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§ 247 

Kulturplan för Norrbotten 2023-2026 

Dnr 1125-2022 

Regionstyrelsens beslut 

Regionstyrelsen fattar följande beslut: 

1. Regionfullmäktige föreslås besluta att godkänna Kulturplan för Norrbot-

ten 2023 – 2026. 

2. Inkomna remissvar biläggs protokollet.  

Yttrande till beslutsförslaget 

En bred dialog har resulterat i kulturplanen som lägger grunden för region-

ens arbete med kultur. Planen lyfter fram regionala fokusområden och vad 

Region Norrbotten vill utveckla inom kulturområdet de närmaste åren. 

Sammanfattning 

Kulturplanen är Norrbottens plan för regional kulturutvecklingen som be-

skriver regionalt fokus och insatser för områdena inom kultursamverkans-

modellen. Planen ligger till grund för det beslut som Statens kulturråd fattar 

om tilldelning av de statliga verksamhetsmedlen till regionen. 

Regionala utvecklingsnämnden har 2022-09-27 § 91 föreslagit fullmäktige 

besluta att godkänna Kulturplan för Norrbotten 2023-2026 och att inkomna 

remissvar biläggs protokollet.  

Ärendet 

Den regionala kulturplanen är utgångspunkt för den kulturpolitik och det 

kulturarbete som bedrivs i regionen. Kulturplanen är en del av den nationella 

kultursamverkansmodellen och styrs av förordningen (2010:2012) om för-

delning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.  

Kulturplanen ska enligt riktlinjerna från Statens kulturråd innehålla en be-

skrivning av de prioriteringar som Region Norrbotten vill göra i frågan om 

regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd. Förordningsområdena 

ska även beskrivas i relation till relevant lagstiftning och bör också visa reg-

ionala prioriteringar och variationer.  

Innehåll och ställningstagande i planen grundar sig på totalt 30 dialoger med 

kommunerna, professionella kulturskapare och samråd med representanter 

för KLYS, det civila samhället, länsungdomsrådet, folkbildningen, Länssty-

relsen, museerna samt nationella minoriteter och urfolket samerna. 
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Syftet med dialogerna och samråden har huvudsakligen varit att samla in 

underlag till ny kulturplan med utgångspunkt i frågeställningar om områden 

som behöver prioriteras, om regional och interkommunal samverkan samt 

om den regionala kulturplanens funktion. Avstämning har även skett kring 

nuläget inom specifika kulturområden och av kommunernas lokala arbete 

med kultur. 

Det som framkommit i dialogerna har sammanställts, bearbetats och lyfts i 

kulturberedning samt återförts till kommunerna. Med detta som grund har 

kulturplanen formats med innehåll och mål.  

Utkast till Kulturplan för Norrbotten 2023 – 2026 hade remisstid 5/5 – 17/6. 

40 remissinspel inkom från olika aktörer som kommuner, bransch- och in-

tresseorganisationer, centrumbildningar, institutioner, partier, föreningar 

samt enskilda personer och professionella kulturskapare. Remissinspelen har 

analyserats och tagits i beaktning i planen.  

Kulturplan för Norrbotten 2023 – 2026 ligger också till grund för Statens 

kulturråds ställningstagande för den statliga medfinansieringen av regional 

kulturverksamhet i länet. 2022 beviljades Norrbotten 54 705 000 kr i statligt 

regionalt verksamhetsbidrag. 

Beslutsunderlag: 

Kulturplan för Norrbotten 2023 – 2026 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-09-27 § 91 

Förteckning över inkomna remissvar 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regiondirektör 

Regional utvecklingsdirektör  

  


