
Regional kulturplan Gävleborg 2019–2021 
När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling

Populärversion



Det här är populärversionen av regional kulturplan Gävleborg 
2019–2021 som regionfullmäktige antog 25 oktober 2018. 

Du kan läsa och ladda ned kulturplanen i sin helhet på  
regiongavleborg.se/kulturplan

Illustrationerna i den regionala kulturplanen Gävleborg 2019–2021 
är gjorda av Elin Hjulström Lord. Elin är illustratör, animatör och 
formgivare verksam i Gävleborg. Hon driver Studio Lord i Gävle 
och har fått uppdrag att illustrera såväl utvecklingsområden som 
verksamhetsområden i denna regionala kulturplan. 

http://regiongavleborg.se/kulturplan


Förord

Att samverka och reflektera tillsammans för att formulera en gemensam 
framtid, inte minst för barns och ungas skull, är värdefullt, särskilt i en tid 
när individualism och rädsla för omvärlden breder ut sig.

Tack vare demokratiska värderingar är det möjligt att arbeta med respekt 
och dialog, kunskap, yttrandefrihet, kreativitet och skapande utan censur.

En regional kulturplan är ett politiskt beslutat dokument som ger oss en  
gemensam riktning.

Kring den vill Region Gävleborg att den egendrivna kulturverksamheten, 
länets kulturinstitutioner, kommuner, civilsamhälle, professionella kultur- 
skapare och kulturförmedlare samlar sina resurser och målsättningar för 
tre års verksamhet. Syftet är att tillsammans göra skillnad, utveckla hela 
Gävleborgs konst- och kulturliv och öka länets attraktivitet.

Genom den regionala kulturplanen 2019–2021 möter konstens och  
kulturens egenvärde en pågående samhällsutveckling.

Magnus Svensson 
Ordförande Kultur- och kompetensnämnden 
Region Gävleborg
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Regional kulturplan  
och kultursamverkansmodellen

Region Gävleborg har ansvaret att samordna det regionala utvecklingsarbetet.  
Regional utveckling handlar om att skapa goda förutsättningar för att bo, leva och 
verka i ett län. I detta sammanhang har kultur en särskild betydelse. För att beskriva 
vilka kulturpolitiska ambitioner och prioriteringar som gäller under en treårsperiod tar 
Region Gävleborg fram en regional kulturplan.

Det sker i samverkan med länets kommuner, efter dialog med länets professionella 
kulturförmedlare och kulturskapare (som till exempel musiker, skådespelare, filmare, 
bildkonstnärer med flera) och civilsamhälle (den idéburna och ideella sektorn, det 
vill säga föreningar). Dialogerna handlar om att få en bra bild av behov, förutsättningar 
och ge möjlighet till att vara med och påverka.

Planen beskriver läget i länet och vad kulturinstitutionerna (de så kallade kultur- 
aktörerna med regionalt uppdrag) behöver utveckla och prioritera under perioden 
2019–2021. Ambitionen är att fler ska kunna ta del av konst, kultur och kulturarv i 
Gävleborgs län.

Region Gävleborgs kulturpolitiska inriktning betonar hur egenvärdet av konst och 
kultur, där kulturarv ingår, bidrar till att människor kan se världen med nya ögon, byta 
perspektiv och tänka på andra sätt.
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Konst, kultur och samhällsutveckling påverkar varandra
Den regionala konst- och kulturpolitiken är en del av den regionala utvecklings- 
politiken och har naturliga kopplingar till andra politikområden. Den främjar länets 
hållbara attraktivitet. Region Gävleborg stöttar mångfacetterade insatser kopplade 
till utbildning och forskning, miljöperspektiv, kulturella och kreativa näringar samt 
interregionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Sammanfattningsvis handlar kulturplanens prioriteringar om att arbeta med konstens 
och kulturens egenvärde och dess koppling till samhällsutvecklingen parallellt.

Planen är också ett underlag när Statens kulturråd bestämmer hur stort bidrag Region 
Gävleborg ska få. Sedan fördelar regionen de statliga och regionala bidragen mellan 
kulturaktörerna med regionalt uppdrag. Allt detta kallas för kultursamverkans- 
modellen. Kulturplanen kan även fungera som inspiration för länets kommuner att 
utgå ifrån när de sätter upp egna mål.
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Kulturaktörer med regionalt uppdrag
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Teater

Dans

Musik

Museiverksamhet och kulturmiljö

Region enskild arkivverksamhet

Film

Crossmedia

Bild- och formkonst och slöjd

Regional biblioteks-  
och läsfrämjande verksamhet

Litteratur

Den regionala kulturplanen är styrande för följande kulturaktörer:

6



Regional kulturplan Gävleborg 2019–2021 identifierar fyra utvecklingsområden.

