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Förslag till yttrande över Regional
kulturplan för Västernorrland 20192022
Region Jämtland Härjedalen har tagit del av Region Västernorrlands remissutgåva
kulturplan för åren 2019 - 2022. Vi stödjer de förslag om samverkan mellan våra två län och
gemensamt med övriga norrlandslän så som de beskrivs i remissutgåvan av kulturplanen.
Kulturplan för Västernorrland 2019 – 2022 tar avstamp i en ambitiös kulturpolitik på flera
nivåer, allt från EU-nivå till regional och lokal nivå, där kulturens verksamheter och rum är
viktiga byggstenar i det demokratiska samhället.
Den visar att det finns en samlad vilja att utveckla konst och kulturområdet i vid
bemärkelse.
Vi noterar att våra gemensamma satsningar för kommande fyraårs period är väl beskrivna
och att många av utmaningarna såväl som prioriterade områden är gemensamma. Genom
detta finns förutsättningar för fortsatt konstruktivt samarbete på kulturområdet mellan våra
två län och mellan de fyra norrlandslänen. Scenkonstsatsningar som Mer till fler och Musik i
norr har gett goda erfarenheter och lärdomar gjorts liksom genom arbetet med tidskriften
Volym. Samverkan på Biblioteks- och Litteraturområdet samt det kollegiala lärandet mellan
konsulenter har lagt grund till fortsatt hållbar samverkan.
Region Västernorrlands förslag till kulturplan tar ett helhetsgrepp gällande beskrivning av
kulturaktörer i regionen, med tydliga insatsområden och prioriteringar som i många
avseenden sammanfaller med Region Jämtland Härjedalens kulturplan för perioden.
Region Jämtland Härjedalen noterar att bolagens verksamheter tydligt beskrivs genom fyra
aspekter: Producera, Förmedla, Främja och Utveckla.
Under arbetet med Kulturplan Västernorrland 2019-2022, har resultat eller lärdomar från
föregående kulturplaneperiod varit viktiga utgångspunkter där några aspekter är att det
fortsatt finns en stark koppling mellan utbildning och kulturvanor:
Att klassbakgrund spelar roll och att det fortsatt finns variationer vad gäller kulturutbud
inom regionen. Att arbetet för att stärka jämställdhet och mångfald fortsatt behöver belysas
och prioriteras samt vikten av att arbeta för att förbättra representativiteten inom konst och
kulturområdet. Att frågan Vem får vara med? fortsatt bör ställas och besvaras. Att hot och
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våld ökat inom konst och kulturområdet. Konstateras även att de offentliga kulturutgifterna
varit stabila, och något ökande samt att kulturen kan och ska samspela med andra
politikområden.
Det framgår att en omfattande process ligger bakom resultatet där samråd skett med
kommunerna i regionen, med det civila samhället och det professionella kulturlivet. Arbetet
har även gjorts i nära dialog med Kommunförbundet Västernorrland och Kulturforum
Västernorrland.
Vi önskar Region Västernorrland lycka till med kommande kulturplan och ser fram emot ett
fortsatt gott samarbete.
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