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Anteckningar Kultur Z 2021-02-25
Teams 09.00-12.00
Närvarande:

Ordinarie
Karin Thomasson (mp), Region JH, ordförande
Robert Uitto (s), Region JH
Kent Karlsson (m), Region JH
Johan Loock (m), Bräcke
Peter Jansson, (c), Åre
Jan Runsten (mp), Krokom
Ersättare
Britt-Inger Roos (c), Region JH
Katrin Wissing (mp), Åre
Tjänstepersoner
Erika Andersson, Krokom
Sanna Hestner, Krokom
Louise Öhnstedt, Krokom
Lena Byström, Östersund
Anna Lundström, Bräcke
Kerstin Pettersson Schaletzky, Strömsund
Lars-Eric Bergman, Strömsund
Gunhild Åkerblom, Berg
Robert Falk, Ragunda
Maria Engholm-Olsson, Åre
Jimmy Eriksson, Region JH, sekreterare
Ingrid Printz, Region JH
Föredragare
Trine Amundsen, Heimbygda
Olov Amelin, Jamtli
Maria Kumpula, Region JH
Sanna Hestner, Krokoms kommun

Sammanfattning av mötet






Presentationer av
o Jamtli, Kulturarvsstrategi, RUS-arbetet, Spotlight
Samordning av kommande processer
o Kulturplan, Biblioteksplan, KKN-strategi, Kulturarvsstrategi
Avstämning kommunerna
Beslut om riktlinjer för utlysning kultur och hälsa
Rapport samverkansmodellen och statsbidraget
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Presentationer
Jamtli – nu och sen? Olov Amelin, Jamtli
Några länsmuseer, Gotland och Jamtli, drabbades hårdare än andra pga hög grad av
egenfinansiering. Jamtli har stängt ner helt innan jul efter en period av begränsade
öppettider. Inväntar nya direktiv men allt handlar om den rådande smittspridningen. Man
hoppas komma igång definitivt till sommaren och vill tillbaka till 200 000 besökare. Jobbar
just nu med belysning och de historiska byggnaderna samt brandskyddsarbete. Sju tjänster
har försvunnit med anledning av pandemin. En stor del av personalen är
korttidspermitterade.
Därför en kulturarvesstrategi, Olov Amelin, Jamtli, och Trine Amundsen,
Heimbygda
Trine presenterar hembygdsrörelsen i länet, 70 föreningar och 10 000 medlemmar.
Bakgrunden till en regional kulturarvsstrategi är RUSen och syftet är att lyfta värdet av
kulturarvet som resurs för lokal och regional utveckling, för demokrati och besöksnäring.
Utgångspunkt för samverkan och dialog mellan aktörer inom kulturarvsområdet. Målet är
en förstudie som ett underlag för en eventuell kommande strategi. Processen genomförs
genom kartläggning, workshops och rapport mellan maj 2021 och maj 2022.
RUSen är beslutad – vad händer nu? Maria Kumpula, Region JH
Maria återkopplar kring revideringsprocessen samt visionen/målbilden och långsiktiga mål
och prioriteringar. Det som tar vid nu är en processuppbyggnad kring genomförande, layout
och kommunikation, kartläggning och samordning internt. Dessutom översyn av befintliga
dokument. Smart specialisering är en metod för förverkligandet av strategin men kopplar
väldigt mycket till näringslivsutveckling.
Digitalisering av Spotlight, Sanna Hestner, Krokoms kommun
Talangtävling i scenkonst, konst och hantverk för unga mellan 13 och 20 som arrangeras
sedan 2005 av Ungdomskulturrådet (UK) i Krokom. Samarbete finns och har funnits med
flera kommuner i länet. Under pandemin har UK fått utbildning i film, inspelning m.m som
resulterade i en reklamfilm. En hemsida har tagits fram där publiken kan rösta på konst och
hantverksbidrag. När det gäller scenkonst så var tanken att dessa skulle livestreamas men
det har spelats in och kommer att sändas den 4 mars. 9 akter scenkonst, sju tävlande bidrag
inom konst och hantverk. 24 deltagare från Åre, Berg, Krokom och Östersund.
4 mars: https://www.facebook.com/events/181731309957962

Se bilagor.
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1.

Mötets öppnande och föregående sammanträde
Inga synpunkter på föregående mötesanteckningar.