Dels kopplade till konstens och kulturens egenvärde:

1.  Kreativitet genom stöd till det professionella  
     konst- och kulturlivet

2.  Tillgång till konst och kultur

Dels kopplade till samhällsutveckling:

3.  Öppenhet och demokrati

4.  Hållbar attraktivitet

I den regionala kulturplanen finns det ett antal prioriteringar inom varje utvecklings-
område samt särskilda satsningar inom varje av följande verksamhetsområden:

• scenkonst - teater, musik, dans

• kulturarv och kulturmiljö - museiverksamhet och kulturmiljö  
samt regional enskild arkivverksamhet

• film

• crossmedia

• bild- och formkonst och slöjd

• regional biblioteks- och läsfrämjande verksamhet

• litteratur

Utvecklingsområden och  
särskilda satsningar inom varje  
verksamhetsområde 2019–2021
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Principen om armlängds  
avstånd

Region Gävleborg arbetar utifrån principen om armlängds avstånd. Det innebär att 
de som finansierar kultur och konst inte ska detaljstyra verksamhetens innehåll eller 
göra konstnärliga bedömningar. Verksamheternas ledning, experter eller kulturskapare  
ansvarar oberoende för innehållet. 
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Region Gävleborg använder tre olika sätt att förvalta den regionala kulturplanens 
intentioner: varaktiga regionala uppdrag, tidsbegränsade regionala uppdrag och  
utvecklingsprojekt.

Varaktiga regionala uppdrag
Region Gävleborg beviljar verksamhetsbidrag till kulturaktörer med varaktiga regionala 
uppdrag. För att klargöra hur kulturinstitutionerna arbetar med den regionala kultur-
planens utvecklingsområden och särskilda satsningar undertecknar Region Gävleborg 
varje år så kallade uppdragsöverenskommelser, tillsammans med berörda aktörer. 

Tidsbegränsade regionala uppdrag
Region Gävleborg kan bevilja bidrag till kulturaktörer för specifika regionala uppdrag 
under en tidsbegränsad period (1–3 år). Den organisation som får ett sådant upp-
drag ska utveckla, pröva eller sprida verksamhetsformer och arbetssätt i linje med den 
regionala kulturplanen. Region Gävleborg identifierar i den regionala kulturplanen 
2019–2021 behovet av att ge tidsbegränsade uppdrag inom dans och litteratur.  
Region Gävleborg tar initiativ till dessa uppdrag efter dialog med berörda aktörer. 
Även inom de tidsbegränsade regionala uppdragen undertecknar Region Gävleborg 
varje år uppdragsöverenskommelser, tillsammans med berörda aktörer.

Utvecklingsprojekt
Region Gävleborg kan bevilja utvecklingsbidrag till kulturaktörer som vill genomföra 
särskilda projekt i linje med den regionala kulturplanen. Dessa projekt kan vara fleråriga.

Regionala uppdrag  
och utvecklingsprojekt
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Utvecklingsområde 1  
Kreativitet genom stöd till det professionella 
konst- och kulturlivet

För varje utvecklingsområde finns prioriteringar. Detta utvecklingsområde innebär att 
kulturaktörer med regionalt uppdrag arbetar med följande:

• Mötesplatser 
För att vidareutveckla kreativitet i 
Gävleborg är det centralt att ha aktiva 
forum för aktuella och potentiella 
samarbetsparter, med offentliga och 
ideella aktörer, privata initiativtagare,  
professionella kulturskapare och 
kulturförmedlare. Tack vare nätverks-
träffar, möten och digitala plattformar 
är det möjligt att ha konstruktiva 
dialoger och samråd kring utmaningar 
och satsningar.

• Kompetenshöjande insatser och 
mentorskap 
Att samla och sprida kompetenser 
är ett annat sätt att främja kreativitet 
i länet. Det kan handla om kurser, 
workshops eller konferenser. Genom 

mentorskap kan nyetablerade kultur-
skapare få möjlighet att hitta stöd i mer 
väletablerade kollegor.

