
Kommunövergripande 
ställningstaganden
till Härnösands kommuns 
kulturprogram



KULTURPROGRAMMET ÄR ETT KOMMUNÖVERGRIPANDE 
STYRDOKUMENT

Kulturprogrammet anger målen för hur Härnösands 
kommun ska jobba med kultur framåt.

Programmet ska fungera som ett stöd vid prioriteringar 
och för hur kulturella aspekter kan eller bör vägas in i det 
strategiska arbetet men också bidra till ökad samverkan i 
den operativa verksamheten.

KULTURPROGRAM OCH KOMMUNÖVERGRIPANDE 
STÄLLNINGSTAGANDE

Det nya kulturprogrammet följs av kommunövergripande 
ställningstagande, där programmets mål benas ner. 
Dessa ställningstaganden har diskuterats som förslag 
till programmets genomförande och kan generera 
strategiska aktiviteter i förvaltningarnas och bolagens 
verksamhetsplaner.

Ställningstagandena kan revideras mer frekvent än 
kulturprogrammet.

BILAGA



KULTURPOLITISK DIMENSION

Den kulturpolitiska dimensionen ska främja ett levande 
och oberoende kulturliv för alla. Insatser som leder till att 
fler invånare deltar i kulturlivet ska initieras och stödjas. 
Den som önskar ska ha möjlighet att både uppleva 
och skapa kultur oavsett bostadsort, ålder eller andra 
förutsättningar. Individen är i fokus och avsikten är att 
bredda kulturens bas och erbjuda kulturella mötesplatser 
som underlättar för invånare och besökare att delta 
i, utveckla och skapa konst och kultur i Härnösand 
kommun.

Kulturpolitikens insatser riktas till bland annat 
civilsamhället, det fria kulturlivet, kulturarv, kulturturism, 
kultur för barn, unga och äldre. Dimensionen berör 
både amatörverksamhet och professionell verksamhet. 
Flera berättelser och röster ska ges utrymme i 
samhället. Representativitet är centralt i allt arbete 
och en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. 
För att främja allas möjlighet till kulturupplevelser 
och möjligheten att utveckla skapande förmågor ska 
kulturlivet i Härnösand vara tillgängligt för alla och 
nyttjas av fler. 

HUVUDMÅL: 

Kultur är en självklar del av vardagslivet i Härnösand.

DELMÅL:

• Kreativa mötesplatser

• Tillgängligt kulturliv

• Röst och representation

• Kulturutbud med bredd och spets

• Barn och ungas tillgång och delaktighet



Delmål Ställningstagande

Kreativa  
mötesplatser

Verka för möten mellan aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna samt 
stimulera möten mellan den kulturella sektorn och näringslivet.

Utveckla möjligheterna att ta del av digital kultur, med extra fokus på de grupper 
som har svårt att ta del av kultur på annat sätt.

Tillgång till kreativa och ändamålsenliga mötesplatser, spontana eller tillfälliga, 
som tillgodoser kulturaktiviteters olika behov ska öka.

Verka och värna demokratiska samtal och uttryck, genom dialoger och 
mötesforum.

Delmål Ställningstagande

Ett tillgängligt  
kulturliv

Kulturupplevelser ska finnas närvarande i kommunens verksamheter och 
erbjudas människor med olika bakgrund, ålder och förutsättningar.

Insatser ska initieras för att delaktighet i kulturlivet och utrymme för det egna 
skapandet ska öka för personer i särskilda boenden, boenden inom omsorgen 
om funktionshindrade och öppna verksamheter för äldre.

Dialoger om kulturdeltagande ska genomföras med olika grupper av medborgare, 
t ex socialt eller ekonomiskt utsatta, personer med funktionsvariationer.

Utveckla och strukturera samverkan kring kommunikation och marknadsföring av 
olika kulturella verksamheter och aktiviteter

Goda livsmiljöer finns i Härnösands alla kommundelar och därför ska det också 
finnas möjlighet att ta del av och utöva kultur i hela kommunen.

Där kommunen själv äger eller driftar lokaler ska föreningslivet uppmuntras 
genom t ex rimliga hyressättning, marknadsföringsmöjligheter eller annan service. 



Delmål Ställningstagande

Röst och  
representation 

En mångfald av uttryck, hög delaktighet och identifikation är av största vikt i det 
demokratiska samhället. 

Kulturlivet ska präglas av en bred kultursyn som inkluderar många människor, 
berättelser och perspektiv.

