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Inledning
Kultur berikar individer, stärker demokratin och driver fram ny utveckling för arbete,
företagande och attraktivitet. Dalarnas kulturarv är en styrka, men samtidigt ligger det en
utmaning i att förnya både kulturarvet och kulturområdet i sig. Tillgången till kultur och
möjligheterna till eget skapande påverkar hur vi som människor upplever och förstår vår
omvärld och även oss själva. Det är ett behov som måste tillgodoses, utvecklas och stimuleras
från tidig ålder och genom hela livet. Nyskapande, experimentell verksamhet och
ungdomskulturens olika former bör ges utrymme, inte minst när det gäller att förbättra
möjligheterna till eget skapande på likvärdiga villkor för både flickor och pojkar.1
Ett aktivt föreningsliv och en mångsidig folkbildningsverksamhet tillsammans med ett
attraktivt kultur- och fritidsutbud ökar både individens och kommunens möjligheter att växa.
Inom civilsamhällets verksamhet stärks människors makt över sina egna liv, inte minst
genom ständigt pågående samtal kring kulturlivets utveckling vilket resulterar till större
deltagande i samhället i stort.
Kultur i samverkan med andra verksamhetsområden är av ökad betydelse för tillväxt och för
en attraktiv kommun. Kultur har ett särskilt fokus på näringslivsområdet för stimulans av
kulturella och kreativa näringar, innovationer, besöksnäring och fritidsperspektivet.
Grunden och underlaget till kulturplanen bygger på visionen, värdegrunden och de målområden som beslutats om i kommunfullmäktige 2015-12-14 för Älvdalens kommun.
Kopplingar har gjorts även till nationella och regionala styrdokument. Visionen för Älvdalens
kommun:
Med urkraft hämtad ut natur och kultur skapar vi en växande, varm och välkomnande
kommun.
Det handlar om vår identitet, våra kärnvärden, som definierar vårt förhållningssätt och utgör
vår kultur. För att vara en attraktiv kommun gäller det att vårda och utveckla det vi har och
fundera över vad vi vill vara kända för i framtiden.2
Älvdalens kommun har ett rikt kulturarv med väl bevarad kulturmiljö inom hela kommunen.
Bland annat de unika dialekterna, det samiska urfolkets språk och kultur samt arbetslivs- och
industri-historien bidrar till en stark identitetskänsla, stolthet och lokalt engagemang. I
Älvdalens kommun finns också ett stort engagemang i civilsamhället där föreningar och
andra aktörer lägger ner stora ideella krafter för att anordna aktiviteter och verksamhet för
alla invånare i kommunen.
Kulturplan för Älvdalens kommun år 2019 - 2022 har arbetats fram genom en process där
medarbetare från de olika förvaltningarna kartlagt de kulturaktiviteter som genomförs inom
kommunal verksamhet.
Invånarna i Älvdalens kommun har getts möjlighet att komma med synpunkter på innehåll
och utformning genom dialogmöten som genomförts i Älvdalen, Särna och Idre.

Holmberg, Magnus, 2012, Dalarna, Sveriges bästa ungdomsregion. En förstudie genomförd
på uppdrag av Region Dalarna. Region Dalarna, Falun.
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Globala, nationella, regionala och lokala målsättningar:








Från vision till aktivitet – den röda tråden, Älvdalens kommun
Vision 2020, Älvdalens kommun
Nationella kulturpolitiska mål. Prop 2009/10:3
Agenda 2030: Globala mål för hållbarutveckling
Dalastrategin-Dalarna 2020
Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion
Dalarnas regionala Kultur- och bildningsplan 2016-2018 samt remissupplaga för ny
kultur- och bildningsplan 2019-2022.