• Kulturskapares ekonomiska villkor, 
ekonomiskt stöd och konstnärlig 
residensverksamhet 
Kulturaktörer med regionalt uppdrag 
arbetar för att avtal och villkor som 
stöder kulturskapares ekonomiska  
villkor följs och för att öka kunskapen 
hos andra aktörer. Konstnärlig residens- 
verksamhet innebär att professionella 
kulturskapare bjuds in för att skapa på  
plats och på andra sätt medverka i 
länets konst- och kulturliv, med kopp-
ling till specifika sammanhang. Det är 
av stor vikt, tillsammans med ekono-
miskt stöd.

Utvecklingsområden
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Utvecklingsområde 2 
Tillgång till konst och kultur

Detta utvecklingsområde innebär att kulturaktörer med regionalt uppdrag arbetar  
med följande:

• Barn och unga, kulturplanens  
prioriterade målgrupp 
Att ge bra förutsättningar för och till- 
gång till konst och kultur är av stor vikt i 
Gävleborgs län. Verksamhet för, av och 
med barn och unga är prioriterad.

• Brett kulturutbud genom  
samverkan 
Samverkan mellan länets kulturaktörer 
med regionalt uppdrag, civilsamhälle, 
professionella kulturskapare och  
kulturförmedlare samt att kommuner 
möjliggör ett brett kulturutbud. Det 
är viktigt att alla kan ta del av allas 
kompetenser.

• Tillgång till kultur och konst i  
hela länet 
Att överbrygga geografiska avstånd är 
centralt. Kulturaktörer med regionalt  
uppdrag säkerställer regional sprid-
ning så att det finns tillgång till deras 
verksamhet i hela länet. Att arbeta 
webbaserat och använda digitala 
verktyg kan vara relevanta komple-
ment i detta sammanhang.

• Regional kulturgaranti för  
förskoleklass och grundskola 
Under kulturplaneperioden införs  
regional kulturgaranti. Den siktar på 
att kulturaktörer med regionalt upp-
drag ger länets kommuner bra förut-
sättningar för att elever i förskoleklass 
och grundskola får möta professionell 
konst och kultur. Se kultimera.se
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Utvecklingsområde 3 
Öppenhet och demokrati

Detta utvecklingsområde innebär att kulturaktörer med regionalt uppdrag arbetar  
med följande:

• Samråd, inflytande och transparens 
Samråd, dialoger, transparens och 
informationsspridning skapar tillit och 
gott samarbetsklimat. På så sätt ökar 
förankring, relevans och legitimitet av 
processer och beslut.

• Mångfald och likabehandling 
Respektfullt bemötande och likabe-
handling kännetecknar det regionala 
konst- och kulturlivet. Mångfald 
berikar såväl utbud, organisation  
som arbetsmetoder. 

• Nationella minoriteter och  
minoritetsspråk 
Kulturplanen betonar vikten att synlig- 
göra de nationella minoriteternas 
historia och berättelser samt minori- 
tetsspråken i Gävleborg, inte minst 
kring det finska förvaltningsområdet.  

Kulturmiljöerna och deras berättelser 
kan ha koppling till minoritets- 
grupperna.

• Bildning och yttrandefrihet 
Bildning, formellt och informellt lärande 
är av stor vikt för attitydförändring och 
demokrati. I detta sammanhang är 
yttrandefrihet och konstnärlig frihet 
en förutsättning.

• Interkulturell dialog 
Kultur och konst kan bidra till att 
skapa samhörighet, empati, solidaritet 
och möten mellan människor. Inter-
kulturell dialog har ambitionen att ha 
ett förhållningssätt som inkluderar 
personer med olika kulturell bakgrund.
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Utvecklingsområde 4 
Hållbar attraktivitet

Detta utvecklingsområde innebär att kulturaktörer med regionalt uppdrag arbetar  
med följande:

• Utbildning och forskning 
För att kunna bidra till en ökad och 
hållbar attraktivitet i länet tar kultur- 
aktörer med regionalt uppdrag vara 
på möjligheter att samarbeta med 
utbildnings- och forskningsaktörer,  
genomföra fortbildningsinsatser, ut-
veckling och samverkansformer som 
leder till utbildning och sysselsättning.

