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Process Kulturplan för Region
Jämtland Härjedalen 2019-2022
Regionens kulturplan 2015-2018 upphör att gälla den 31 december 2018.
Regionen ansvarar för att ta fram en ny regional kulturplan som tar vid
den 1 januari 2019. Kommande kulturplan utarbetas i samverkan med
länets kommuner och i samråd med länets professionella kulturliv och
det civila samhället. Med kulturplanen som grund beslutar Statens
kulturråd om det statsbidrag som regionen fördelar till regional
kulturverksamhet enligt förordningen (2010:2012). Regionfullmäktige äger
processen och beslutar om Kulturplanen. Regionala
utvecklingsnämndens arbetsutskott utser representanter för styrning och
uppföljning av processen och Kultur Z utgör referensgrupp för löpande
samråd med kommunerna. Det operativa arbetet leds av kulturchefen
med regelbundna avstämningar vid arbetsplatsträffar och ledningsgrupp.
Bakgrund
Riksdagen fattade i december 2009 beslut om att införa en ny modell för
fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet.
Enligt förordningen (2010:2012), ska landstingen/regionerna, i samverkan
med länets kommuner och i samråd med civilsamhället och de
professionella kulturskaparna, ta fram en regional kulturplan. Jämtlands
län anslöt sig till kultursamverkansmodellen 2012 och tog efter beslut i
landstinget fram en treårig regional kulturplan för åren 2012-2014,
(LS/1071/2010). Innevarande plan, Kulturplan för Region Jämtland
Härjedalen 2015-2018, (RS/2013-133), omfattar fyra år och togs fram av
Regionförbundet Jämtlands län. Kulturplanen beskriver de regionala
kulturverksamheterna, utvecklingsområden och ekonomiska
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förutsättningar för verksamheten. Kulturplanen utgör underlag för statens
bidragsgivning och följs årligen upp och utvärderas av staten o regionen.
Samverkansmodellen innebär att Kulturrådet beslutar om nivån på
statsbidraget till respektive landsting/region som i sin tur beslutar om
fördelning till, av staten sju utpekade områden; professionell scenkonst
(teater, musik, dans), regional museiverksamhet, regional
biblioteksverksamhet med läs- och litteraturfrämjande, regional enskild
arkivverksamhet, hemslöjdsfrämjande verksamhet, konst- och
kulturfrämjande verksamhet samt filmkulturell verksamhet.
Modellen syftar till att ge befolkningen i hela landet möjlighet att ta del
av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet. Nuvarande
regeringsförslag föreslår att området Konst och kulturfrämjande från
2018 ska ersättas av område Bild och form (Ds 2017:8). Det finns även
ett nationellt förslag om införande av regional kulturskolesamordning som
nytt område i modellen, (SOU 2016:69).
Framtagande av en ny kulturplan
Innevarande kulturplan gäller till och med 2018 med möjlighet till årlig
revidering eller komplettering. Den nya kulturplanen tas fram i samverkan
med kommunerna och i samråd med berörda kulturinstitutioner,
civilsamhället och de professionella kulturskaparna. Kulturplanen utgår
från de nationella kulturpolitiska målen. Särskild vikt ska läggas vid att
utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, stärka områden med
svag struktur samt ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Dessutom
integrera ett HBTQ-, jämställdhets-, mångfalds-, barn och
ungdomsperspektiv, främja konstnärlig kvalitet och förnyelse, arbeta med
internationalisering och interregional samverkan, ge goda villkor för
kulturskaparna samt genom konst och kultur främja det regionala
tillväxtarbetet. Kulturplanens mål ska spegla Regionplanens och
Regionala utvecklingsstrategins övergripande mål.
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Tidplan för framtagande av ny kulturplan
5 september 2017 – Regionala utvecklingsnämnden beslutar om att
påbörja arbetet, framtagande av ny kulturplan, inkl. beslut om styrgrupp
och referensgrupp. Nämnden anmäler till styrelse och fullmäktige att
processen påbörjats.
11-12 oktober 2017 – Kulturting i Örnsköldsvik på tema
Kultursamverkansmodellen. Gemensam konferens med Landstinget
Västernorrland.
Hösten 2017 och Våren 2018 – Samverkan, samråd och dialog med länets
kommuner, regionala kulturverksamheter och andra
intresseorganisationer, länets professionella kulturliv, Länsstyrelsen,
norrlandslänen, folkbildningen och övriga civilsamhället.
Maj 2018 – Regionala utvecklingsnämnden beslutar om remissutgåva ny
kulturplan.
Remissomgång juni – september.
Okt 2018 – Regionala utvecklingsnämnden beslutar om kulturplanen och
ansökan till Kulturrådet för år 2019.
Nov - Dec 2018 – Regionfullmäktige beslutar om kulturplanen med ev.
kompletteringar av ansökan till Kulturrådet.
Tidplan för styrgrupp och referensgrupp (Kultur Z)
Okt -17 – Styrgrupp
Nov -17 – Kultur Z
Jan -18 – Styrgrupp
Feb -18 – Kultur Z
April -18 – Styrgrupp
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Maj -18 – Kultur Z
Organisation Kulturplaneprocessen

Beslutande organ



Regionfullmäktige beslutar om kulturplanen för kommande
fyraårsperiod.
Område Kultur är operativt ansvarig för kulturplanens framtagande
i nära samverkan med de regionala kulturverksamheterna och
Kultur Z.

Styrgrupp



Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott utser
representanter att utgöra politisk styrgrupp för processen.
Styrgruppen leder tillsammans med kulturchefen processen av
kulturplanens framtagande.

Referensgrupper/samråd



Kultur Z är referensgrupp och arbetsgrupp och följer årligen upp
kulturplanen.
Övriga samråd och möten i referensgrupper genomförs enligt
särskild plan.

Roll

Vem/vilka?

Uppgift

Beslutande

Regionfullmäktige/RUN

Beslutar och ger uppdrag

organ/

Region Jämtland Härjedalen om kulturplanen
Skriver under kulturplanen

ägare
Styrgrupp

Representanter från

Politisk styrning och

regionala

uppföljning av processen

utvecklingsnämndens

Regional och politisk

arbetsutskott

förankring
Dialogpart i samråd och
referensgrupper

Sekretariat/

Område Kultur

Operativt ansvarig, stöd

arbetsgrupp

(Kulturchef,

styrgrupp, Samordnar och

Kultursamordnare,

kommunicerar arbetet

Kommunikatör)

Dialogpart i samråd och
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referensgrupper
Överläggning med
Kulturrådet
Kommunal

Kultur Z

Genomföra lokala samråd

referensgrupp/

Bidra till nulägesbeskrivning

arbetsgrupp

Samråda kring prioriteringar
Uppföljning av processen
Kommunal och politisk
förankring

Referensgrupper

KLYS-grupp

Bidra med områdesspecifik

Regionalt Kulturforum

kunskap

Folkbildning Mittnorrland

Delta i strategiska samtal

Övriga tillfälliga och

Bidra till

långsiktiga samrådsgrupper

nulägesbeskrivning

(se även kulturens
samverkansmatris)

