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Mottagare enligt sändlista 

 

Remiss avseende regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 
När konstens och kulturens egenvärde möter 
samhällsutveckling  
 

 

 

Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på förslaget till regional kulturplan 

Gävleborg 2019-2021 - När konstens och kulturens egenvärde möter 

samhällsutveckling. Förslaget finns tillgängligt för nedladdning på Region 

Gävleborgs hemsida: www.regiongavleborg.se/kulturplan_remiss 

 

Region Gävleborgs ambition med den regionala kulturplanen är att beskriva hur 

kulturaktörer med regionalt uppdrag, i samverkan med kommuner, civilsamhälle 

och kulturskapare, kan berika och utveckla länets konst- och kulturliv samt möta 

samhällsutvecklingen. 

 

Detta är den tredje upplagan av Gävleborgs kulturplan som omfattar tre år, 

2019-2021. 

 

År 2013 ingick Landstinget Gävleborg i den så kallade 

kultursamverkansmodellen. Då tog regionen över ansvaret för att fördela den 

samlade regionala och statliga finansieringen till regional kulturverksamhet. 

 

Den regionala kulturplanen är det dokument som beskriver de politiska 

ambitionerna för den regionala kulturverksamheten. 

 

Region Gävleborg har haft en intensiv och bred dialogprocess för att skapa en 

ökad förankring samt ökad relevans och legitimitet för den regionala kulturplanen 

i länet. Region Gävleborg tackar alla deltagare för det stora engagemanget. 

Under remisstiden finns möjlighet att lämna ytterligare synpunkter. 

Remissupplagan av den regionala kulturplanen 2019-2021 har den 14 mars 2018 

beslutats av Region Gävleborgs kultur- och kompetensnämnd. Den har nu också 

skickats till 21 berörda remissinstanser. 
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Synpunkter på utvecklingsområden och särskilda satsningar som föreslås i 

remissversionen av den regionala kulturplanen 2019-2021 ska ha inkommit senast 

den 25 maj 2018 via e-post till rg@regiongavleborg.se 

 

eller till: 

 

Region Gävleborg  

Kulturutveckling 

801 88 Gävle 

 

Ange ”KKN 2017/313” i ämnesraden alternativt i rubriken. 

  

För mer information, kontakta Frédéric Thiabaud, verksamhetsutvecklare - 

Kultur, tfn 026-155806, kulturutveckling@regiongavleborg.se 

 

 

Fortsättningen av processen blir följande: 

 

- en officiell presentation av dokumentet ska ske den 3 april, i början av 

remissperioden 

- den regionala kulturplanen ska därefter bearbetas utifrån inlämnade remissvar 

- Region Gävleborgs politiska instanser ska anta slutversionen av den regionala 

kulturplanen vid följande sammanträden: 

    - kultur- och kompetensnämnd: 20 september 2018 

    - regionstyrelse: 9 oktober 2018 

    - regionfullmäktige: 24 oktober 2018. 

 

Statens kulturråd ska ha in den regionala kulturplanen senast den 

1 november 2018. 

 

 

 

 

 

Alf Norberg 

ordförande kultur- och kompetensnämnden 
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