• Miljöperspektiv 
Kulturaktörerna strävar efter att genom- 
föra sina respektive verksamheter  
utifrån ett hållbart miljöperspektiv, 
med en så liten negativ miljöpåverkan 
som möjligt. Kulturaktörerna strävar 
även efter att synliggöra och problem- 
atisera landbygds- och urbaniserings-
frågor.

• Kulturella och kreativa näringar 
Region Gävleborg bidrar till utveckling 
av länets kulturella och kreativa när- 
ingar genom kunskapshöjande insatser 
för kultursektorn och de offentliga 
system som stödjer företagande.

• Interregionalt, nationellt och  
internationellt perspektiv 
Samarbete ger styrka och kan innebära 
en ökad möjlighet att genomföra 
större insatser som kräver mer resurser 
och expertis än vad en enda kultur- 
aktör kan ha. Nätverkande och synergi- 
effekter är av stor vikt för att berika 
den egna verksamheten, bland annat 
när det gäller kompetensutveckling. 
Kulturaktörer med regionalt uppdrag 
bedriver aktivt omvärldsbevakning 
inom sina verksamhetsområden, letar 
efter inspiration och bra exempel 
samt beaktar möjligheten att genom-
föra samarbete och gemensamma 
ansökningar om bidrag med parter 
utanför länet. Region Gävleborg  
sprider information kring betydelsen 
av internationell samverkan, möjlig- 
heter till finansiering och ansöknings- 
perioder.
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Särskilda satsningar  
inom varje verksamhetsområde
För varje verksamhetsområde finns bland annat en nuläges- 
beskrivning för länet och dess huvudsakliga aktörer samt särskilda 
satsningar under kulturplaneperioden, utan prioriteringsordning.

Kulturaktörer med regionalt uppdrag inom scenkonst - teater, dans och musik beaktar 
utifrån den regionala kulturplanens utvecklingsområden särskilt att:

• använda digitaliseringens möjligheter 
för ökad tillgänglighet

• utforska digital gestaltning

• initiera gemensamma mötesplatser 
för länets aktörer

• stärka professionella scenkonstnärer 
och arrangörsleden genom kompe-
tenshöjande insatser

• skapa konstöverskridande sam- 
produktioner och konstnärlig  
residensverksamhet

• stärka barns och ungas medinflytande 
och möjligheter att själva utöva och/
eller arrangera

• erbjuda ett professionellt utbud av 
nationella och internationella före- 
ställningar

• erbjuda ett brett och varierat utbud, 
särskilt ur ett interkulturellt perspektiv

• ge ett tidsbegränsat uppdrag för  
att stärka infrastrukturen inom  
dansområdet

Scenkonst 
Teater, dans och musik
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Kulturaktörer med regionalt uppdrag inom kulturarv och kulturmiljö beaktar utifrån den 
regionala kulturplanens utvecklingsområden särskilt att:

• bidra till att skapa mötesplatser  
mellan länets kulturarvsaktörer,  
arrangörsled och besöksnäring

• undersöka och ompröva rådande 
kulturarvsberättelser i samverkan  
med forskare och professionella  
kulturskapare

• vidareutveckla synliggörandet av de 
nationella minoriteternas kulturarv

• samverka med länets berörda aktörer 
kring gemensamma satsningar

• stödja insatser som förenar bevarande 
och nyttjande för hållbar utveckling av 
kulturarv

• verka för att länets kulturmiljöer tas 
tillvara i samhällsutvecklingen som  
en källa till kunskap och upplevelser 
för alla 

• tillgängliggöra kulturarv och kulturmiljö 
för barn och unga

• stimulera interkulturell dialog

 

Kulturarv och kulturmiljö  
Museiverksamhet och kulturmiljö  
samt regional enskild arkivverksamhet

I Gävleborgs län finns Världsarvet Hälsingegårdar, inskrivna på 
Unescos världsarvslista 2012. I ett landskap med nära tusen 
hälsingegårdar är sju av dem utnämnda till världsarv. Ett världsarv 
är en miljö som anses vara så unik att den har betydelse för hela 
mänskligheten. Se www.varldsarvethalsingegardar.se
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Film

Kulturaktören med regionalt uppdrag inom film beaktar utifrån den regionala  
kulturplanens utvecklingsområden särskilt att:

• öka möjligheten för barn och unga att 
uppleva och skapa med rörliga bilder

• skapa mötesplatser för länets berörda 
aktörer för erfarenhetsutbyte och 
kompetenshöjande insatser kring 
utveckling, fortbildning och tillgäng-
lighet inom filmpedagogik, film- 
produktion och visning

