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Kulturtinget är en årligen återkommande mötesplats för konst- 
och kulturfrågor för alla som bidrar till Gävleborgs rika konst- 
och kulturliv. I år arrangeras kulturtinget tillsammans med  
Bollnäs kommun. 

Årets tema är Kultur som drivkraft i platsutveckling 

Kultur är viktig i platsutvecklingen, både för att locka internationell turism 
och hemestrare som vill passera kommungränsen för en långhelg, samt för 
alla andra boende och verksamma i länet under såväl vardag som helg. Vad 
gör aktörer, kulturskapare och politiska partier för att utveckla länet genom 
kultur?

Årets kulturting tar upp frågan om hur vi tillsammans kan bättre paketera 
natur- och kulturupplevelser specifika för Gävleborgs län. Vi kan å ena sidan 
se på den enskilda verksamheten, den lilla byns kulturföretagarkluster eller 
tätortens institutioner, kulturnoden i stadsdelen eller såväl stora som små 
organisationer i samverkan i staden som enskilda platser att utveckla. Vi kan  
å andra sidan se på Gävleborg genom flera olika stråk: det som lockar fjäll- 
turisterna, det som lockar kustresenärerna, det som lockar inlandsfararna och 
det som lockar stadsbesökarna.

Vad säger forskningen om hur kulturella och kreativa näringar hänger ihop 
med en plats attraktivitet och hållbarhet? Hur gör man i andra delar av landet 
för att genom kultur utveckla platser, samhällen och besöksnäringen? Dagen 
bjuder på inspirerande föreläsningar, seminarier, panelsamtal och kultur- 
upplevelser.

Välkommen du som är kulturskapare, folkbildare, politiker eller tjänsteperson, 
från den ideella idéburna sektorn eller representant för kulturinstitutioner och 
som har en önskan om utveckling av Gävleborg som destination..

Varmt välkommen till en spännande dag - Kulturting Gävleborg 2022!

För mer information om vad som händer på Kulturkvarteret i Bollnäs under 
dagen och kvällen se Bollnäs kommuns webbplats www.bollnas.se.

https://bollnas.se/arkiv/evenemangskalender/evenemang/2022-03-30-kulturfest-i-kulturkvarteret-bollnas


09.30–10.00 INCHECKNING 
VID ENTRÉN PÅ COLLINGATAN 
Under incheckningen bjuds såväl 
långväga som lokala deltagare på  
mingelfika från Kulturhusets  
restaurang.

10.00–10.15 UPPSTART  
OCH DELTAGARE HÄLSAS  
VÄLKOMMEN
Bollnäs kommunchef Helena  
Björkman och Magnus Svensson 
(C), ordförande i Kultur- och  
kompetensnämnden, Region  
Gävleborg invigningstalar.

10.15–11.00 MÖTESPLATS 
STENEBY - EN FACILITATOR 
FÖR KULTURDRIVEN LANDS-
BYGDSUTVECKLING
Mötesplats Steneby är en fram-
stående aktör inom kulturdriven 

hållbar samhällsutveckling. Arbetet 
utgår ifrån idén att samhället funkar 
som bäst när människor har det kul 
och har möjlighet att skapa mening 
för sig själva och andra. Mötesplats 
Steneby bygger broar mellan kul-
turskapare och en universitetsfilial 
med konstutbildningar på lands-
bygden i Dalsland. 

Uppdraget från Västra Götalands-
regionen är klart och tydligt: ”Vi 
vill att ni gör så att kultur bidrar till 
samhällsutvecklingen!” Men hur 
går det till i praktiken att skapa bred 
samverkan mellan akademi, region, 

kommun, civilsamhälle och  
näringsliv?

Anders Lindgren är verksamhets-
ledare för Mötesplats Steneby i 
Dals Långed och bor strax norr om 
Bengtsfors. Han har arbetat med 
konst och kultur i hela sitt yrkesliv. 
Först som konstnär och sedan allt 
mer med att skapa bättre förutsätt-
ningar för konst och kultur- 
produktion.

11.00–11.45 KULTUR- 
SKAPARNAS ROLL OCH KOMPE-
TENSER I STADSUTVECKLING: 
OLIKA TYPER AV SAMVERKAN
Det finns många sätt som kultur- 
skapare kan bidra till platsut-
veckling. Med utgångspunkt i sin 
forskning berättar Thomas Borén i 
denna föreläsning om konsten som 
drivkraft inom samhällsplanering 
och olika sätt som den kan komma 
till uttryck i stadsutveckling. Analy-
sen handlar om fem olika former av 
samverkan mellan konstnärer och 
planerare med exempel från forsk-
ningslitteraturen och egna studier. 

Förhoppningen är att bättre känne- 
dom om dessa möjligheter inom 
kommunal och regional adminis-
tration kan bidra till att överbrygga 
”the creative policy gap”, det vill 
säga skillnader i förståelse mellan 
kulturskapare och planerare och 
härmed frigöra utvecklings- 
möjligheter.