Varför en kulturplan?
I en kulturplan redovisas:









Vad kulturpolitiken ska innehålla de närmaste åren.
Planen är ett viktigt verktyg för att utveckla kulturen långsiktigt.
En kulturplan rymmer kommunens prioriteringar för de kommande åren och styr
kommunens verksamheter och hur medlen ska fördelas.
En kulturplan pekar ut riktningen och hjälper kommunen att ta ett samlat grepp om
hela verksamhetsområdet samt beskriver helheten i politiken och hur allt hänger
samman.
En kulturplan ger medborgarna och kommunal verksamhet möjlighet att följa upp
kulturpolitiken på kommunal nivå.
En tydlig kulturplan gör att kulturlivet och dess aktörer förstår vad som gäller och
vilka resurser de har att jobba efter, vilka spelregler som gäller.
Det är viktigt att tänka långsiktigt. Kommunen behöver en kulturpolitik som håller
även om politiker och tjänstemän byts ut.
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Prioriterade målgrupper
1. Barn och unga: I samverkan med landstinget, kommuner, institutioner,
kulturskapare och ideella aktörer ska barns och ungas möten med kultur stärkas,
både under skoltid och fritiden. Det behövs fler insatser som riktas till unga
vuxna 19 - 25 år.
2. Äldre: att en åldrande befolkning förblir frisk och kan leva med bevarande
funktioner och livskvalitet så länge som möjligt är en angelägenhet för hela samhället.
Bland de äldre finns en grupp som knappt tar del av någon kultur alls idag på grund
av en sviktande hälsa, en svag privatekonomi eller isolering i hemmet.
3. Nationella minoriteter: De fem nationella minoriteterna 3 samer, judar, romer,
sverigefinnar och tornedalingar har lagstadgad rätt att behålla sin kultur och sitt
språk.

Beskrivning av områden inom kultur
















Teater är en typ av scenkonst som syftar till att agera, berätta, framställa eller
förevisa historier, idéer eller känslor inför publik.
Musik är en av de största konst- och underhållningsformerna, ett yrkes-,
utbildnings- och vetenskapsfält samt ett fritidsintresse. Musik av olika genrer har
traditionellt en stark ställning i Älvdalen och i övriga Dalarna.
Dans kan vara ett populärt sällskapsnöje, en motionsform eller en uppvisningsgren. I
denna form har dansen en stark ställning i Dalarna. Men dans är också en konstform,
utförd av professionella utövare inför publik.
Bild och form: till bildkonst räknas t ex måleri, teckning, grafik och skulptur. Bildoch form inkluderar dessutom arkitektur, konsthantverk, form och design.
Film och rörlig bild: Film är en konstform som utgörs av rörlig bild. Den rörliga
bilden är ett starkt växande område i snabb förändring, både hur vi producerar rörlig
bild och hur vi konsumerar den. Film är en populär underhållningskälla. Spelkulturen
i alla dess former är en kulturform och näring under stark utveckling.
Enskilda arkiv: arkiven är en outtömligkälla till kunskap om vårt gemensamma
kulturarv. Arkivsektorn är delad i två delar – den offentliga och enskilda arkiv.
Museer och kulturmiljö: En kulturmiljö betecknar den miljö som påverkats och
formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv.
Kulturarv används inte bara för föremål, byggnader och fornlämningar utan också om
berättelser, traditioner och andra immateriella värden från tidigare generationer.
Hemslöjd är både folkkonst, klädedräkt, ett folkligt kulturarv och en del av
kommunens kulturella identitet.
Bibliotek och läsfrämjande: Bibliotek är ett av de starkaste inslagen i svensk
kulturpolitik med unik närhet till invånarna i deras lokalsamhällen. Bibliotek står för
fri tillgång till såväl information som kulturupplevelser. Genom sitt breda
litteraturförmedlande uppdrag är folkbiblioteken en del i infrastrukturen för
demokrati, en oumbärlig faktor för samhällsmedborgarnas bildning och
kunskapsinhämtning.
Litteratur som konstform: Berättelser och litteratur ligger till grund för många
andra konstformer.

