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Kommunstyrelsen

Skellefteå kommun som Berättarnas stad
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-24, § 41, som svar på en
motion att ge kommunstyrelsen i uppdrag att presentera förslag till en
arbetsgång för att utropa Skellefteå till Berättarnas stad. Alla nämnder
och bolag inbjuds att medverka. I samma beslut fick också
kulturnämnden i uppdrag att bevaka frågan om ett Berättarnas hus i
anslutning till arbetet med utveckling av stadskärnan.
Kommunledningskontoret och kulturavdelningen inom skol- och
kulturkontoret har upprättat förslag till arbetsgång.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Skellefteå kommun utropas till Berättarnas stad
2. Ett projekt för utveckling av Berättarnas stad genomförs 2010 –
2014 enligt redovisat förslag.

Bakgrund
Efter beredning av frågan om utropande av Skellefteå kommun som
Berättarnas stad föreslår kulturavdelningen och
kommunledningskontoret följande upplägg för arbetet:
Förutsättningar
Kommunvisionen - Skellefteå kommun; en framsynt tillväxtkommun,
attraktiv att bo och verka i – bör vara utgångspunkt för arbetet.
Den stora styrkan är att det finns en stark tradition av berättande i
Skellefteå kommun, på olika sätt och i olika former. Detta är ett faktum
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och ingenting som konstruerats. Genom att lansera Skellefteå som
Berättarnas stad, lyfts det som redan finns och synliggörs. För att
implementera begreppet krävs samverkan på såväl lokal, regional,
nationell som internationell nivå.
Syfte
 Syftet med Berättarnas stad är att stimulera och möjliggöra
utveckling av livskvalitet och tillväxt med de kreativa
kulturyttringarna som motor där det regionala kulturarvet är en
viktig del.
 Berättarnas stad ska utveckla och stärka Skellefteås attraktionsvärde
som plats, livsmiljö och som besöksmål.
 Begreppet Berättarnas stad ska fungera som ett verktyg i
samhällsutvecklingen, dvs boende, utbildning, arbetsmarknad, fritid,
vård, omsorg, fysisk och social miljö samt identitet.
 Berättarnas stad ska utvecklas som en produkt under varumärket
Skellefteå.
Nuläge
Sedan motionen om Berättarnas stad behandlades i
kommunfullmäktige, har Kultur Skellefteå, Västerbottensteatern och
Skellefteå museum samarbetat intensivt för att tillsammans forma en
strategi för den framtida satsningen:
Berättarfestivalen 2009 var en framgång med över hundra aktiviteter i
hela kommunen och med såväl lokal förankring som internationellt
utbyte på programmet. Berättarfestivaler ska anordnas varje år med en
extra satsning 2014 då Umeå är EU:s kulturhuvudstad.
Skellefteå Kraft AB har instiftat ett berättarstipendium tillsammans med
Berättarfestivalen. Det nyinstiftade stipendiet ”Berättarkraft” kommer
att delas ut första gången på 2010 års berättarfestival.
Syftet med ”Berättarkraft” är att utveckla berättarkulturen i
Västerbotten. Den långsiktiga målsättningen är att uppmuntra och
stimulera framtidens berättare. Stipendiet är öppet för boende i
Västerbottens län – från 15 år och uppåt. Stipendiet består av
fortbildning i muntligt berättande samt en resa till någon av norra
Europas ledande berättarfestivaler. Temat för 2010 års
berättarstipendium är ”i mellantiden”.
Kultur Skellefteå, Västerbottensteatern och Skellefteå Museum
förbereder tillsammans med andra intressenter i länet (Västerbottens
Läns Landsting, Region Västerbotten, Västerbottens Museum,
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Länsbiblioteket i Västerbotten) ett regionalt spetsprojekt under
arbetsnamnet ”Tell me a story”. Syftet är att skapa och kvalitetssäkra
modeller och system med berättandet som grund och att bidra till att
stärka och höja den regionala profilen för besöksnäring och regional
utveckling.
Förslag till organisation
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att presentera förslag till en
arbetsgång för att utropa Skellefteå till Berättarnas stad. Alla nämnder
och bolag ska inbjudas att medverka.
Kultur Skellefteå samt Tillväxt Skellefteå föreslås få som uppgift att
skapa förutsättningar för implementering av Skellefteå, Berättarnas
stad. Detta i första hand genom att skapa ekonomiska och
organisatoriska möjligheter genom deltagande i ett större länsprojekt
enligt beskrivning ovan.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-02-24, § 41
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Kristina Sundin Jonsson
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