


”Kulturstrategin är en vision och ett förhållningssätt för att kunna 
prioritera viktiga områden i kulturutvecklingen. Det är nu snart 15 
år sedan Östersunds kommuns nuvarande kulturplan utformades. 
Mycket har hänt sedan dess och det är hög tid för en genomgång 
och uppdatering. 

Ett rikt kulturliv stärker samhället och folkhälsan. Därför är en 
kulturstrategi med tydlig vision och viljeriktning viktig.

Det är med stor glädje jag ser fram  
mot att vi nu skapar en ny kulturstrategi  
som ska vägleda kommunens arbete  
framåt och på bästa sätt bidra till att  
utveckla vårt redan starka kulturliv  
ännu mer.”

Per Lundgren 
Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Per Lundgren
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VAD ÄR KULTUR?
Den kulturdefinition som Östersunds kommun valt 
att arbeta utifrån är baserad på nationella riktlinjer 
inom kulturpolitik. 

Med kultur menas här teater, dans, musik, bildkonst, 
litteratur och kulturarv.
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Biblioteksbussen stannar vid 125 hållplatser 
runt om i kommunen varje månad�



VAD GÖR KULTUREN
FÖR NYTTA?
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Ända sedan 1963, och sedan 1983 i sin nuvarande form,  
har musikfestivalen Storsjöyran erbjudit livemusikupplevelser� 

Kultur berör och gör att du blir gladare och mår bättre 
själsligt och kroppsligt. Kultur bidrar också till  
tillväxt i en region eftersom den har stark  
attraktionskraft och lockar både  
inflyttare och besökare. 



Det konstnärliga uttrycket är ett mål i sig. Kulturen ska 
inte i första hand tillföra något till andra områden. 

Naturligtvis är det bra att kulturen främjar  
människors hälsa och skapar arbetstillfällen,  
men kulturen måste få finnas till oberoende  
av dessa positiva faktorer.

VAD ÄR KULTURENS
EGENVÄRDE?
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Cirkus Kul & Bus ordnar cirkusskola för 
barn och unga från tre år och uppåt� 



VAD ÄR EN
KULTURSTRATEGI?

En kulturstrategi är ett politiskt beslutat dokument som 
ska vägleda alla kommunala beslut som fattas inom  
området kultur. 

11

Inspirerade av Selma Lagerlöf satte scenkonstföreningen  
Undantaget sommaren 2019 upp pjäsen Jakten på Nils Holgersson  

på Brylunda gamla soldatbiograf�
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Nationalmuseum Jamtli | Teknikland | Gaaltije | Östersunds kommuns  

Kulturskola | Östersunds bibliotek | Storsjöyran | Rockin Pots | Östersund 

Blues Festival | Undantaget | LUX | LAT63 | Wilhelm Peterson-Berger 

stiftelsen | Danskarusellen | Livekarusellen | Polskmärkesuppdansning  

| Filateli & vykortsföreningen | Föreningen Jamtkultur | Föreningen Sten-

brottet | Logen Vikingafanan | Newroz, kurdiska föreningen | Kitchen club | 

Inlandskultur | Intragalactic arts collektiv | Kreativ explosion | Lit é kul 

| Frösö hembygdsförening | Teater verbal | Mylthsylth | Sensus | Pride-

festivalen | Global women konferens | Kören Decibel jubileumskonsert | 

Konstens vecka | Östersunds kollektiva grafikverkstad | Jamtlanda kultur-

förening | Somaliska föreningen | Brunflokören | Dragspelsklubben Jämt-

bälgen | Frösökören | Jazz i Jemtland | Klubb SAM | Östersund Symphonic 

Band | Östersunds Orkesterförening | Östersunds Sångarbröder | Kören 

Mozaik | Föreningen veteranorkestern | Körföreningen Ocatava | Rock 

och popkören 65+ | Rådhuskören | Tango Jamt | Scenkonst Östersund | 

Östersunds Teaterverkstad | Teaterförening Arnljotspelen | Jämtlands 

Fältartilleri, JFA | Föreningen Folkets Bio Regina | Doc Lounge Östersund  

| Östersunds Konstklubb | Humanistiska Föreningen | Ljungen Närbibliotek 

Ideell Förening | Cirkus kul och bus | Östersunds folkdansgille | Kulturför-

eningen SUB | Brunflo hembygdsförening | Lits hembygdsförening | Lunne 

hembygdsförening | Norderö byaförening | Näs hembygdsförening | Sunne 

hembygdsförening | Storhögens hembygdsförening | Lockne hembygds-

förening | Kyrkås hembygdsförening | Norderåsens hembygdsförening 

Gamla Lugnviks hembygdsförening | Marieby hembygdsförening | För-

eningen Gamla Hornsberg | Förening Gamla Östersund | ABF | Studie-

främjandet | Ibn Rushd | Studieförbundet Vuxenskolan | Folkuniversitetet | 

Kulturens bildningsverksamhet | Medborgarskolan | Nykterhetsrörelsens 

bildningsverksamhet | Studieförbundet Bilda | Storsjöteatern | Ahlbergs-

hallen | Härke konstcentrum | Tingshuset | Lits bibliotek | Kastalbiblioteket 

Torvalla bibliotek | Biblioteksbussen

VERKSAMHETER SOM DREVS AV ELLER FICK KULTURSTÖD
FRÅN ÖSTERSUNDS KOMMUN 2018:
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Den nya kulturstrategin ska sätta en riktning för  
Östersunds kommuns kulturliv.

Det handlar om att skapa förutsättningar, utveckla  
existerande kulturverksamhet och bidra till ett  
kreativt, flödande och brett kulturliv. 

Strategin kommer att gälla de  
kommande fem åren innan det är  
dags att se över den igen.

VARFÖR BEHÖVS 
EN KULTURSTRATEGI?
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Cirka 1 500 unga invånare i Östersunds kommun 
möter årligen kulturskolans verksamhet�  

Målet är att varje elev ska få uppleva den  
lycka och lust som kulturen kan erbjuda�
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Östersunds kommun gör en analys av hur situationen är nu. 
En omvärldsanalys ger lärdomar om hur andra kommuner, 
regioner och länder jobbar med kultur.

Dessutom för kommunen dialog med  
kulturutövare, politiker, föreningar,  
organisationer och kommunens  
medborgare.

Med detta underlag som grund  
utformar kommunen ett förslag  
till strategi som beslutas av  
kommunfullmäktige.

HUR TAR KOMMUNEN 
FRAM DEN NYA 

KULTURSTRATEGIN?
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Studieförbundet Sensus arbetar för att ge möjlighet till utveckling 
och lärande genom kulturupplevelser� Inom ramen för deras  

verksamhet spelar cirka 100 grupper i kommunen musik�



En viktig del i arbetet med ny kulturstrategi är att få  
veta vad du som bor i Östersunds kommun tycker  
och tänker om framtiden. 

Fyll i vår enkät på www.ostersund.se/kulturstrategi

Där hittar du bakomliggande beslut  
och mer information om processen. 

Du kan också maila  
lena.bystrom@ostersund.se,  
ringa 063-14 30 00 eller skicka ett brev till  
Östersunds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Att: Lena Byström, Rådhuset, 831 82 Östersund.

Lämna dina synpunkter senast 29 februari.

HUR KAN DU PÅVERKA 
KOMMUNENS ARBETE MED 

KULTUR I FRAMTIDEN?
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Östersund har flera gallerier för konst- 
utställningar� Ett flertal drivs av  

konstföreningar med stöd från kommunen�  
Lux i centrala Östersund öppnade hösten 2018�
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