År 2000 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och
den europeiska stadgan om minoritetsspråk. Varje land utser själv sina nationella minoritetsspråk.
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Övergripandekommunalamålområden
Den välkomnandekommunen
Alla medborgare i Älvdalens kommun trivs och känner stolthet över vår kommun. Vi formar
en kommun för både våra medborgares och besökandesbästa. Det innebär tillgång till god
kommunal service som ständigt utvecklas och anpassar sig efter medborgarnas och
besökandesbehov i våra tre kommundelar. Vi både värnar och vill utveckla vårt unika
kulturliv med våra språk och olikheter. I Älvdalens kommun välkomnar vi alla nya
medborgare.

Den varma kommunen
Vi ska vara en omtänksam kommun där alla människor känner sig trygga och välkomna.
Våra medborgare är vår viktigaste resurs. Vi ska vara en bra kommun att leva i för människor
i alla livets skeden. Vi skapar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat genom en
aktiv medborgardialog. Vi ska stå för tolerans och jämställdhet. Vi ska vara en kommun som
präglas av mångfald. Vi ska vara en kommun med lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter för alla medborgare.

Den grönakommunen
Älvdalens kommun arbetar hela tiden för ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekologiskt,
socialt som ekonomiskt. Vi ser möjligheter att utveckla och på ett hållbart sätt kunna bruka
våra unika naturområden. Kommunen är aktiv för att främja övergång till energikällor som
inte bidrar till växthuseffekten samt använda mer ekologiska/närproducerade livsmedel.

Den växandekommunen
Älvdalens kommun ska vara en attraktiv besöks- , företags- och bostadskommun. Vi bidrar till
att fler jobb skapas och att fler vill besöka, bo och leva i Älvdalens kommun. Vi ska skapa
förutsättningar för goda kommunikationer, för såväl resande, gods och datatrafik. Vi vill i
dialog med näringslivet skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling i vår
kommun. Vi ska ha aktuella planer för etablering av såväl företag som boende.
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Kommunens verksamheter och styrdokument
I Älvdalens kommun finns en övergripande kulturplan som beskriver nuläge, mål och
utvecklingsområden. I verksamhetssystemet Stratsys redovisas de aktiviteter och mått som
används för att uppnå målen.
Älvdalens kommun ska som helhet aktivt ansöka medel från olika organisationer och
myndigheter inom kulturområdet.

Allmänkultur
Utgångspunkter – vad görs idag
Älvdalens kommun vill aktivt samverka med Länskulturen. Genom denna samverkan kan
den lokala kulturplanen för Älvdalens kommun och den regionala kultur- och
bildningsplanen ge stöd till varandra för att uppfylla de uppsatta målen.
Älvdalens kommun utser årligen en kulturpristagare. Kulturpriset utdelas som erkänsla,
uppmuntran och stöd för förtjänstfull insats inom kulturområdet såsom dans, film,
folkbildning, forskning, hembygdsvård och hembygdsutveckling, konst, konsthantverk,
kulturminnesvård, litteratur, musik, teater eller annan betydande kulturell verksamhet.
Kulturpriset delas ut till en person eller grupp som genom frivilliga och ideella insatser eller
på annat förtjänstfullt sätt främjat de kulturella intressena inom kommunen. Kulturpriset
består av ett diplom samt en prissumma som för närvarande uppgår till 10 000 kronor.
Älvdalens kommun samarbetar med, och fördelar stöd till, de studieorganisationer som har
verksamhet i kommunen.
Älvdalens kommun samarbetar sedan år 2005 med Musik i Dalarna och Mora och Orsa
kommun, för att arrangera kammarmusikfestivalen Vinterfest. Målet är att skapa en festival
med nationella och internationella musiker av högsta kvalitet, en musikfest där man får med
sig något unikt, en inspiration och upplevelse som vi till vardags inte bjuds på. Musicerande
ungdomar har genom Vinterfest erbjudits en källa till inspiration. Ett pågående avtal kring
detta finns, vilket gäller till och med år 2019.

