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Remissutgåva Region Västerbottens kulturplan 2020-2023 
 
Kulturutskottet svarar, på uppdrag av Regionala utvecklingsnämnden, för framtagande av kulturplanen 
i bred samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Under framtagandet av kul-
turplanen har ett 40-tal dialoger ägt rum.  
 
Kulturutskottet önskar få synpunkter på remissutgåvan senast 15 juni 2019. Region Västerbotten bjuder 
in till Remisscafé 15 maj i Lycksele där ett förslag till kulturplan presenteras och som gemensamt disku-
teras och ges synpunkter på. Remisscafét är öppet för alla som önskar att delta. Kulturutskottet kommer 
efter remissperioden att bearbeta kulturplanen utifrån inkomna remissvar. Beslut tas i Regionfullmäk-
tige  19-20 november. 
 
KULTURPOLITISKA MÅL, INSATS- OCH SAMVERKANSOMRÅDEN Sid 3 – 25  
 
I kapitel 1-4  beskrivs Region Västerbottens kulturpolitiska mål, insatsområden och samverkansområ-
den. Insatsområdena utgör den politiska viljeriktningen som Region Västerbotten identifierat för plan-
perioden. Denna del av planen utgör det politiska styrdokument som ska ligga till grund för prioriteringar 
i budget under planperioden. 
 
Frågor att beakta vid inlämnandet av synpunkter 
  

Hur ställer ni er till föreslagna kulturpolitiska mål? 
Hur ställer ni er till föreslagna insatsområden? 
Är det något som saknas eller behöver ändras? 

  
Lämna gärna konkreta förslag på skrivningar/tillägg 
 
KONST- OCH KUTLUROMRÅDEN Sid 26 – 57 
 
I kapitel 5 Konst och kulturområden presenteras nuläge och utvecklingsområden för de regionala kul-
turverksamheterna, utifrån samverkansmodellens konstområden. Inom respektive konstområde pre-
senterar respektive institution/organisation sin verksamhet och kommande periods utvecklingsområ-
den. Inom varje konstområde ligger fokus på de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen 
och uppbär statliga anslag. För att ge en fördjupad och samlad bild av förhållandena inom de olika om-
rådena presenterats övrig infrastruktur såsom aktörer inom det fria kulturlivet, organisationer, före-
ningar med flera.  
 
Frågor att beakta vid inlämnandet av synpunkter Konst och kulturområden 
 

Är det något som saknas eller behöver ändras i presentationerna av verksamheterna? 
Är det något som saknas eller behöver ändras vad gäller föreslagna utvecklingsområden?  

 
Lämna gärna konkreta förslag på skrivningar/tillägg  
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Remissvar 
 
Kulturutskottet önskar få synpunkter på remissutgåvan senast den 15 juni 2019.  
 
Kulturutskottet kommer därefter att bearbeta kulturplanen utifrån inkomna remissvar. Kulturutskottet 
bereder kulturplanen vid sitt sammanträde den 10 september inför beslut i Regionala utvecklingsnämn-
den 2 oktober respektive Regionfullmäktige 19-20 november. 
 
Synpunkter skickas via e-post till regionalutveckling@regionvasterbotten.se, i ämnesraden anges ” Re-
missvar regional kulturplan RUN 299-2019”. Remissvar via post skickas till Region Västerbotten, Box 443, 
901 09 Umeå.  
 
Remisscafé  
 
Region Västerbotten bjuder in till Remisscafé 15 maj i Lycksele där ett förslag till kulturplan presenteras 
och som gemensamt diskuteras och ges synpunkter på. Remisscafét är öppet för alla som önskar att 
delta.  
 
Plats: Hotell Lappland, lokal Myskoxen  
Datum/tid: 15 maj klockan 13.00 – 16.00 (vi bjuder på lunch klockan 12.00) 
Anmäl dig här: http://bit.ly/remiss_cafe 
 
 
 
REGION VÄSTERBOTTEN  
Kulturutskottet 
 

 
Nina Björby (S) 
Ordförande  
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