Thomas Borén är docent i kultur 
geografi vid Stockholms universitet,



med ett särskilt intresse för utveck-
lingsstrategier, urbana  
beslutsfattare och  
kulturen och kultur- 
producenternas roll.

11.45–13.00 LUNCH I  
KULTURHUSETS RESTAURANG 
OCH MÄSSA
Uppträdande av barn och unga i 
Bollnäs från Kulturskolan och  
Bollnäs estetiska gymnasium.

13.00–13.30 VALBARA  
SEMINARIER PASS 1
Välj mellan seminarie A-E. 
Samma seminarier som pass 2.

13.30–13.40 PAUS

13.40–14.10 VALBARA  
SEMINARIER PASS 2
Välj mellan seminarie A-E. 
Samma seminarier som pass 1.

14.10–14.40 FIKA FRÅN  
KULTURHUSETS RESTAURANG 
OCH MÄSSA
Uppträdande av barn och unga i 
Bollnäs från Kulturskolan och  
Bollnäs estetiska gymnasium.

14.40–15.10 PANELSAMTAL 
– KULTUR SOM DRIVKRAFT I 
PLATSUTVECKLING
Med Anders Lindgren, verksam- 
hetsledare för Mötesplats Steneby,  
Helén Blomqvist, kulturchef på 
Bollnäs kommun, Marie Östblom, 

projektledare för Stockholm  
Archipelago vid Visit Stockholm  
och industriarkitekturhistoriker, 
samt Thomas Borén, docent i  
kulturgeografi vid Stockholms  
universitet.

15.10–15.50 FOLKMUSIK MED 
ANNA EKBORG OCH JERKER 
HANS-ERS
Två av den yngre generationens 
mest framstående folkmusiker som 
under kort tid har blivit stora namn 
på den svenska folkmusikscenen.

Med starka toner från sina hem-
landskap, Dalarna och Hälsingland 
vävs Anna Ekborgs och Jerkers 
Hans-Ers personliga uttryck  
samman i detta duoformat präglat 
av ett tätt samspel och spelglädje. 

15.50–16.00 AVSLUT
Hans Lindholm Öjmyr, konferencier 
och museichef på Länsmuseet  
Gävleborg sammanfattar dagen  
och stafettpinnen lämnas över till 
Conny Grönberg (L), ordförande 
kultur- och fritidsnämnden i  
Sandvikens kommun, som kommer 
att vara värdar för Kulturting  
Gävleborg 2023.

16.00 HEMFÄRD 



SEMINARIUM A – DANSPLATS 
SKOG – EN KONSTNÄRSDRIVEN 
DANSVERKSAMHET PÅ  
LANDSBYGDEN
Den ideella föreningen  
PHIDR bygger och etablerar  
Gävleborgs första fria scen  
– DansPlats Skog – för professionell 
dans i Skog, Söderhamns kommun. 
Åren 2019-2022 pågår utvecklings-
projektet “DansPlats Skog” som arbe-
tar med tre fokusområden: residens, 
mentorssatsningar och publikutveck-
ling. Genom dansen kommer världen 
till Skog.

Verksamhetsledare Destiny Johannah 
af Kleen berättar om uppkomsten av 
DansPlats Skog och den pågående 
verksamheten. Destiny identifierar sig 
som en danskrigare med en fot som 
konstnär och en fot som en driven ta-
lesperson för kultur- och kroppspolitik 
frågor. Under seminariet pratar hon om 
ideellt engagemang, hållbar arbets-
marknad och om tron på att konsten 
faktiskt kan förändra världen.

SEMINARIUM B – KULTUR- 
FÖRETAGARE I LÄNET: OM ATT 
UTVECKLA PLATSER,  PRODUKTER 
OCH UPPLEVELSER

Våren och hösten 2022 arrangerar 
Region Gävleborg affärsutvecklingsut-
bildningen Kurbits Kultur. Några av de 
kulturföretag som deltagit i vårens sats-
ning medverkar i ett seminarium under 
årets Kulturting och berättar om sina 
drivkrafter och ambitioner att genom 
sin verksamhet och olika samarbeten 
utveckla platser, produkter och upple-

velser i Gävleborgs län. Företagen är 
verksamma bland annat i Jäderfors, 
Dellenbygden, Gävle och Järvsö.   
I denna workshop berättar de om sin 
verksamhet, några av lärdomarna från 
kursen och vad de vill göra härnäst!

Bakgrunden till kursen är att en av 
de branscher som drabbats hårt av 
pandemin, förutom kultursektorn, är 
besöksnäringen. För att stärka små och 
medelstora företag och verksamhe-
ter inom turism- och besöksnäringen 
erbjuder Region Gävleborg stöd, fort-
bildningar och rådgivning till företag 
inom bland annat matproduktion, 
outdoor och kultur.   