Mål





Älvdalens kommun ska aktivt samverka med länskulturen.
Älvdalens kommun ska årligen utse en kulturpristagare.
Älvdalens kommun ska samverka med studieorganisationer för att tillsammans
kunna erbjuda mötesplatser och bildning.
Inom Älvdalens kommun ska det erbjudas professionella och unika kulturupplevelser.

Utvecklingsområden under planperioden



Se över stödet som ges till studieorganisationerna.
Välja ut prioriterade områden inom allmänkulturen.
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Barn- och ungdomskultur
Utgångspunkter – vad görs idag
Sedan 1998 har kommunen en Barn- och ungdomskulturplan som nu integreras i
kulturplanen.
Alla barn och unga ska ha likvärdig tillgång till kulturupplevelser genom professionella
aktörer och likvärdiga möjligheter till eget skapande. De ska få en inblick i kulturens olika
delar och uttryck, både lokalt, regionalt och nationellt. De ska få förståelse för att kultur
hjälper oss att förstå vår omvärld, förenar och skapar förståelse mellan människor,
nationaliteter och generationer. Barn- och ungdomar i vår kommun ska kunna skapa ett eget
kreativt förhållningssätt som kan stimulera till egna kulturmöten, ökat personligt
välbefinnande och nya samarbeten.
Alla barn från 3 år till årskurs 9 får uppleva professionella scenkonstföreställningar och film
på biograf varje läsår. Ur en demokratisk synvinkel är det viktigt att aktiviteterna sker under
skoltid och att barnen ges möjlighet att delta i utformningen av skolkulturen. För att göra
detta möjligt behöver det finnas en övergripande samordnare samt elevkulturombud och
vuxna kulturombud på alla förskolor och grundskolor vilka bör delta i planeringen minst fyra
gånger per läsår. För att kunna erbjuda eget skapande som leds av professionella aktörer
behöver kommunen årligen söka statliga bidrag.

Mål






Älvdalens kommun vill att alla barn och unga ha likvärdig tillgång till
kulturupplevelser genom professionella aktörer och likvärdiga möjligheter till eget
skapande.
I Älvdalens kommun ska alla barn från 3 år till årskurs 9 få uppleva minst två
professionella scenkonstföreställningar och en film på biograf per läsår.
Älvdalen kommun ska ha en övergripande samordnare samt elevkulturombud och
vuxna kulturombud på alla förskolor och grundskolor.
Älvdalens kommun ska, förvaltningsövergripande, årligen söka statliga bidrag
för att kunna erbjuda eget skapande som leds av professionella aktörer och utöka
möjligheten för utveckling av arbetssätt och samarbeten. Eleverna ska få uppleva
olika uttryck för kunskaper och tillägna sig förmåga till eget skapande vilket är en del i
skolans uppdrag. Aktuell plan för Skapande skola ska finnas.

Utvecklingsområden under planperioden




Öka kunskapen om estetiska lärprocesser som ett redskap i lärandet.
Ta vara på de resurser som erbjuds lokalt för att berika lärandemiljön för barn och
unga, speciellt inom kulturarvet.
Se över möjligheten till att utveckla och utöka samverkan med närliggande
kommuner.
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Bibliotek
Utgångspunkter – vad görs idag
Biblioteket är ett ickekommersiellt, politiskt obundet och demokratiskt rum dit alla är
välkomna. Verksamheten styrs av Bibliotekslagen, kommunala mål samt kommunens
biblioteksplan4. På alla kommunens grundskolor finns också skolbibliotek.
Biblioteken har ett brett uppdrag och ska bland annat arbeta för digital delaktighet, främja
bildning, utbildning och kulturell verksamhet samt främja litteraturens ställning.
Prioriterade målgrupper är personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna
och personer som har annat modersmål än svenska. Biblioteken ska också ägna särskild
uppmärksamhet åt barn och ungdomar.
Älvdalens kommuns bibliotek vill tillhandahålla ett brett utbud av fysiska medier i olika
format samt e-medier. Biblioteken hjälper även studenter med att beställa kurslitteratur.
Genom ett samarbete med Mora och Orsa bibliotek erbjuds ett större utbud av medier och
bättre service till besökarna. Biblioteken verkar för digital delaktighet genom att erbjuda flera
e-tjänster, lån av datorer på plats på biblioteket, gratis wifi på biblioteket samt ordnar
aktiviteter. Det arrangeras kulturella och läsfrämjande arrangemang som utställningar,
författarbesök och bokcirklar och även målgruppsanpassad verksamhet som till exempel
BVC- träffar, bokpåsar på alla förskoleavdelningar, träffar med bokombud, bokcirklar med
SFI, högläsning för Dagcenter, hjälp med att ladda ner talböcker med mera.

