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Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022
Ärendebeskrivning
I enlighet med kultursamverkansmodellen, förordning (2020:2012), för statens
stöd till regional kulturverksamhet, ska varje landsting/region utarbeta en regional
kulturplan för utveckling av och genom regional kultur som kompletterar och
samspelar med kommunernas utbud av kultur. Kulturplan för Region Jämtland
Härjedalen 2019 – 2022, bygger på alla de femtiotal dialoger och samråd som förts
med länets åtta kommuner, det professionella kulturlivet och med civilsamhället.
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott har ansvarat för processen i nära
samverkan med Kultur Z. Område Kultur har ansvarat för framtagandet.
Regionala utvecklingsnämnden fattade i maj 2018 beslut om remissutgåvan av
regionens kulturplan för kommande period 2019–2022, med remisstid 15 maj till 15
september. Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019 – 2022 tar vid när
innevarande kulturplan för åren 2015–2018 avslutas. Planen ger en bild över de
samlade kulturresurserna och kulturverksamheterna med avstamp i gemensamma
behov på kulturområdet, där kommunernas kulturutbud utgör basen och de
regionala kulturverksamheterna kompletterar och bidrar till en regional
infrastruktur på området. Planen utgår från de nationella kulturpolitiska målen som
är styrande för verksamheten, och beskriver regionala utmaningar och kulturens
breda samhällsuppdrag med fokus på följande fyra målområden: 1) Kultur för alla i
hela regionen, 2) Barn och unga ska vara delaktiga och ha inflytande i kulturlivet, 3)
Professionella kulturskapare ska ha goda förutsättningar att verka i regionen samt
4) Kultur och kulturarv ska ha stärkt sin roll för regional utveckling och
attraktionskraft.
Ett sextiotal aktörer har beretts möjlighet till yttrande. Remissutgåvan har
dessutom varit möjlig att ladda hem från kulturens hemsida vilket bidragit till
bredden av yttranden från organisations- och föreningsliv, lokala museer och
enskilda kulturskapare/ företagare. Vid remisstidens slut har totalt 23 remissvar
inkommit med många kloka synpunkter och förslag till kompletteringar. De allra
flesta av dessa har arbetats in i det slutliga förslaget till kulturplan. Bland de
synpunkter som framförts var att den lokala nivån skulle lyftas fram och
tydliggöras bättre med fler exempel på viktiga kulturarv och kulturyttringar. Det
finns emellertid ett så rikt utbud av värdefulla kulturarv och kulturyttringar i vårt
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län det har bedömts som i det närmaste ogörligt att nämna dem alla. Andra
synpunkter som inte helt har kunnat beaktas är behovet av tydligare och mer
mätbara mål i planen. Avsikten är att de övergripande mål som presenteras i planen
ska brytas ner till uppföljningsbara mål med nyckeltal i de olika avtal och uppdrag
som kommer att formuleras utifrån planen.
Kulturplanen utgör underlag för regionens årliga ansökan om statsbidrag för de sju
områden som uppbär statligt stöd. Scenkonst; teater, dans- och musikverksamhet,
regional museiverksamhet, bild- och form, filmkulturell verksamhet, regional
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, regional
arkivverksamhet och hemslöjdsfrämjande verksamhet. Kulturplanen är ett levande
dokument som under perioden kan komma att revideras eller kompletteras inför
regionens årliga ansökan om statsbidrag.
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2018-10-16 § 160 och föreslår
regionfullmäktige att Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019–2022
antas.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
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