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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att fatta följande beslut:
1. Kulturplan för Norrbotten 2018-2021 antas.

Yttrande till beslutsförslaget
En bred dialog har resulterat i kulturplanen som lägger grunden för regionens arbete med kultur. Planen samlar många aktörer som bidrar till kulturens
utveckling och lyfter fram regionala fokusområden och utvecklingsinsatser
för kulturområdet de närmaste åren.

Sammanfattning
Kulturplanen är Norrbottens plan som beskriver vision, regionalt fokus och
insatser för hur regionen gemensamt med kommunerna vill arbeta för
utveckling inom kulturområdet och med samverkan de närmaste åren.
Planen ligger sedan till grund för det beslut som Statens Kulturråd fattar om
medelstilldelning av de statliga medlen till regionen.

Ärendet
Bakgrund
Region Norrbotten arbetar sedan 2010 enligt den beslutade kultursamverkansmodellen. Norrbottens nuvarande kulturplan gäller från 2014-2016 och
beslutades vid landstingsstyrelsen 3 mars 2016 att förlängas med ett år, så att
den även omfattar år 2017.
Kulturplanen ska enligt riktlinjerna från Statens Kulturråd innehålla en beskrivning av de prioriteringar som landstinget vill göra i frågan om regional
kulturverksamhet som avses få statligt stöd, prioriteringarnas förhållande till
de nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om planerad statlig,
kommunal och annan finansiering av verksamheterna. Verksamhetsområdena ska även beskrivas i relation till relevant lagstiftning och bör också visa
regionala prioriteringar och variationer, exempelvis genom att visa på regionala mål för kulturpolitiken.
Process för framtagande
Underlaget till den nya kulturplanen har beretts i Kulturberedningen (bestående av politiker från Norrbottens kommuner och Region Norrbotten) som
ställer sig bakom innehållet. Innehåll och ställningstagande i planen grundar
sig på ett trettiotal dialoger med kommunerna, konstföreträdare och samråd
med representanter för de nationella minoriteterna, civilsamhället och folkbildningen i länet. Ett fyrtiotal parter och allmänhet har beretts möjlighet att
inkomma med synpunkter på planen.
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En ny kulturplan för åren 2018-2021har tagits fram. Den ligger till grund för
Statens Kulturråds ställningstagande för den statliga medfinansieringen av
regional kulturverksamhet i länet.
Norrbottens kulturplan är en masterplan. Detta genom att inte bara de verksamheter som uppbär statliga medel beskrivs, utan även många andra kulturaktörer och verksamheter synliggörs i planen. Kulturplanen beskriver därför
ett stort antal utvecklingsinsatser som genom många olika aktiviteter, aktörer
och organisationer ska bidra till kulturens utveckling i länet.
Bilagor:
Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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