänster för regional utveckling, inom äldrevården, miljöområdet
eller för människor i utanförskap.

Litterär verksamhet
I regionen finns såväl aktiva författare, små och medelstora bokförlag och organisationer. Bland dessa kan
nämnas Författarcentrum Norr/Norrländska litteratursällskap med verksamhetsbidrag från stat och region.
Universitet, folkhögskolor, studieförbund och privata aktörer erbjuder kurser i skrivande. I Härjedalens
kommun har Dramatikerförbundet och Författarförbundet ett hus donerat av Henning Mankell för
stipendiater med syfte att inspirera och utveckla sina författarskap. Folkbiblioteken utgör också litterära
scener.
“Sätt litteraturen på Jämtlandskartan” är ett initiativ genom verksamma författare och Norrländska
litteratursällskapet som syftar till att synliggöra den regionala litteraturen och litterära platser i regionen.
Verksamheten ska bidra till att stärka litteraturen inom kulturområdet och öka förutsättningarna för
regional utveckling.

Övrig regional kulturverksamhet
Regionalt Designcentrum Jämtland
Regionalt Designcentrum Jämtland bildades 2001 och har i uppdrag att inom ramen för tilldelade resurser
driva en utveckling av designområdet i regionen. Verksamheten innefattar att arbeta för ökad
designmognad i regionen samt lyfta fram dess betydelse för regional tillväxt och sysselsättning. Genom
publika aktiviteter, rådgivning och strategiska insatser verkar Designcentrum för att destinationen,
organisationer och företag ska kunna utvecklas genom design. Designcentrum arbetar för att utveckla,
främja och synliggöra design inom regionens styrkeområden som turism, sport och friluftsliv.
Verksamheten samverkar med Design i Västernorrland och avser att utveckla internationella samarbeten
genom UNESCO-nätverket Creative Cities Network.
Regionalt Designcentrum Jämtland driver en mötesplats i centrala Östersund, “Designcentrum med
vänner”, en kreativ arena för idéutbyte, kunskapsspridning och nätverkande. Verksamheten ska utveckla
tillgänglighet bland annat genom anpassning av lokalen och genom att erbjuda en verksamhet i hela länet
som inkluderar nationella minoriteter, personer med funktionshinder, barn och unga, nationella
minoriteter samt utomlandsfödda.

Härke Konstcentrum
Härke Konstcentrum spelar en viktig roll i regionens konstliv genom sina föreningsdrivna och
kompetenshöjande verksamheter som konstnärsateljéer, utställningsgalleri, kursverksamhet samt
gästbostad. Föreningen Östersunds Kollektiva Grafikverkstad är en av aktörerna på Härke Konstcentrum
4

Programkoncept mellan de fyra nordligaste länen för att visa slöjdens angelägenhet i samhället.
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med ett 80-tal medlemmar. Föreningen är regionens enda kollektiva grafikverkstad som är ansluten till
Konstnärernas Kollektivverkstäders Riksorganisation. Genom sina ateljéer och verkstäder ger Härke
Konstcentrum och grafikverkstaden goda förutsättningar för att konstnärer ska kunna vara verksamma i
regionen. Härkes galleriverksamhet har vuxit till att bli en betydelsefull arena för konst med ett tiotal
årliga utställningar. Härke Konstcentrum ansvarar även för ett antal utställningar på den kommunala
utställningsarenan Ahlbergshallen i Östersund.
Härke Konstcentrum delar årligen ut ett konstnärsstipendium som finansieras av Region Jämtland
Härjedalen, Östersunds kommun och Föreningen Härke Konstcentrum och syftet är att främja utbyte med
konstnärer från andra delar av landet och världen. Stipendiet innebär ekonomiskt stöd samt fri vistelse på
Härke Konstcentrum och kan sökas av yrkesverksamma konstnärer utanför regionen.