Samverkan och utbyte regionalt, nationellt, internationellt och interkulturellt ska 
främjas och uppmuntras.

I samråd med nationella minoriteter ska initiativ uppmuntras i syfta att stärka 
deras rätt att behålla och utveckla sin kultur, sitt kulturarv och språk. 

Aktiviteter som ökar kunskaper och spridning av de nationella minoriteternas 
kultur, kulturarv och språk ska uppmuntras.

Delmål Ställningstagande

Kulturutbud med  
bredd och spets

Ändamålsenliga lokal- och resursmässiga förutsättningar för kulturinstitutioner i 
Härnösands ska eftersträvas.

Goda förutsättningar och situationsanpassade lösningar för föreningsliv, 
bildningsorganisationer, amatörkultur och civilsamhälle ska eftersträvas.

Stödsystemen ska vara flexibla för att främja breddkultur och en mångfald av 
kulturskapare.

Det unga och oprövade ska särskilt uppmuntras.

Utbildningar inom den kulturella sektorn ska värnas och utvecklas.



Delmål Ställningstagande

Barn och  
ungas tillgång, 

delaktighet och 
inflytande

Kultur på lika villkor ska vara en självklar och lättillgänglig del av alla barn och 
ungas uppväxt i Härnösand. 

Forum för ungas organisering och påverkansmöjlighet på kulturutbudet ska 
initieras.

Möjligheterna för unga att arrangera kulturella upplevelser på offentliga platser 
ska stödjas och underlättas.

Det ska finnas möjligheter för barn och unga att kostnadsfritt utöva kultur i 
Härnösand. 

Musik-och kulturskolan ska erbjuda en bredd av kulturella och konstnärliga 
uttryckssätt och möjlighet till fördjupning under skoltid och på fritiden.

Kulturutbudet under fritid och lov för barn och unga ska utvecklas. Barn och 
unga ska ha en fritid där kultur är en självklar del, och där de uppmuntras och ges 
möjlighet att utöva kultur oavsett uttrycksform.  

Estetiska lärprocesser och professionell kultur ska vara självklara delar i den 
pedagogiska verksamheten där elevernas eget skapande är centralt.

Barn och unga ska ha inflytande och påverkansmöjlighet över kulturen de erbjuds 
delta i och få stöd i att själva initiera kultur.



KONSTPOLITISK  DIMENSION

Konstpolitikens roll i Härnösand är att skapa goda 
förutsättningar och hållbara villkor för professionella 
kulturaktörer inom alla konstformer att kunna arbeta 
fritt och obundet.

Den kvalitativa konsten i alla dess uttryck och konstens 
självständiga ställning och egenvärde ska värnas.  

Med konst menas här gestaltande av händelser, idéer, 
tankar, erfarenheter och kunskap genom dans, teater, 
litteratur, film, musik, bildkonst och så vidare. Med 
professionell kulturskapare menas yrkesverksamma 
professionella utövare inom alla dessa områden.

HUVUDMÅL:   

Den professionella kulturskaparens är en viktig del av 
Härnösand som en av byggstenarna i ett hållbart och 
demokratiskt samhälle.

 DELMÅL:
• Kvalitet och konstens egenvärde

• Verka i Härnösand



Delmål Ställningstagande

Kvalitet och 
konstens  

egenvärde

Kommunens konstpolitik ska ge förutsättningar för ett konstliv präglat av kvalitet 
och mångfald

Gränsöverskridande kultur genom möten mellan nyskapande och traditionella 
konstuttryck ska främjas och uppmuntras. 

Internationella och regionala kontakter och samverkan ska eftersträvas

Konsten oavsett uttryck äger rätt att existera för sin egen skull, det oförutsägbara 
och outforskade ges därför utrymme. 

Fri konst och kultur är ett grundfundament och en garant för en fungerande 
demokrati, insatser och aktiviteter som förstärker och stödjer detta ska främjas. 

Utbildningsinsatser till målgrupper i beslutsfattande ställning erbjuds i syfte att 
stärka kunskapen om förutsättningarna för konstens villkor och de strategier och 
verktyg som finns för att säkerställa detta. 

Delmål Ställningstagande

Verka i  
kommunen

Professionella kulturaktörer inom alla konstformer ska kunna arbeta fritt och 
obundet. Hållbara villkor för professionella kulturskapare eftersträvas och sker via 
många parter.