Mål




Älvdalens kommun vill öka antalet fysiska lån och andelen fysiska besök på
kommunens bibliotek.
Älvdalens kommun vill öka utlåningsgraden av beståndet för barn och unga.
Älvdalens kommun ska införa självbetjäning och meröppet5 på kommunens tre
bibliotek.

Utvecklingsområden under planperioden




Vara en aktiv part i att vidareutveckla olika former av bibliotekssamarbete i Dalarna.
Detta inbegriper bland annat Ovansiljans bibliotek (Mora, Orsa, Älvdalen) och utökad
bibliotekssamverkan i Dalarna.
Behov finns att öka medieutbudets allsidighet och kvalitet på kommunens bibliotek.
Detta kan göras genom att utarbeta och uppdatera medieplaner som används som
underlag vid nyinköp men det kräver också att medieanslaget ökar i takt med
inköpskostnaderna.

AK KS 2016/01565 Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-14 §88 och AK KS
2015/02275 Skolbiblioteksplan 2017-2018. Antagen i kommunstyrelsen 2017-09-12 §228
5 Meröppet; bibliotekets besökare kan använda biblioteket utanför ordinarie öppettider, även när det
inte finns personal på plats.
4
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Föreningsstöd och sponsring
Utgångspunkter – vad görs idag
I Älvdalens kommun finns ett rikt föreningsliv som lägger ner mycket tid och kraft för att
anordna aktiviteter och verksamhet för alla invånare i kommunen. Älvdalens kommun vill ge
föreningsstöd till insatser som strävar mot kommunens mål i kulturplanen samt bidrar till att
uppnå mål med fritidsverksamheten. Föreningsstödet ska också främja barn och ungdomars
medverkan i det demokratiska föreningsarbetet, främja föreningslivets mångfald samt
insatser för att uppnå kommunens jämställdhetsarbete.
Aktörer inom kulturområdet kan söka sponsring av Älvdalens kommun. Sponsring är en
affärsmässig metod för marknadsföring och kommunikation. Sponsring kan även vara ett
ekonomiskt samarbete som innebär att en part stödjer en annan part med pengar, varor eller
tjänster, det kan också vara en annons som inte hör till den årliga marknadsföringen.
Sponsring handlar inte om stöd för att en verksamhet ska finnas till, det är alltså inte
detsamma som välgörenhet eller bidrag.
För att veta mer om grundvillkoren se kommunens Riktlinjer och regler för föreningsstöd6
samt Sponsringsriktlinjer7.

Mål




Älvdalens kommun ska stötta och samverka med föreningslivet i syfte att erbjuda ett
brett utbud av anläggningar, tider och aktiviteter för att skapa förutsättningar för
mötesplatser.
Älvdalens kommun ska årligen bjuda in till minst en föreningsträff i syfte att
underlätta och utveckla samverkan med och mellan föreningarna i kommunen.