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med ett tudelat kulturpolitiskt uppdrag, dels att vara
tillståndsmyndighet med stöd i kulturmiljölagen (SFS 1988:950) och dels att fördela kulturmiljöanslaget i
enlighet med förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer (SFS 2010:1121).
Medlen används till skydd, vård och kunskapsförmedling i anslutning till olika objekt och miljöer. I
uppdraget ingår också att utveckla användandet av kulturmiljöer på ett miljömässigt, socialt och
ekonomiskt hållbart sätt och som en tillgång för samhället. Länsstyrelsen bidrar också till att skapa
aktuella kunskapsunderlag, såväl i egen regi som genom anlitande av externa experter på olika områden.
Under 2014 har Länsstyrelsen tagit fram en strategi för det statliga kulturmiljöarbetet i länet.

Stiftelsen Gaaltjie - Sydsamiskt Kulturcentrum
Gaaltije är ett centrum för sydsamisk kultur, historia och näringsliv beläget i Staare (Östersund). Stiftelsen
ägs av Samernas Riksförbund, Riksorganisationen Same Ätnam samt Frostviken- Hotagens
sameförening, Härjedalens sameförening och Östersunds sameförening. Verksamhetens mål är att stärka
det samiska samhället genom ökad kunskap om sydsamisk kultur och öka förståelsen för samiskt kulturoch näringsliv. Genom en utvecklad kontaktyta gentemot region, kommuner, näringsliv och
organisationer kan tillgänglighet till och samverkan med det samiska samhället stimuleras och utvecklas.
Regionens uppdrag till stiftelsen Gaaltije formuleras i ett tvåårigt avtal för åren 2015-2016 och syftar till
att utveckla en samisk kulturarena vilket sammanfaller med Gaaltijes egna ambitioner att vidareutveckla
sin verksamhet som ett centrum för sydsamisk kultur, historia och näringsliv. Gaaltije ska vara en aktiv
part i utlysning, hantering och utdelning av Regionförbundets Samiska stipendium samt övriga kulturpris
och -stipendier samt samverka med övriga regionala kulturverksamheter.

Ungdomskulturrådet
Regionens uppdrag till Krokoms kommun gällande ungdomskulturrådet formuleras i ett tvåårigt avtal för
åren 2015-2016 som syftar till att ge fler ungdomar chansen att delta och vara medskapande genom
kultur. Genom ett strukturerat arbete utbildar man unga arrangörer, genomför arrangemang och ger unga i
glesbygd chansen att ta del av det kulturutbud som ges i tätort. Genom arrangemanget Spotlight engageras
unga från stora delar av länet i scenkonst- och skapandeverksamhet. Uppdraget är att stötta och samverka
med regionens kommuner i utvecklandet av lokala arenor för ung kultur samt att utveckla arrangemanget
Spotlight till ett regionalt arrangemang med deltagare från länets alla kommuner. Samverkan och utbyte
sker även med Norge.
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Folkbildning
Studieförbunden
Regionens tio verksamma studieförbund skapar livaktiga mötesplatser och möter människors behov av
kulturupplevelser och eget skapande genom ett stort antal kulturarrangemang i alla kommuner. Varje
månad genomförs i regionen ca 800 arrangemang i studieförbundens regi, ofta i nära samarbete med
föreningar, bibliotek, kulturinstitutioner och kulturutövare.
Utmaningar framåt är att få genomslag hos kommuner och i regionen för den dokumenterade
samhällsnytta som studieförbunden levererar och att medverka till ökat samarbete med regionala
kulturinstitutioner. Studieförbundens prioriteringar och mål under planperioden är att
 genomföra dialoger om hur folkbildningen kan utveckla sin kulturverksamhet för att
 inkludera fler människor som idag inte har resurser att delta
 öka antalet deltagare per kulturprogram
 öka antalet kulturprogram för kulturovana grupper
 öka antalet deltagande ungdomar i kulturverksamhet
 öka andelen folkbildningsverksamhet som innehåller kulturupplevelser

