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Region Jämtland Härjedalens
ambitioner 2022
Regionala mål i Kulturplanen
Regionens ambitioner för kommande år tar sin utgångspunkt i den regionala kulturplanen.
Grunden är ett fortsatt arbete för att producera, erbjuda och främja ett kulturutbud av hög
kvalitet till hela länet samt att stödja och komplettera kommunernas och det fria kulturlivets
verksamhet.

Kultur för alla i hela länet








Använda och utveckla digitaliseringens möjligheter som komplement till samtliga
verksamheters utbud, ex inom scenkonst, bild- och formkonst, bibliotek och
kulturarv, samt stärka kvaliteten i det digitala utbudet.
Stärka utbyte och samverkan genom Kultur i norr för att utveckla en hållbar
kulturell infrastruktur och förmera ett kvalitativt kulturutbud på jämlika villkor.
Stärka egenproducerad scenkonst utifrån konstnärlig identitet och lokal relevans.
Insatser för att stärka arrangörerna och mottagarledet i länet.
Utveckling och planering för att leda framtidens bibliotek i samverkan med
kommunbiblioteken.
Följa upp handlingsplaner för ökad tillgänglighet.
Stärka samarbetet mellan kultur och folkhälsa genom särskilda stöd och insatser till
civilsamhällets aktörer.

Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet









Utveckla och säkerställa långsiktig satsning på KulturCrew i samverkan mellan
Estrad Norr, Riksteatern J/H och Kulturutveckling.
Utveckla konceptet BibBla med skapande verksamhet på bibliotek i länet.
Driva projektet Mötesplats Ung kultur.
Stärka arbetet med ung referensgrupp kopplad till enheten Kulturutveckling.
Utveckla breddat utbud i samarbete med kommunala kulturskolor.
Språktåget med språk och lässtimulerande insatser för yngre barn.
Stärka och utveckla relationen med länets skolor genom anställd scenkonstpedagog.
Musikklivet, ungdomscamps med musikproduktion och låtskrivande.

Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka






Utveckla nätverket Jamtform samt säljmodeller för slöjd- och hantverksnäringen.
Stärka arbetet med talangutveckling inom film och länken mellan olika
produktionsnivåer för ökad professionalisering.
En handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i samarbete mellan kultur och
näringsliv ska stärka förutsättningarna att vara verksam i länet.
Driva befintliga och utveckla nya residens inom scenkonst.
Uppföljning av norrlandslänens överenskommelse med Konstnärsnämnden om
förbättrade villkor för kulturskapare.
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Utveckla nätverk och kontaktytor med det fria kulturlivet och ge kompetensinsatser
och folkbildning för yrkesverksamma kulturskapare.
Uppföljning av det norrländska branschrådet med AF Kultur och media.
Arbetsstipendier inom scenkonst, litteratur och bildformkonst samt STARTstöd för
yrkesverksamma kulturskapare.
Fortsatt samverka med Härke konstcentrum för internationellt vistelsestipendium.
Stödja fria grupper och regionala centrumbildningar med verksamhetsbidrag.

Kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling
och attraktionskraft












Utveckla och tillgängliggöra Jamtlis kulturhistoriska jordbruk för biologisk
mångfald samt lärande och bevarande.
Utveckla arbetet med samiska arkiv genom att migrera samiska ljudinspelningar till
modern teknik.
Säkerställa Föreningsarkivets kulturpolitiska uppdrag genom tydligare uppsökande
samt arkivpedagogiskt arbete.
Utveckla en hållbar infrastruktur för hemslöjdens närvaro i hela länet.
Fortsatt arbete med smart specialiseringsstrategi som inkluderar kulturarvets roll i
besöksnäringen, bland annat genom samverkan med Länsstyrelsen.
Ta fram ett regionalt kulturarvsprogram i samarbete med Jamtli, Heimbygda och
andra aktörer i länet.
Stärka kulturarvspedagogiska metoder för delaktighet och medskapande.
Utveckla konceptet Musik och berättande som bygger på berättelser från arkiven
med premiär under året.
Fortsatt utveckla Jamtlis modell för kommunal samverkan med bland annat Åre,
Härjedalen och Ragunda kommuner.
Påbörja ett arbete för utveckling och komplettering av länsmuseets fasta
utställningar.
I samverkan mellan konst, design och kulturarv stödja arbetet med gestaltad
livsmiljö.

Övriga insatser i koppling till kulturrådets prioriteringar
o
o
o








att utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka
samverkansformer och interregionala samarbeten,
att ge utrymme för konst- och kulturområden med svag regional
struktur,
att fler invånare deltar i kulturlivet

Utveckla pedagogiskt arbete inom hälso- och sjukvården med utgångspunkt i
regionens konstsamling.
Samverka interregionalt för att stärka urfolket samerna och de samiska
institutionerna genom insatser för nätverket Viermie K.
Networking North, nätverksträffar och fortbildningar för konstnärer i norr med
internationell inriktning.
Samverka med Gaaltije för utveckling av samisk kultur och språk och verka för ett
sydsamiskt museum.
Verka för att fler cirkulära produkter och tjänster utvecklas genom medverkan i
projektet Response.
Stärka samarbetet mellan kulturen och folkhögskolorna genom befintliga
utbildningar och nya satsningar.
Stärka kulturpolitisk samverkan med Tröndelags fylke i Norge genom ny förening
för nordisk gränskommitté.
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Utveckla arbetet med externa sakkunniga i bedömning av projektbidrag.
Fortsatt arbete kring e-tjänsthantering av kulturens bidrag.

