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Konstpolicy för Region Jämtland
Härjedalen
Inledning
Konstpolicyn baseras på Region Jämtland Härjedalens kulturpolitiska vision "Jämtland
Härjedalen är en region att längta till och växa i, där kulturen är en drivkraft för hållbar
utveckling och där alla har tillgång till kulturella upplevelser och möjlighet att skapa och
uttrycka sig." Region Jämtland Härjedalens offentliga konstsamling representerar kulturella
och ekonomiska värden och finns placerad i hela länet.
Syftet är att bidra med konst som en naturlig del i regionens miljöer. Konstsamlingen ska
kunna brukas för interna och externa tillfälliga utställningar, projekt, publikationer,
forskning med mera i syfte att fördjupa intresset för konsten. Den offentliga konsten kan
även nyttjas för konstpedagogiskt arbete främst för barn och unga men också i
hälsofrämjande syfte.

Värdering
Genom konstens positiva egenskaper vill Region Jämtland Härjedalen medverka till att
skapa hälsofrämjande, stimulerande och trygga miljöer samt bidra till välbefinnande för alla
vårdmottagare, medarbetare, studerande, besökare samt deltagare i aktiviteter. Region
Jämtland Härjedalen vill även främja utveckling inom konstens område.
Region Jämtland Härjedalens inköp och förvaltning av konst och konstnärliga
miljögestaltningar ska kännetecknas av:












att konsten ska vara en naturlig del i regionens miljöer, samt stimulera och bidra till
välbefinnande
att konsten ska vara tillgänglig för alla och möjliggöra allas tillgång till upplevelser
av konst, oavsett funktionsförmåga – alla ska kunna ta del av konsten i de miljöer
som regionen bedriver verksamhet
hög kvalitet och god spridning när det gäller uttryck, teknik, form och innehåll
att vara samtida och utförd av nu verksamma konstnärer
att skapa förutsättningar för kulturella upplevelser
att stimulera till kreativitet, normkunskap, kritiskt tänkande och forskning
att främja jämställdhet, jämlikhet och mångfald
att medverka i regionens ansvar att främja och stärka samiskt språk och kultur
att stärka det regionala konstlivet och i förlängningen medverka till länets
utveckling och attraktionskraft
att konstsamlingen utifrån sitt konsthistoriska och ekonomiska värde ska
säkerställas för framtiden genom tillsyn och skötsel