Folkhögskolorna
Folkhögskolan utgör ett viktigt komplement till andra utbildningsanordnare. Folkhögskolorna Birka och
Bäckedal ägs av Region Jämtland Härjedalen och Hålland är en rörelseägd folkhögskola. Samtliga skolor
bedriver utbildningar med kulturprofil, exempelvis slöjd och hantverk, musik, keramik, textil och konst
samt genomför egna kulturarrangemang. Skolorna är viktiga kulturcentran och mötesplatser på den lokala
orten. Även Travskolan Wången har folkhögskoleverksamhet.
Folkhögskolorna ger människor möjlighet att utveckla sin kreativitet och att få möta professionella
kulturskapare. Att slå vakt om folkhögskolornas utbildningar med kulturprofil är särskilt angeläget i ett
län som saknar högre konstnärliga utbildningar. Här kan nätverk och samarbeten mellan folkhögskolorna,
det institutionaliserade kulturlivet, kommunernas kulturskolor och studieförbunden stärkas. Även
folkhögskolornas arrangörsroll kan utvecklas i samverkan med andra aktörer.
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Bilaga 1: Ekonomiska förutsättningar
Fördelning av statsbidrag (tkr) till regional kulturverksamhet

2013
Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
Estrad Norr

Söker anslag
2014
2015

15 458

15 767

16 098

Museiverksamhet
Stiftelsen Jamtli

8 292

8 458

9 236

Regional biblioteksverksamhet5
Östersunds bibliotek

1 149

1 172

1 197

Konst- och kulturfrämjande verksamhet
Bildkonsten – Konstkonsulent
Riksteatern Jämtland/Härjedalen – Teaterkonsulent

319
355

325
362

432
370

Regional enskild arkivverksamhet
Föreningsarkivet Jämtlands län

296

302

558

Filmkulturell verksamhet
Filmpool Jämtland

755

770

786

Främjande av hemslöjd
Hemslöjdskonsulenter

604

616

629

-

-

100

27 228

27 772

29 406

Litteratur
Litteraturfrämjande verksamhet
Totalt:

5

Regional biblioteksverksamhet är från 2015 en del av Region Jämtland Härjedalen.
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Bilaga 2: Organisationsplan
Roll

Uppgift

Vem, vilka

Beslutande organ/ägare

Beslutar i ärenden om kulturplanen
Ger uppdrag
Beslutar om kulturplanen

Regionstyrelsen

Styrgrupp

Styr processen
Dialogpart i samråd och referensgrupper

Beredningen för miljö och
kultur/Beredningen för hållbart näringsliv
och attraktionskraft

Sekretariat/arbetsgrupp

Samordnar arbetet
Operativt ansvarig
Budgetansvar
Dialogpart i samråd och referensgrupper
Överläggning med Kulturrådet

Länskulturen

Regional arbetsgrupp/
referensgrupp

Lokal utvecklingsaktör
Genomför lokala samråd
Bidrar till nulägesbeskrivning
Samråd kring prioriteringar

Kultur Z

Referensgrupper

Bidrar med områdesspecifik kunskap
Deltar i strategiska samtal
Bidrar till nulägesbeskrivning

Kultur Z
KLYS6-samråd
Företrädare för civilsamhället

6

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd
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Bilaga 3: Processplan
Datum

Aktivitet

2013
Mars
11 mars

Beslut om process, Regionstyrelsen

April
10 april
12 april
12 april
15 april
16 april
20 april

Samråd Filmpool Jämtland
Samråd Hemslöjdskonsulenterna
Samråd Bildkonsten
Samråd Estrad norr
Samråd Designcentrum
Seminarium Länskulturen/Folkhögskolorna, Östersund

Maj
3 maj
15 maj
22 maj
Juni
3 juni
18 juni

Politikersamråd Östersund
Politikersamråd Ragunda
Kultur Z
Styrgrupp - Beredningen för miljö och kultur
Samråd Gaaltije

Aug
26 aug

Styrgrupp - Beredningen för miljö och kultur

Sep
4 sep
11 sep
20 sep
24 sep
25 sep

Samråd Länsstyrelsen
Politikersamråd Härjedalen
Samråd professionella kulturskapare (KLYS)
Samråd Bildningsförbundet Mittnorrland
Samråd Landstingets Ungdomsråd