SEMINARIUM C – HÅLLBAR 
PLATSUTVECKLING AV  
BIOSFÄROMRÅDE VOXNA- 
DALEN OCH VÄRLDS- 
ARVET HÄLSINGEGÅRDAR
Hälsingland har  
unika naturmiljö- 
och kulturmiljö- 
värden. Om detta  
vittnar landskapets två Unesco- 
utnämningar. Världsarvet Hälsinge-
gårdar upptogs år 2012 på Unescos 
världsarvslista och Biosfärområde Vox-
nadalen utnämndes av Unesco 2019.

Under vintern 2022 utlyste Tillväxt- 
verket 13 miljoner kronor för projekt- 
utveckling gällande Unescos Världs-
arv och Biosfärsområden för Hållbar 
platsutveckling.

Det interkommunala projektet  
”Gemensam utveckling av Biosfär-
område Voxnadalen och Världsarvet 
Hälsingegårdar” - som nu har beviljats 
medel - syftar till att skapa strategiska 
och organisatoriska förutsättningar 
samt testa och arbeta utefter de första



fyra stegen i ”Handbok för hållbar  
turismutveckling i världsarv och  
kulturmiljöer”. 

Medverkar gör Ulrika Nisser och  
Catherine Vennberg. 

Ulrika Nisser är tidigare projektledare 
för nationella besöksnäringsprojekt 
på Tillväxtverket. Under 2019-2021 
projektledare för metodprojektet ”Stärka 
Världsarv” i Falun. Projektet resulterade 
i en handbok om Unescos metod för 
hållbar turismutveckling i världsarv och 
kulturmiljöer samt en projektsamman-
fattning om det faktiska genomförandet. 
Idag arbetar Ulrika som utvecklings- 
konsult på Graffman AB med uppdrag 
inom besöksmåls- och kulturturism- 
utveckling.

Catherine Vennberg är nytillträdd 
projektledare för Tillväxtverkets projekt 
”Gemensam platsutveckling Biosfär-
området Voxnadalen och Världsarvet 
Hälsingegårdar”. Projektägare:  
Ovanåkers kommun.

SEMINARIUM D – INTERKOMMU-
NAL FÖRSTUDIE GESTALTAD LIVS-
MILJÖ – KOMPETENS, NÄTVERK 
OCH SAMVERKAN
Sveriges riksdag har fattat beslut om en 
ny, samlad politik för det som kallas för 
gestaltad livsmiljö. Det politiska målet 
slår fast att arkitektur, form, design, 
konst och kulturarv har avgörande 
betydelse i samhällsbygget eftersom 
den gestaltade livsmiljön påverkar alla 
människor i deras vardag utifrån bland 
annat hälsa och välbefinnande. Gestal-
tad livsmiljö ska, enligt politiken, ses 
som ett sammanhållet område där alla 
dessa perspektiv samspelar och berikar 
varandra.

För att omsätta vision till praktisk 

verklighet har Gävle tillsammans med 
Sandviken, Hudiksvall och Söder-
hamns kommun tagit initiativ till att 
i en förstudie undersöka hur vi kan 
stärka varandra i arbetet med Ge-
staltad livsmiljö. Med den offentliga 
konsten som utgångspunkt prövar 
vi 2021-2022 nya konstellationer 
av samverkan i stadsbyggnadspro-
cessen. Vi ser över befintliga rutiner 
och utvecklar våra processer för att 
möjliggöra ett medvetet och långsik-
tigt arbete där fler kompetenser får 
mötas.

En målsättning med arbetet är att 
stärka infrastrukturen kring gestaltad 
livsmiljö och offentlig konst - och i 
förlängningen stärka den så kallade 
gestaltande kompetensen i Gävle-
borgs län. Vi utvecklar nu ett försök till 
formaliserad samverkan kring kompe-
tensförsörjning inom politikområdet 
i regionen. Det finns även ett stort 
behov av ett fortsatt regionalt nätverk 
för inspiration, kunskapsutbyte och 
stöd. Det är något som vi i och med 
förstudien uppmärksammat och tar 
nu ett första steg till att samla aktörer 
och upprätta nätverk.

Projektledare Anna Högberg berättar 
vad förstudien innehåller och vad de 
kommit fram till hittills.

SEMINARIUM E – KREATIV 
WORKSHOP I BOLLNÄS  
KONSTHALLS ATELJÉ
Museipedagog Ida Gerdemark leder 
workshopen Utveckla Bollnäs. Hur vill 
du utveckla Bollnäs? Har du en idé 
som du vill ska bli verklighet?

Kom och rita, skriv eller bygg i vår 
nya ateljé på Museet! Kl. 13.00-15.00. 
Drop in i mån av plats. 0-99 år.
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Conny Grönberg (L) 
Ordförande kultur- och  
fritidsnämnden i  
Sandvikens kommun

Destiny Johannah af Kleen 
Verksamhetsledare  
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Mer information: 
regiongavleborg.se/kulturting

Kulturting Gävleborg 2022 arrangeras av Kultur Gävleborg,  
Region Gävleborg tillsammans med Bollnäs kommun. 
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