Utvecklingsområden under planperioden



Se över riktlinjerna för föreningsstöd.
Föreningarna efterfrågar annat än kontantstöd som exempelvis övergripande
samordning och hjälp att söka externa medel. I syfte att öka och utveckla kultur- och
fritidsutbudet kan en tjänst tillsättas som jobbar aktivt med föreningarna och
samtidigt kan omvärldsbevaka, söka och samordna de externa medel som gynnar
kommunens verksamheter.

AK KS 2015/02223 Riktlinjer och regler för föreningsstöd. Antagna av kommunfullmäktige 2015-1214 §111
7 AK KS 2015/01669 Riktlinjer för sponsring i Älvdalens kommun. Antagen i kommunstyrelsen 201704-25 §115
6
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Kulturaktiviteter för äldre
Utgångspunkter – vad görs idag
Vård och omsorgsförvaltningen har ett uppdrag att i Idre, Särna och Älvdalen skapa
mötesplatser och anordna olika aktiviteter för äldre. Aktiviteterna riktar sig till alla äldre i
kommunen. De äldre ska erbjudas en aktiv och meningsfull tillvaro där andelen som besväras
av ensamhet ska minska. Genom samarbete med andra aktörer i civilsamhället så som
exempelvis trossamfund, studieorganisationer, pensionärs-och bystugeföreningar möjliggörs
att aktiviteterna kan hållas i olika byar och få ett bredare utbud anpassat till vad målgruppen
efterfrågar.

Mål




Älvdalens kommun vill att fler äldre ska få uppleva kulturell stimulans.
Älvdalens kommun vill att fler äldre inom vård och omsorg ska vara delaktiga och
aktiva i sitt boende.
Älvdalens kommun vill erbjuda organiserade aktiviteter för de äldre på boenden men
även utåtriktad verksamhet för alla äldre i kommunen.

Utvecklingsområden under planperioden



Personalen inom vård och omsorg ska uppnå en större förståelse för kulturens
betydelse för välbefinnande och kvalitet i vardagen.
Kulturlivets aktörer i kommunen ska vara tydliga, synliga och utveckla samverkan
med det lokala kulturlivet.

Musei- och kulturminnesvård
Utgångspunkter – vad görs idag
Älvdalens kommun använder sig idag av externa aktörer inom museiverksamheten på Porfyroch Hagströmmuseet, Nya porfyrverket och Lomkällans skogs- och försvarsmuseum. På så
vis tillgängliggörs kommunens kulturarv, för både kommuninvånare och besökare, med en
högre ambitionsnivå än kommunen själv klarar av. Också inom andra delar av kommunens
kulturarv finns både ideella och professionella aktörer som bedriver verksamhet. Vissa av
dessa entreprenörer lever enbart på denna verksamhet och har många planer för framtiden.
Älvdalens kommun förfogar över ett antal kulturhistoriska byggnader och kulturreservatet
Dysdalen. Idag saknas skötsel- och underhållsplaner för dessa. Kommunen har också
påbörjat ett arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram.

Mål



Älvdalens kommun ska underhålla sina byggnader så att de behåller sitt
kulturhistoriska värde.
Älvdalens kommun ska ta till vara på de resurser som kommunens museer erbjuder
för att särskilt målgruppen barn och unga ska kunna ta del av det lokala kulturarvet.

Utvecklingsområden inom planperioden



Ta fram långsiktiga skötsel- och underhållsplaner för kommunens kulturhistoriska
byggnader och kulturreservat.
Uppmuntra och stötta till samverkan mellan museerna och mellan museerna och
andra aktörer för att utveckla och tillgängliggöra det lokala kulturarvet.
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Musikskola
Utgångspunkter – vad görs idag
Musikskolan ska främja kreativitet och ge plats för barn och ungdomar till spontana
möjligheter till lärande och utveckling. I Älvdalens kommun har eleverna möjlighet till
instrumentalundervisning. Verksamheten vilar på två ben; enskild undervisning och
ensemblespel respektive konsertverksamhet. Musikskolan verkar för en bred utåtriktad
verksamhet där så många barn och unga som möjligt får del av skolans utbud. Sedan många
år finns en kö på flertalet elever. Denna siffra har ej påverkats av sjunkande elevtal inom
grundskolan. Med hjälp av statliga bidrag bedriver musikskolan även undervisning i
projektform. Fokus ligger på andra estetiska uttrycksformer t ex. dans. Viktigt att nämna det
goda samarbetet med föreningen Musikskolans KOMPisar. Genom detta ges både elever och
publik en högre kvalité.

