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Fastställande av Direktiv och tidsplan för framtagande av
kulturplan 2024-2027
RUN 179-2022

Sammanfattning
Sedan 2012 ingår Region Västerbotten i kultursamverkansmodellen.
Samverkansmodellen infördes 2011 och riktlinjer för modellen anges i Förordning
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. En
region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en regional
kulturplan har upprättats av regionen och kulturplanen överensstämmer med
förordningen och de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen. Med
kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag som regionen
ska fördela, regionen beslutar i sin tur hur det statliga anslaget ska fördelas mellan de
regionala kulturverksamheterna.
Arbetet med att ta fram en ny kulturplan för perioden 2024 - 2027 inleds våren 2022.
Regionala utvecklingsnämnden svarar, på uppdrag av regionfullmäktige, för
framtagande av kulturplanen i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och
kulturskapare. Ett förslag med direktiv och tidplan bereds vid kulturutskottets
sammanträde den 4 maj 2022 för beslut i regionala utvecklingsnämnden den 25 maj
2022. En remissversion av kulturplanen ska tas fram till våren 2023. Regionala
utvecklingsnämnden bereder förslag till ny kulturplan hösten 2023 för att sedan
beslutas i regionfullmäktige sen höst 2023.
Direktiv
I enlighet med Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet, och viljeriktningar i Region Västerbottens Regionplan 2020 - 2023
och Regionala utvecklingsstrategi 2020 - 2030,
Ska framtagandet av den regionala kulturplanen;




Ske i samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare och
bidra till att öka kontakt- och samverkansytorna inom kultursektorn i länet.
Ske i samråd med företrädare för nationella minoriteter och urfolket samer.
Genom dialoger och skrivinstruktioner till berörda verksamheter särskilt lyfta
barn och ungas rätt till kultur.

Ska den regionala kulturplanen beskriva;






Hur Region Västerbotten och de regionala kulturverksamheterna med statliga
medel inom kultursamverkansmodellen avser att främja och bidra till de
nationella kulturpolitiska målens genomförande.
Kulturens roll för regionen, kulturpolitiska mål för den regionala
kulturverksamheten och regionala utvecklingsområden inom de
kulturområden som kultursamverkansmodellen omfattar.
Den regionala kulturens administrativa organisation, beslutsstruktur och
ansvarsfördelning inom länet
Hur samverkan och samråd kring kulturplanen genomförts
Hur Region Västerbotten avser att följa upp och utvärdera kulturplanen
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Samt, tas fram i en kortversion, vilken ska översättas på ett urval av nationella
minoritetsspråk/urfolkspråk

Föreslagen tidsplan framgår i Bilagan Direktiv och tidsplan framtagande kulturplan
2024-2027.
Förslag till beslut
Ordföranden Nina Björby (S) yrkar Kulturutskottet föreslår att regionala
utvecklingsnämnden beslutar:
Direktiv och tidplan för framtagande av regional kulturplan 2024–2027 fastställs med
följande ändringar;
I rubriken Processbeskrivning ändras "Regionala utvecklingsnämnden bereder förslag
till ny kulturplan hösten 2023 för att sedan beslutas i regionfullmäktige sen höst 2023"
till "Därefter bereds Kulturplanen under hösten 2023 i beredningen för kultur, regionala
utvecklingsnämndens arbetsutskott, regionala utvecklingsnämnden och
regionstyrelsen. Kulturplanen fastställs sedan i regionfullmäktige"
Under rubriken Dialogprocess tredje stycket läggs följande text till "....samt
representanter för de regionala kulturverksamheterna"
Under rubriken Förslag till tillsplan läggs följande text till: "Kulturberedningens
presidium är delaktig i fastställande av remissversionen", "Kulturberedningen bereder
förslag till kulturplan", "Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott och regionala
utvecklingsnämnden bereder förslag till kulturplanen" samt ändring av
"Regionfullmäktige beslutar om förslag till kulturplan" till Regionfullmäktige fastställer
kulturplanen"
Beslut
Kulturutskottet föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar:
Direktiv och tidplan för framtagande av regional kulturplan 2024–2027 fastställs med
följande ändringar;
I rubriken Processbeskrivning ändras "Regionala utvecklingsnämnden bereder förslag
till ny kulturplan hösten 2023 för att sedan beslutas i regionfullmäktige sen höst 2023"
till "Därefter bereds Kulturplanen under hösten 2023 i beredningen för kultur, regionala
utvecklingsnämndens arbetsutskott, regionala utvecklingsnämnden och
regionstyrelsen. Kulturplanen fastställs sedan i regionfullmäktige"
Under rubriken Dialogprocess tredje stycket läggs följande text till "....samt
representanter för de regionala kulturverksamheterna"
Under rubriken Förslag till tillsplan läggs följande text till: "Kulturberedningens
presidium är delaktig i fastställande av remissversionen", "Kulturberedningen bereder
förslag till kulturplan", "Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott och regionala
utvecklingsnämnden bereder förslag till kulturplanen" samt ändring av
"Regionfullmäktige beslutar om förslag till kulturplan" till Regionfullmäktige fastställer
kulturplanen"
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Expedieras till
Regionala utvecklingsnämnden
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Linn Edlund 2022-04-22 Direktiv kulturplan
 Direktiv och tidplan framtagande kulturplan 2024-2027
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