Konstpedagogisk verksamhet utförs i samarbete med professionella 
kulturskapare på lokal, regional och nationell nivå

Olika former av sökbara stöd är av största vikt för professionella kulturskapare 
och ska initieras.

Infrastrukturen för konsten och konstnärer ska värnas, ex genom att arenor, 
scener och andra rum för kultur är ändamålsenliga och tillgängliga samt att 
nätverk, samarbete och dialoger stärks.

Gynnsamma förutsättningar ska eftersträvas för att professionella kulturutövare 
och aktörer inom kreativa näringar ska kunna verka i kommunen och i regionen.



SAMHÄLLSPOLITISK  

DIMENSION

Den samhällspolitiska dimensionen handlar om att 
värna och uppmuntra kultur i den fysiska miljön genom 
exempelvis offentlig konst, gestaltning och arkitektur. 
Det kulturella perspektivet ska alltid vara närvarande 
i samhällsplaneringen för att eftersträva målen om en 
personlig livsmiljö i Härnösand. Kultur ska användas för 
att beskriva platsers historia och identitet, möjliggöra 
möten mellan människor samt vara en bro mellan 
kulturer och mellan historia och framtid. 

Kulturen har en central roll i arbetet med att skapa 
en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Det kräver 
god, inkluderande och modig samhällsplanering som 
bidrar till att göra våra kommundelar och vår stad mer 
kulturtäta. 

HUVUDMÅL:   

Härnösand skapar kulturtäta livsmiljöer.

 DELMÅL:
• Samhällsplanering med gemensam kraft

• Ett liv mellan husen

• Offentlig konst

• Kulturmiljöer och kulturarv



Delmål Ställningstagande

Gemensam  
kraft

För att inkludera kultur i tidiga samhällsplaneringsskeden ska en utökad 
delaktighet från allmänheten och civilsamhället eftersträvas.

Samarbeten ska genomföras med hela regionen för att bevara, utveckla och 
synliggöra kulturmiljöer och kulturarv.

Samarbeten inom besöks- och näringslivet regionalt ska inkludera kultur för att 
skapa en attraktiv destination.

Kulturen ska ses som en värdeskapare och identitetsstärkare vid all 
samhällsplanering.

Kontinuerligt uppdaterade underlag och utbildning av tjänstepersoner, 
beslutsfattare och berörda aktörer ska genomföras för att stärka kulturens roll i 
samhällsutvecklingen.

Delmål Ställningstagande

Ett liv  
mellan husen

Utreda hur kulturytefaktorer kan inkluderas i Härnösands samhällsplanering.

Utbildning, dialoger och samverkan med näringsliv och fastighetsägare ska 
genomföras kontinuerligt för att gemensamt utveckla ett liv mellan husen.

Vid stora samhällsplaneringsprojekt låta kulturen vara en del av att ta fram och 
testa olika flexibla lösningar för att styra användningen av offentliga platser.

Vid samhällsplanering och lovgivande uppmuntra till kultur i den offentliga miljön, 
särskilt där mötesplatser stärks eller skapas.

Skapa utrymme för fler kulturarenor på offentliga platser i kommunen, flexibla 
eller mer permanenta.



Delmål Ställningstagande

Offentlig konst

Utveckla och bredda användandet av 1 % regeln, exempelvis till privata aktörer.

Öka kunskap om offentlig konst hos privata fastighetsägare och byggbolag.

Konstnärlig och kulturkompetens och ska inkluderas tidigt vid 
samhällsplaneringsprojekt för att möjliggöra för utökad användning av offentlig 
konst.

 Den offentliga konsten ska vara en del av utvecklingen av de offentliga miljöerna 
i kommundelarna.

Delmål Ställningstagande

Kulturmiljöer  
och kulturarv

Låta nya kulturmiljöer och kulturarv få växa fram och uppmärksammas i 
samhällsplaneringen.

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och 
bebyggelsemiljöer ska användas som värdeskapande vid nya etableringar. 

Kulturmiljöer och kulturarv som uppmärksammas ska representera en så bred 
grupp som möjligt.

Prioriterade kulturmiljöer ska ses som resurs i samhällsutvecklingen och 
prioriteras som viktiga besöksmål i all planering som berör besöksnäringen. 

Kulturmiljöer i nära anslutning till förskolor och skolor ska bevaras och utvecklas 
till att bli en del av utbildnings-miljön.

Kulturlandskapets värden ska värnas vid ny bebyggelse utanför tätorten.




