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Postadress Besöksadress Telefon  rg@regiongavleborg.se Bankgiro 5031-9771 
Kultur- och 
kompetensförvaltningen 
801 88 Gävle 

Regionkontoret 
Rektorsgatan 1 

026-15 40 00  www.regiongavleborg.se Org. nr. 232100-0198 

 

 

Till 

Kommunernas representanter i det regionala kultursamrådet 

Kommunernas kulturchefer 

Ordförande och chefer för kulturaktörer med regionalt uppdrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till regionalt kultursamråd 

 
Datum Onsdag 14 mars 2018 

 
Tid 09:00-14:30 

 
Plats Elite Grand Hotel i Gävle 

 
Anmälan senast Fredag 2 mars 2018 

 
Anmälan till kulturutveckling@regiongavleborg.se 

(ange eventuell specialkost) 

 

 

Sedan 2013 ingår Region Gävleborg i kultursamverkansmodellen. Det är av 

stor vikt att vårt arbete med den regionala kulturpolitiken sker i nära 

samverkan med länets kommuner. Därför inrättades 2013 ett regionalt 

kultursamråd, ett politiskt forum för uppföljning, utvärdering och 

utveckling av kultursamverkansmodellen i Gävleborg. Syftet är att genom 

ökad samverkan skapa goda förutsättningar för att vidareutveckla länets 

rika kulturliv. Det regionala kultursamrådet är ett viktigt tillfälle i detta 

arbete. 

 

Det regionala kultursamrådet utgörs av en politisk representant från var och 

en av länets kommuner samt representanter från Region Gävleborgs kultur- 

och kompetensnämnd (KKN). 

 

 

 

https://www.elite.se/sv/hotell/gavle/grand-hotel/#about
mailto:kulturutveckling@regiongavleborg.se
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Kultursamrådet träffas som regel två gånger per år. På våren sker mötet i 

samband med att de kulturaktörer med regionalt uppdrag som får sin 

finansiering genom kultursamverkansmodellen redovisar sina årsberättelser 

för kultur- och kompetensnämnden (KKN). Liksom i fjol bjuds 

kommunernas politiker och kulturchefer samt verksamheternas 

styrelseordförande in för att ta del av redovisningarna. 

 

Program 

Varje kulturaktör med regionalt uppdrag ska presentera sitt arbete under 

2017 utifrån den regionala kulturplanens utvecklingsområden och 

prioriterade perspektiv för det regionala kultursamrådet och för kultur- och 

kompetensnämnden. 

 

Varje kulturaktör med regionalt uppdrag får 15 minuter för sin redovisning, 

därefter finns fem minuter för kortare frågor från åhörarna och fem minuter 

mellan varje redovisning. 

 

09:00 09:30 Fika 
   

09:30 09:40 Inledning 
   

09:40 10:50 Redovisningar, del 1 

 

 09:40-10:00 Folkteatern Gävleborg 

(presentation och frågor) 

 10:05-10:25 Riksteatern Gävleborg 

(presentation och frågor) 

 10:30-10:50 Gävle Symfoniorkester 

(presentation och frågor) 
   

10:50 11:05 Paus 
   

11:05 12:00 Redovisningar, del 2 

 

 11:05-11:25 Kulturutveckling Region Gävleborg 

(presentation och frågor) 

 11:30-11:50 Arkiv Gävleborg 

(presentation och frågor) 
   

12:15 13:00 Lunch 
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13:00 13:45 Redovisningar, del 3 

 

 13:00-13:20 Hälsinglands Museum 

(presentation och frågor) 

 13:25-13:45 Länsmuseet Gävleborg 

(presentation och frågor) 
   

13:45 14:30 Kultursamrådet, reflektioner efter redovisningarna 

   

(14:30 17:00 KKN-nämnden sammanträder) 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 
Alf Norberg 

ordförande kultur- och kompetensnämnden 


