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UPPDRAG ESTRAD NORR 2018
1. Allmänna förutsättningar
Uppdraget för regional scenkonstverksamhet utförs av Estrad Norr år 2018. Estrad Norr är
en del av Region Jämtland Härjedalen Kultur, nedan kallad regionen, och omfattas av
samverkansmodellen. Scenkonstchefen ansvarar för det regionala scenkonstuppdraget. De
nationella kulturpolitiska målen, Regionala utvecklingsstrategin, Kulturplan för Region
Jämtland Härjedalen 2015-2018 samt förvaltningens verksamhetsplan är styrande för den
regionala scenkonstverksamheten. Verksamheten ska bidra till länsinvånarnas livskvalitet
och till en kontinuerlig förnyelse av kulturlivet. Hänsyn ska tas till behov och önskemål från
kommuner och civilsamhälle. Det mångkulturella perspektivet liksom mångfald,
jämställdhet, jämlikhet och delaktighet ska beaktats. Kulturplanens prioriterade områden,
Kultur för alla, De professionella kulturskaparna och Kulturdriven tillväxt, ska integreras i
verksamheten. Handlingsplan för ökad tillgänglighet samt den Regionala
utvecklingsförvaltningens verksamhetsplan ska följas.

2. Uppdrag
Estrad Norr har det regionala scenkonstuppdraget inom teater, musik, musikteater och dans.
Uppdraget innebär att Estrad Norr inom ramen för tilldelade resurser driver en utveckling
av den samlade scenkonstverksamheten i Jämtland Härjedalen. Estrad Norr har Jämtland
Härjedalen som arbetsfält, ska förverkliga regional och nationell kulturpolitik, samt
samverka med, och vara en resurs för, kommuner, skola, civilsamhälle och kulturskapare.
Verksamheten ska förse hela länet med kvalitativ scenkonst och tillgodose prioriterade
målgruppers särskilda behov vilket inkluderar personer med funktionsnedsättningar, barn,
unga och äldre, nationella minoriteter samt utlandsfödda. Musik-, teater-, musikteater- och
dansverksamheten ska var för sig eller i samverkan producera egna utbud som är anpassade
till regionens behov. Produktioner ges i samverkan med andra aktörer eller i egen regi och
ska anpassas till turnerande verksamhet och till de spelplatser som finns att tillgå i länet.
Estrad Norr ska samverka med övriga norrlandslän avseende produktioner, turnéer och
verksamhetsutveckling samt aktivt bedriva omvärldsbevakning inom det egna området i
synnerhet samt kulturområdet i allmänhet.
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Teaterutbudet ska till stor del anpassas för barn och ungdom samt erbjuda en angelägen
repertoar liksom nyskriven dramatik. Teater Barda är ett samarbete mellan Estrad Norr och
Östersunds kommun med möjlighet att producera scenkonstföreställningar för publik.
Musikverksamheten ska tillhandahålla ett brett kvalitativt utbud av musik i olika genrer.
Musikteaterverksamheten har konstnärlig ledning och ska producera och förmedla
musikteater inom Norrlands nätverk för musikteater och dans samt turnera i de fyra
norrlandslänen. Dansverksamheten ska tillhandahålla anpassade kvalitativa produktioner
och erbjuda dansworkshops till i första hand skolor och förskolor.
Regionen har uppgiften att hantera och följa upp det regionala uppdraget på
scenkonstområdet enligt samverkansmodellen. Uppdraget består av ett huvuddokument som
beskriver uppdraget samt bilaga 1) Kulturrådets riktlinjer för uppföljning.

3. Mål
Estrad Norr ska förse länet med kvalitativ scenkonst. Verksamheten ska främja kvalitet,
förnyelse, tillgänglighet och kännetecknas av variation. Verksamheten ska prioritera
konstnärlig förnyelse, interregional samverkan, integration och arrangörsutveckling.
Verksamheten ska bidra till de nationella kulturpolitiska målen samt till att civilsamhället
stärker sin roll i kulturlivet, att fler är aktiva och skapande samt att fler företag inom
kulturella och kreativa sektorn stärker länets attraktionskraft. Verksamheten ska beakta ett
jämställdhets-, HBTQ- och normkritiskt perspektiv.

4. Förväntat resultat/Nyckeltal
Verksamheten ska ha
 stärkt barn och ungas tillgång till upplevelser av scenkonst med hög kvalitet genom
egen produktion och geografisk tillgänglighet i regionen och övriga norrlandslän.
 gett offentliga konserter av hög kvalitet.
 etablerat referensgrupp inom ung teater för ungas delaktighet och inflytande.
 deltagit i insatser och utbildningar med syfte att öka kompetensen kring HBTQ och
normkritik samt bidragit med aktiviteter i Staare2018.
50% utbud barn och unga
50% utanför Östersunds kommun
50% kvinnor på scen skolkonserter
Antal konserter och föreställningar/kommun
Antal programaktiviteter/kommun
Antal publik varav barn och unga upp till 18 år
Nöjdhetsindex: 8 av 10 på en 10-gradig skala
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5. Period
Uppdraget gäller under perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018.

6. Verksamhetens omfattning
Estrad Norr utför, på uppdrag av regionen, (fr.o.m. 2018-01-01), regional
scenkonstverksamhet inom Jämtland Härjedalen.

7. Ekonomi
För verksamheten 2018 ersätter regionen Estrad Norr med ett enhetligt bidrag om
28 368 tkr (inklusive lönerörelsen för 2018). Tillkommer turnéstöd för Musikteatern
(genom NMD; Norrlands nätverk för musikteater och dans) om ca 1 700 tkr.
Kulturrådets beslut om statligt stöd kan komma att påverka nivån.

8. Insyn
Regionen och samtliga kommuner i Jämtland Härjedalen har rätt till insyn i verksamheten.

9. Information, uppföljning och utvärdering
Det angivna uppdraget, målen och de förväntade resultat som beskrivs följs årligen upp av
regionen. En verksamhetsberättelse ska inlämnas till regionen senast den 31 december eller
på annan tid som regionen anger. Uppföljning av kvantitativa och kvalitativa resultatmått i
enlighet med Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av statsbidrag ska inlämnas till regionen
senast den 28 februari eller på annan tid som regionen anger. (bilaga 1) Kulturdatabasen ska
användas för återrapportering av kvantitativa resultat. Regionen äger rätt att besluta om
särskild utvärdering av delar eller hela verksamheten som uppdraget berör. Estrad Norr ska i
så fall bidra med att ta fram för regionen relevanta uppgifter och underlag.

10. Överlåtelse
Estrad Norr äger inte rätt att överlåta detta uppdrag till annan utförare.

11. Giltighet
Detta uppdrag är giltigt när det antagits av regionala utvecklingsnämnden.

För Region Jämtland Härjedalen

Robert Uitto
Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Anders Byström
Förvaltningschef regional utveckling
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