Mål





Älvdalens kommun ska erbjuda en bred musikskoleverksamhet för barn och unga
från förskoleklass till och med gymnasiet.
Älvdalens kommun ska genom musikskolan erbjuda små och stora konserter varje år i
både Idre, Särna och Älvdalen.
Vartannat år ska musikskolan arrangera en stor arenakonsert.
Älvdalens kommun ska göra en förstudie för att undersöka möjligheterna att utveckla
musikskolan till kulturskola.

Utvecklingsområden inom planperioden




Permanenta de verksamheter som idag drivs som projekt i musikskolan, dvs
dragspels- och dansundervisning.
Ta steget från musikskola till kulturskola genom att erbjuda fler kulturyttringar så
som tex foto, drama och bild.
Uppmuntra och stötta till samverkan mellan kommunala verksamheter och andra
aktörer för att utveckla barn och ungas möjligheter till kulturutövande.

Samisk kultur
Utgångspunkter – vad görs idag
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk infördes år 2010 då Älvdalens kommun
blev en samisk förvaltningskommun. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge
skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de
historiska minoritetsspråken och kulturen så att de hålls levande. Lagen ställer särskilda krav
på förvaltningskommunerna i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas rättigheter.
Samerna är en av de 5 nationella minoriteterna men är även särställda som urfolk.
En samisk handlingsplan antogs år 20158. Innehållet i propositionen (2017/18:199) ligger till
grund för handlingsplanen. Den innehåller övergripande mål för kommunens arbete med

AK KS 2015/01000 Handlingsplan för Älvdalens kommun som samisk förvaltningskommun.
Antagen i kommunstyrelsen 2015-04-21 §84
8
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lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Handlingsplanen har reviderats under
år 20189.
Den samiska närvaron är en resurs med goda utvecklingsmöjligheter. Det är av värde för
Älvdalens kommun att främja och utveckla det samiska språket, kulturen och de samiska
näringarna. Det har stor betydelse för att uppnå de mål Älvdalens kommun har som
samisk förvaltningskommun. Bland annat har kommunen skyldighet att främja samernas
språk och kultur, samerna har rätt till inflytande i frågor som berör dem, samerna ska kunna
använda det samiska språket i kontakter med Älvdalens kommun, samerna har rätt till
förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på samiska, samernas nutida och
historiska närvaro samt deras språk och kultur behöver aktivt synliggöras.

Mål



Älvdalens kommun ska främja det samiska språket och bereda möjlighet för samerna
att behålla och utveckla sin kultur.
Älvdalens kommun ska stödja bildandet av Sápmi Lodge, ett kultur- och
upplevelsecentrum.

Utvecklingsområden inom planperioden


Samiska kulturen ska integreras ytterligare i kommunens verksamheter.