2. Kommande processer
Kulturarvsstrategi – Ambitionen är att koppla arbetet till RUSen och arbetet med
den regionala kulturplanen.
KKN-strategi – Ett politiskt mål i nämndens verksamhetsplan att ta fram en
handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Kulturens fokus är de
professionella kulturskaparna och kärnan i de kulturella och kreativa näringarna.
Arbetet genomförs i samverkan mellan Område Kultur och bildning och Område
Hållbar tillväxt där vi behöver identifiera och involvera aktörer samt aktiviteter i det
fortsatta arbetet.
Kulturplanen och biblioteksplanen – Krav från staten att ta fram dessa. Dessa
planer följer samma tidsperiod 2023 och 2026. Remissperiod över sommaren för
Kulturplan och Biblioteksplan.
Arbetet med ovanstående processer bör samordnas så mycket som möjligt för bästa
effekt. Nästa Kultur Z-sammanträde har fokus på innehåll i kulturplanen utifrån
kommunernas perspektiv.
3. Avstämning kommunerna och corona
Berg
Biblioteken öppna som vanligt. Leverera böcker och andra media genom
hemtjänsten. ”Digitala hjälpen” finns på plats på alla filialer. Kulturskolan kör
blockundervisning och till viss del digitalt under hela våren. ”Kulturen hälsar på”
har varit väldigt uppskattat och man funderar på en utveckling av detta.
Bräcke
Viktigt att tänka smart när det gäller konstruktiv och kvalitativ närvaro i skolan.
Bräcke har positiva exempel på detta. Alla bibliotek är öppna. Hur kan vi använda
krisen till att bli bättre på verksamhetsutveckling. All planering sker utifrån
scenariet med stränga restriktioner. Vårkonserter via radiosändningar.
Krokom
Man har gjort mycket trots pandemin. Kulturskolan har anpassade verksamheter.
Mycket digitala satsningar tillsammans med studieförbund. Stort fokus på hälsa och
kultur, särskilt på äldre. Sökbara medel till föreningar för aktiviteter på detta
tema. ”Generation Pepp”-kommun från och med mars. Skapande skola har flutit på,
dock med mycket färre scenkonstföreställningar. Kan kommunen komplettera detta
på något sätt?
Ragunda
Många evenemang har ställts in och skjutits upp. Biblioteken har varit stängda men
är nu öppna. Kulturskolan och föreningslivet har anpassat sin verksamhet till
digitala evenemang. Projekt ”Tidsglimtar”, skissböcker som vem som helst får fylla
med berättelser, tankar etc som sedan samlas in, scannas in och lånas ut. Kanske
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mynnar ut i en utställning. Intressant perspektiv att dokumentera det som händer
idag. I slutet av mars fattas beslut om Lapp-Nils ska genomföras i sommar. (Dagen
efter sammanträdet fattades beslut om att ställa in sommarens Lapp-Nils.)
Strömsund
Just avslutat en digital Kulturvecka med 2400 unika besökare, varav vissa
skolklasser. Positiv feedback, bland annat från särskilda boenden. Biblioteken
öppnar 15 mars. Skapande skola har fortgått och ställts om digitalt. Vissa
utomhusaktiviteter planeras. Kulturskolan jobbar på, dock inte med blandade
klasser. Kulturskolevecka med digitala uppvisningar under v 20. Arrangörstävling
där arrangörer, föreningar och andra får motivera varför Hans Dahlgrenstipendiateten ska komma och spela just där. Skjutit fram studiedagen kring
estetiska lärprocesser för lärare.
Åre
Biblioteken håller öppet med vissa restriktioner. Skolbibliotek finns på alla skolor
som kör på som vanligt. HBTQI-utbildning som avslutades under 2020. Certifierade
av RFSL och har nu en handlingsplan. Skapande skola-projekt har genomförts med
exempelvis konst, Jamtli och litteratur. Kulturskolan startade upp sin undervisning
i februari.
Östersund
Brytningstid för allt och alla. Föreningarnas svårigheter att bedriva verksamhet.
Under 2020 gick kommunen in och stöttade upp föreningarna. Man hoppas kunna
få medel från fullmäktige även under 2021 för motsvarande ändamål. Biblioteken
har varit öppna hela tiden. Kulturskolan genomför verksamhet fysiskt och digitalt.
1,2 mkr har getts till enskilda kulturskapare i stipendium utifrån pandemins
effekter. Kulturstrategin har varit på remiss, nästa steg blir troligen att utforma
riktlinjer för kultur.
4. Kultur och hälsa
Jimmy presenterade förslag på riktlinjer för utlysningen av projektmedel för kultur
och hälsa. Förslaget ska beslutas av presidierna i Kultur Z och Folkhälso Z tisdag 2
mars. Ett informationstillfälle genomförs under första halvan av mars. Information
om detta sprids via kommunerna och regionens kanaler. Utlysningen sker mellan 15
mars och 30 april.
Se bilaga.
5.

Rapporter och omvärldsbevakning
Ingrid presenterade den nya organisationen inom regional utveckling från 1 jan
2021 där kulturen och folkhögskolorna nu är i ett gemensamt område, Kultur och
bildning, med fyra enheter: Estrad Norr, Kulturutveckling, Birka och Bäckedal. Det
blir ingen skillnad i styrningen av folkhögskolorna utan regionala
utvecklingsnämnden är fortfarande styrelse för skolorna.
Staten beslutade om ca 35 mkr i anslag till regionen genom
Kultursamverkansmodellen. Det är både en uppräkning och en förstärkning från
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tidigare år där bland annat biblioteksverksamheten får en permanent förstärkning
med 950 tkr samt en permanent förstärkning till musikalisk scenkonst om 1,4 mkr.
Nu inväntar vi en tillfällig statlig förstärkning med anledning av pandemin under
våren där dialog förs med Kulturrådet hur de medlen ska fördelas till regionerna.
Dessutom pågår nationella utredningar och analyser kring kulturens omstart där
regionen medverkar med expertkompetens i den statliga utredningen.

6. Övriga frågor
Mötesplan för 2021
Fredag 11 juni, kl 9-15
Måndag 20 sep, kl 9-15 (ev delvis gemensamt med Folkhälso Z)
Fredag 1 okt, kl 9-15, Kulturtinget
Fredag 10 dec, kl 9-12

___________________________________
Jimmy Eriksson
Kultursamordnare, Region Jämtland Härjedalen

Bilagor
Presentation_kulturarvsstrategi_-KulturZ_25feb2021 (.pdf)
Presentation_RUS_Mål_prioriteringar_S3_KulturZ_25feb2021 (.pdf)
Presentation_Spotlight_KulturZ_25feb2021 (.pdf)
Riktlinjer Kultur för hälsa (.doc)

