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Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens kulturplan 2019–2022 (RUN/363/2017) upphör att
gälla den 31 december 2022. Regionen ansvarar för att ta fram en ny regional
kulturplan som tar vid 1 januari 2023. Den regionala kulturplanen utarbetas i bred
samverkan med länets kommuner, professionella kulturliv och det civila samhället.
Med kulturplanen som grund beslutar Kulturrådet om det statsbidrag som regionen
fördelar till regional kulturverksamhet enligt förordning (2010:2012) om fördelning
av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Regionfullmäktige äger
processen och beslutar om kulturplanen. Regionala utvecklingsnämnden utser
representanter för styrning och uppföljning av processen och Kultur Z utgör
referensgrupp för löpande samråd med kommunerna. Det operativa arbetet leds av
områdeschef kultur och bildning tillsammans med kultursamordnare.
Kulturplanen tar avstamp i den regionala utvecklingsstrategin och Program för
smart specialisering samt har utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen
och Kulturrådets prioriteringsgrunder. Särskild vikt ska läggas vid att utveckla den
regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer och
interregionala samarbeten, ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag
regional struktur samt insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.
Planen tas fram under en tid av pandemi eller postpandemi vilket innebär att
kulturens omstart eller återstart präglar arbetet. Digitaliseringens möjligheter,
intern och extern samverkan samt HBTQ-perspektivet är viktigt för att bredda
tillgängligheten till kultur. Dessutom ska nationella minoriteter och särskilt urfolket
samerna prioriteras, samarbetet inom Kultur i Norr stärkas samt det interregionala
samarbetet med Tröndelag i Norge utvecklas. Andra viktiga perspektiv som bör ges
utrymme i kulturplanen är kulturens roll för demokratin, barnkonventionen och
barn och ungas rätt till kultur, gestaltad livsmiljö, hälsa och positiva livsvillkor,
kulturarvet och den regionala utvecklingen, kulturella och kreativa näringar samt
arrangörsutveckling.

Regiondirektörens förslag
1. Regiondirektören får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram förslag
till ny regional kulturplan för 2023–2026.
2. Regionala utvecklingsnämndens presidium utses till styrgrupp för
processen.
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