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Kulturplan för Storumans kommun 2020-2023 
1. Inledning 
Kulturplanen är kopplad till kommunens biblioteksplan för perioden 2020-2023. 
Kulturen är en av grundpelarna i vårt samhälle och speglar vår gemensamma historia samt våra 
gemensamma värderingar. Kultur i alla former är viktig för oss människor och vårt välbefinnande och 
är också en positiv faktor för näringsliv, arbetsmarknad, turism och inte minst för kommunens profil 
och attraktionskraft i övrigt. Här ingår även fritidssektorn eftersom fritiden är en stor del i kulturen. 
Kulturplanen (tillsammans med biblioteksplanen) tar sin utgångspunkt i Storumans kommuns 
strategiska plan 2020-2023 samt styrdokument och lagar som har betydelse för kulturområdet. 
 
2. Vision 
 Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle 

präglat av humanistiska värderingar och medinflytande 
 Kulturen upplevs som en positiv kraft, som bidrar till individens och samhällets tillväxt och 

välfärd samt stärker människors identitet, hemhörighet och sociala gemenskap 
 Kulturverksamheten, tillsammans med biblioteksverksamheten tillhandahåller ett rikt och 

varierat utbud, som ger förutsättningar för god livskvalitet och fritid. Tillgänglighet ska vara 
en möjlighet för alla.  

 Tydlig samverkan sker mellan stat, kommuner, regioner, kulturorganisationer, ideella 
föreningar och kulturskapare 

3. Bakgrund och syfte 
Storumans kommun har ett rikt kulturarv att förvara, förvalta och utveckla. I vår kommun finns 
många exempel inom konst, litteratur, musik, teater, fotografier och film samt bruksföremål, där 
betydande avtryck lämnats i historien. Samisk kultur, storslagen natur samt ett aktivt och varierat 
föreningsliv är andra exempel som präglar kommunen. Mot bakgrund av detta är det viktigt att inte 
bara värna om vårt gemensamma kulturarv, utan även att tillsammans med föreningar, 
organisationer, samisk samordnare och allmänhet utveckla Storumans kommun som kulturregion. 
 
Syftet med kulturplanen är att ge en inriktning och prioritering av de insatser som kommunen 
beslutar om för året 2020-2023. 
 
4. Mål 
Kulturarbetet inom Storumans kommun utgår från de nationella målen och i nästa led Region 
Västerbottens kulturplan för 2020-2023.  
 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Kommunens mål ska följa de regionala målen med fokus på en tillgänglig och jämlik kulturell 
infrastruktur, att barn och unga ska få delaktighet och inflytande i utveckling av kulturlivet, att söka 
skapa bättre villkor för professionella utövare samt som ett stort och viktigt område, kulturarvet. 
 
Alla barn och ungdomar från förskolan till gymnasiet ska erbjudas minst en gång per år upplevelser i 
form av musik, film, dans, teater, skrivande och berättande. 
 
5. Organisation 
I Storumans kommun ligger ansvaret för kulturpolitiken inom Fritids- kultur- och 
utbildningsnämnden. I kulturområdet finns 30 procent tjänst som kulturansvarig. I övrigt är det 
samarbete tillsammans med övriga aktörer inom kommunen. 
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6. Nulägesbeskrivning 
Musik och teater 
Kommunen samverkar med Storumans musik- och teaterförening som med stöd av kommunen 
arrangerar vuxenföreställningar i första hand. Inom Motili (samverkan inlandskommuner-
Norrlandsoperan) beställs även några föreställningar per år för barn. 

Kulturakademin har i samarbete med skolan en central roll för utvecklingen inom flera 
kulturområden för barnen. Musikskolan är den viktigaste delen i Kulturakademin och 
musikundervisning sker runt om i Storumans kommun. Förutom den musikaliska delen med 
instrument och sång ingår även skrivande, komponerande och teckning, målning film mm. 
Ungdomsläger anordnas under olika delar av året. Verksamheten finansieras via egna insatser samt 
ett årligt bidrag från Kultur-, fritids- och utbildningsnämnden.  Finansiering söks aktivt utöver 
kommunens insats, exempelvis Statens kulturråd och Allmänna Arvsfonden. 

Med stöd av medel ur Skapande skola (Kulturrådet) erbjuds barnen från förskola till gymnasiet 
föreställningar och andra kulturaktiviteter fördelade under skolåret. 

Sport och fritid 
Storumans IK, Gunnarns IK, Stensele SK och Tärna IK Fjällvinden m fl samlar många, speciellt 
ungdomar i olika aktiviteter. Vi har två ideella föreningar som startats av nytillkomna svenskar, både 
för vuxna och barn. 
Storumans Fritidsgård har ett mycket varierat utbud för ungdomar mellan 11 och 25 år som pågår 
under hela året, med ett visst avbrott under sommaren. 
 
Samisk kultur 
Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun. Den samiska samordnaren samverkar med 
olika aktörer inom och mellan kommunerna inom förvaltningsområdet och Samiska teatern m fl, och 
anordnar olika former av aktiviteter som föreläsningar, teater mm. Här har kommunen ett särskilt 
ansvar för att göra den samiska kulturen tillgänglig för barn. Kommunerna inom det samiska 
förvaltningsområdet får ett årligt statsbidrag till de merkostnader som vi har för att stödja 
användningen av det samiska i enlighet med lagstiftningen. 