Okt
1 okt
3 okt
3-4 okt
9 okt
15 okt
17 okt
21 okt
23 okt
30 okt

Samråd Riksteatern J/H
Kultur Z
Kulturting, Sundsvall
Samråd Landsarkivet
Samråd Regional biblioteksverksamhet
Samråd Jamtli
Styrgrupp - Beredningen för miljö och kultur
Lokalt samråd Östersund
Lokalt samråd Krokom

Nov
4 nov
6 nov
12 nov
Dec
2 dec
16 dec

Ansökan om bidrag från KUR
Samråd Föreningsarkivet
Kultur Z
Styrgrupp - Beredningen för miljö och kultur
Beslut i regionstyrelsen om externa avtal
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2014
Jan
30 jan

KURs beslut om statsanslag

Feb
14 feb
18 feb
28 feb

Lokalt politikersamråd Berg
Ansökning om utvecklingsmedel från KUR
Sista dag för inlämnande av texter till Kulturplanen

Mars
10 mars
19 mars
11 mars
21 mars
24 mars
25 mars
27 mars
31 mars

Beslut i regionstyrelsen fördelning av bidrag
Lokalt samråd Strömsund
Inflytandeprojektet, Ung kultur-workshop
Samråd professionella kulturskapare (KLYS)
Kultur Z
Samråd Birka Folkhögskola
Seminarium fria kulturutövare
Redovisning till KUR om regional fördelning

April
4 april
7 april
8 april
14 april
22 april
Maj
2 maj
5 maj
5 maj
6 maj
21 maj
22 maj
26 maj
Juni
2 juni
5 juni
16 juni
17 juni-30 sep
Sep
30 sep
Okt
2-3 okt
6 okt

Styrgrupp Beredningen
Samråd Bäckedals folkhögskola
Lokalt politikersamråd Krokom
Workshop Ungdomstinget
Lokalt samråd Sveg
Kvantitativ återrapportering
Styrgrupp Beredningen
Regionalt Kulturforum
Lokalt politikersamråd Åre
Lokalt politikersamråd Bräcke
Kvalitativ återrapportering
Kultur Z
Lokalt samråd Östersund
Samråd Handikappsamverkan i Jämtlands län
Beslut i regionstyrelsen om remiss Kulturplan
Remissperiod Kulturplanen
Sista dag för yttrande Kulturplanen
Kulturtinget Kultur är hälsa, Åre
Beslut i regionstyrelsen om ny Kulturplan
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Bilaga 4: Remissinstanser
Kommuner
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Krokoms kommun
Ragunda kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Östersunds kommun
Organisationer/institutioner
Bildkonsten/Konstkonsulent
Bildningsförbundet Mittnorrland
Birka Folkhögskola
Bäckedals Folkhögskola
Danscentrum Norr
Estrad Norr
Filmpool Jämtland
Föreningsarkivet Jämtlands län
Författarcentrum Norr/Norrländska litteratursällskapet
Handikappsamverkan i Jämtlands län
Heimbygda Hembygdsförbund för Jämtlands län
Hemslöjdskonsulenterna
Hållands Folkhögskola
Härke Konstcentrum
Illustratörscentrum Norr
Jämtland/Härjedalens Hemslöjdsförbund
Jämtland/Härjedalens Spelmansförbund
Jämtlands Bygdegårdsdistrikt
Jämtlands läns konstförening
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd -KLYS
Landsarkivet i Östersund
Länsstyrelsen Jämtlands län
Mellannorrlands Folkets Hus & Parker
Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans - NMD
Regionalt Designcentrum Jämtland
Riksteatern Jämtland/Härjedalen
Stiftelsen Gaaltije
Stiftelsen Jamtli
Svensk Form Jämtland
Teatercentrum Norr
Våra Gårdar Jämtlands län
Östersunds bibliotek
Östersunds Teaterverkstad
Regioner/landsting
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Jämtlands läns landsting
Landstinget Västernorrland
Norrbottens läns landsting
Region Västerbotten
Övriga
Samråd med professionella kulturskapare Jämtlands och Västernorrlands län
Deltagare i Inflytandeprojektet
samt publicering på www.lanskulturen.se för allmänheten och övriga
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