Älvdalska
Utgångspunkter – vad görs idag
År 2006 beslutades att kommunen skulle arbeta för att stärka älvdalskans status och verka
för att få älvdalskan erkänd som ett språk. Arbetet skulle i första hand utföras av föreningen
Ulum Dalska men med stöttning från kommunen. Älvdalskan har erkänts som språk inom
den lingvistiska världen och under år 2016 fick älvdalskan en så kallad ISO-kod vilket
innebär att det betraktas som ett språk internationellt. Sedan år 2016 finns också en
handlingsplan med mål för att bevara och stärka det älvdalska språket10. Uppföljning av
handlingsplanen gjordes för läsåret 2016/2017 och en utvärdering med
konsekvensberäkning11 har kompletterats till planen. I Älvdalen finns en förskoleavdelning
med inriktning älvdalska.
Älvdalens kommun samverkar med Coop Älvdalen kring deras språkpris Övdalsbyönn. Priset
har till uppgift att uppmärksamma, uppmuntra, belöna och stödja dem som aktivt arbetar för
att främja och bevara älvdalskan. Samverkan sker också med Ulum Dalska och Älvdalens
besparingsskog kring ett språkstipendium för elever.
Wilum og Bellum är ett projekt som fått medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet är ett
samarbete mellan den ideella föreningen Ulum Dalska (Vi ska tala älvdalska) och Älvdalens
kommun som är projektägare. Målgruppen är barn och unga upp till 25 år. Syftet med

AK KS 2018/01883 Samisk handlingsplan. Saemien barkoesoejkesjimmie Älvdaelien, 2018-10-05.
Antagen i kommunstyrelsen 2018-10-23 §268
10 AK KS 2016/00107 Handlingsplan för att bevara och stärka det älvdalska språket. Antagen i
kommunstyrelsen 2016-10-25 §207
11 AK Ks 2016/00107 Konsekvensberäkning handlingsplan samt utvärdering av Älvdalskan läsåret
2016/2017. Behandlad i kommunstyrelsen 2017-06-22 §210
9
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projektet är, att genom att rikta sig mot barn och ungdomar, rädda, bevara, revitalisera och
utveckla det älvdalska språket, ett modersmål för många i målgruppen.

Mål





Älvdalens kommun ska erbjuda en förskoleavdelning med inriktning älvdalska.
Älvdalens kommun vill samverka med Coop Älvdalen angående språkpriset
Övdalsbyönn.
Älvdalens kommun ska i samverkan med föreningen Ulum Dalska genomföra
projektet Wilum og bellum under åren 2018 -2020.
Älvdalens kommun ska främja och bereda möjlighet för att äldre ska kunna behålla
och använda sig av älvdalskan.

Utvecklingsområden under planperioden



Främja miljöer som stimulerar till användande av älvdalskan.
Utarbeta ett förhållningssätt till älvdalskans användande i kommunens dagliga
verksamheter.

Utmaningar
Vid tiden för framtagande av kulturplanen pågick uppdrag kring resursfördelning och
budgetarbete för att få kommunens budget i balans. De insatser som finns under mål är satta
utifrån budgetramarna för år 2018. En minskning av budgetramarna kommer därför att
påverka även målsättningarna. Under rubriken utvecklingsområden under planperioden
finns åtgärder som i vissa fall kräver utökad ram. Kommunens ekonomi gör också att det
finns en stor utmaning i att fortsatt kunna erbjuda samma utbud och service på kommunens
tre tätorter.
Hög arbetsbelastning och olika prioriteringar gör att samverkan och samordning mellan
kommunens förvaltningar blir ännu viktigare och behöver utvecklas och förbättras för att
effektivare kunna ta till vara på de resurser som kommunen lägger på kulturen.
I Älvdalens kommun finns ett stort engagemang bland näringsidkare inom kreativa näringar
samt hos civilsamhället, där föreningar och andra aktörer lägger ner stora ideella krafter för
att anordna aktiviteter och verksamhet för alla invånare och besökare i kommunen, samtidigt
som de för kommunens kulturhistoria vidare.
Vikten av att tänka långsiktigt och ge raka besked med god framförhållning blir extra viktigt
för att inte stoppa upp eller upplevas som motarbetande till de aktörer som driver
verksamhet inom dessa områden. Budgetramar och investeringsplaner måste bli tydliga
och fleråriga för att kunna ge denna framförhållning.
Utmaningar finns också i att främja en samtalsplattform och utveckla former för samverkan,
mellan civilsamhället och kommunen, som syftar till att gemensamt verka för satsningar
inom kulturfältet.