Storumans kommuns fotoarkiv 
Storumans kommuns fotoarkiv har som uppgift att bevara vårt gemensamma kulturarv digitalt, med 
foton, filmer, dokument mm. Fotoarkivet har i januari 2020 ca 6 000 objekt inregistrerade som 
allmänheten har fri tillgång till (www.storumansfotoarkiv.se). Fotoarkivet har en halvtidstjänst i 
ordinarie budget. 
 
Storumans kommuns konstarkiv 
Den konst som ägs av Storumans kommun finns digitaliserad i Storumans kommuns konstarkiv 
(https://stk.kulturhotell.se/). Konstarkivet finns i bibliotekets ordinarie budget med fem procent.
  
Övriga områden 
Studieförbunden erbjuder cirkelverksamhet inom varierande områden samt föreläsare och andra 
aktiviteter. 
I byaföreningarna finns små byamuseer och speciellt under sommartid anordnas olika aktiviteter i 
anslutning till dessa. 

http://www.storumansfotoarkiv.se/
https://stk.kulturhotell.se/
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Folkets Hus i Storuman i Storuman och Folkan i Tärnaby visar filmer och har även andra aktiviteter 
som musik och allmän dans. På biblioteket i Storuman och filialen i Tärnaby anordnas olika typer av 
arrangemang, författarbesök, kulturvandringar, föreläsningar, filmförevisningar, mm. 
 
7. Utvecklingsområden under 2020-2023 
Föreställningar inom teater, dans och musik är väl etablerade i kommunen, via Skapande skola, 
Kulturakademin, Musik- och teaterföreningen och den samiska samordnaren. Här finns organisation 
etablerad för att tillgodose barn och vuxna ett varierat utbud och som fortsätter sin verksamhet 
under 2020-2023. 
 
Ett utvecklingsområde med ett brett spektrum är att tillsammans med våra övriga 7 
inlandskommuner utreda intressent för och möjlighet att starta en gemensam samisk kulturbuss. 
Storumans kommun är administrativt ansvarig för 2 200 tkr beviljade av Kulturrådet för att under 
2020-2021 utreda behov, intresse, funktion och framtida ekonomi. 
 
I februari 2020 tog fullmäktige beslut om en policy för den offentliga konsten i Storumans kommun. 
Under 2020-2023 kommer policyn att utvärderas i praktisk handling när adekvat situation uppstår. 
Under perioden bör det så kallade en-procentsmålet tas upp för diskussion och beslut, i syfte att 
säkra vissa medel för utsmyckning i vår offentliga miljö. 
 
Under perioden 2018-2019 färdigställdes fysiska arkiv i Storuman för kommunens konst, samlingar av 
negativ, foton, filmer, dia-bilder samt kulturföremål från både samer och nybyggare. I Tärnaby finns 
en planerad lösning för de samiska samlingarna och enstaka föremål, detta ska vara genomfört under 
2020-2023. 
 
En ambition finns att utöka det samiska kulturutbudet även till den nedre delen av kommunen, till 
exempel under Storumandagarna med utställningar och andra aktiviteter. 
Samiska kultur- och resurscentrumet Aejlies har etablerats i ett Leader projekt och driver under 
perioden 2020-2022 ett projekt för utveckling av verksamheten med finansiering från Region 
Västerbotten, Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden Kulturbryggan och Sametinget. I projektet ska 
det skapas ett nytt samiskt museum, en mötesplats, utställningslokal samt genomföras satsningar på 
både infrastruktur och fortbildning inom Kulturella och kreativa näringar. Sunds varuhus gamla lokal i 
centrala Tärnaby byggs om för verksamheten. Målet är att skapa en verksamhet som blir permanent 
med finansiering av drift från Storumans kommun, Region Västerbotten och nationellt. Det finns ett 
inriktningsbeslut från KS att Storumans kommun ska satsa på ett samiskt centrum om annan 
finansiering också säkras. 

Storumans kommun är utsedd till Årets kulturkommun i Västerbotten 2019/2020. Hösten 2019 var 
fylld med aktiviteter i hela kommunen, men tyvärr har den pågående Coronapandemin medfört att 
allt som planerats för våren 2020 är inställt. I sammanhanget har kommunen blivit inbjuden av 
Nordiskt Berättarcentrum att anta utmaningen som Årets Berättarkommun 2020-2021. Kommunen 
har antagit utmaningen. Syftet med Årets Berättarkommun är att den ska fungera som inspiration till 
att utöva berättande på den egna hemorten, öka berättelsens betydelse och stärka lokal utveckling i 
den kommun där verksamheten bedrivs. 
 
I samverkan mellan Storumans Fritidsgård och biblioteket planeras för kulturaktiviteter för den äldre 
befolkningen i samarbete med äldreboendena och något studieförbund. Här kommer också 
Storumans kommuns fotoarkiv att delta i arbetet. 
 
Planen följs upp årligen för att stämma av de olika aktivitetsområdena. 
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