• främja visning och spridning av film 
och rörlig bild i samverkan med 
länets berörda aktörer, bland annat 
inom digitalisering och nya visnings-
fönster

• stödja unga filmare genom talang- 
utvecklingsinsatser och beakta möjlig- 
heten att genomföra interregionala 
satsningar
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Crossmedia

Kulturaktören med regionalt uppdrag inom crossmedia beaktar utifrån den regionala  
kulturplanens utvecklingsområden särskilt att:

• skapa mötesplatser för länets  
professionella kulturskapare och 
teknikutvecklare för erfarenhets- 
utbyte, kompetenshöjande insatser 
och samverkan

• vidareutveckla kunskapen inom  
immersivt/omslutande berättande 
(VR/AR/MR)* bland länets kultur- 
aktörer för att gemensamt utforska 
nya berättarverktyg

• sprida exempel på digitalisering och 
tillämpning av ny teknik bland länets 
arrangörsled och professionella  
kulturskapare

• utreda och utforska spel som  
kulturform

*Immersiv teknik är ett samlingsbegrepp för teknik som skapar en berättelse genom att bygga en 
omslutande miljö, såsom Virtual Reality (VR, virtuell verklighet), Augmented Reality (AR, förstärkt verk-
lighet) och Mixed Realities (MR, blandade verkligheter).
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Bild- och formkonst och slöjd

Kulturaktörer med regionalt uppdrag inom bild- och formkonst och slöjd beaktar  
utifrån den regionala kulturplanens utvecklingsområden särskilt att:

• skapa mötesplatser för länets aktörer 
för erfarenhetsutbyte, kompetens- 
höjande insatser och samverkan

• stärka professionella kulturskapares 
villkor och skapa bättre förutsättningar 
för deras arbete

• utöka samverkan mellan verksamhets-
utveckling inom konst och verksam-
hetsutveckling inom hemslöjd samt 
aktörer som arbetar med konst- och 
slöjdsamlingarna i länet

• arbeta för att utveckla och sprida 
konst och slöjd i nya sammanhang 
och miljöer

• identifiera möjligheter och förut- 
sättningar att sätta konst och slöjd i 
ett internationellt perspektiv genom 
konstnärliga utbyten och konstnärliga 
residens i länet

• förbättra barn och ungas möjligheter till 
eget skapande
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Regional biblioteks-  
och läsfrämjande verksamhet

Kulturaktörer med regionalt uppdrag inom regional biblioteks- och läsfrämjande  
verksamhet beaktar utifrån den regionala kulturplanens utvecklingsområden  
särskilt att:

• arbeta fram kommande regional  
biblioteksplan (2020–2021) i samråd 
med länets berörda aktörer

• bidra till att vidareutveckla samarbetet 
inom HelGe-biblioteken i samverkan 
med länets folkbibliotek

• genomföra kompetenshöjande  
insatser avseende folkbibliotek som 
demokratiska, tillgängliga och  
kreativa mötesplatser

• vidareutveckla språk- och  
läsfrämjande projekt för barn  
och unga

• vara kompetens- och utvecklingsnod 
för att öka den digitala kompetensen 
hos länets invånare genom folk- 
biblioteken
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Litteratur

Kulturaktörer med regionalt uppdrag inom litteratur beaktar utifrån den regionala  
kulturplanens utvecklingsområden särskilt att:

• identifiera länets yrkesverksamma 
inom litteratur

• skapa mötesplatser för länets aktörer 
för erfarenhetsutbyte, kompetens- 
höjande insatser och samverkan

• utforma koncept för regionala litterära 
arenor som skapar möten mellan  
invånarna och de litterärt verksamma

• inkludera de nationella minoritets-
språkens litteratur samt litteratur på 
länsinvånarnas olika språk i regionala 
insatser

• undersöka möjligheter till mentorskap 
och litterär residensverksamhet i länet

• utveckla konstöverskridande insatser 
för unga vuxna i litterärt skrivande, i 
samverkan med länets arrangörsled 
och pedagogiska verksamheter

• ge ett tidsbegränsat uppdrag inom  
litteraturområdet med fokus på barn 
och unga 
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Läs Regional kulturplan Gävleborg 2019–2021  
på regiongavleborg.se/kulturplan

http://regiongavleborg.se/kulturplan

