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Kulturutveckling uppdrag i Kulturplan 2016-2018 

• Stärka och utveckla kulturlivet i 
Gävleborg 

• Stärka och utveckla 
konstområdena dans, konst, 
film, hemslöjd, crossmedia, 
musik och litteratur/bibliotek 
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Vilka är vi? 

• 25 medarbetare 

• Producenter inom musik och scenkonst (ej teater) 

• Konsulenter inom dans, hemslöjd, film, crossmedia, bibliotek/litteratur och 
konst  

• Strateg och verksamhetsutvecklare inom kultur, hälsa och världsarv 

• Konsthandläggare, projektledare och tekniker inom offentlig konst 

• Avdelningschef, enhetschef och administrativt stöd 

• Placerade på Silvanum i Gävle med regionen som arbetsfält 
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Uppdrag inom följande områden 

• professionell dans- och musikverksamhet  

• regional biblioteksverksamhet, läs- och litteraturfrämjande 
verksamhet 

• konst- och kulturfrämjande verksamhet 

• filmkulturell verksamhet 

• hemslöjdsfrämjande verksamhet 
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Alltid i samverkan 

Exempel på aktörer: Kommuner, föreningar, arrangörer, 
professionella kulturskapare, skolor, unga kulturskapare, 
folkbibliotek, folkrörelse, studieförbund, institutioner, folkhögskolor, 
andra regioner, invånare och besökare osv. 

 

Barn och unga är en prioriterad målgrupp inom alla 
verksamhetsområden. 
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Under 2016 – ett urval 

• HBTQ-certifiering av avdelningen 

• Utlysning av medel för hälsofrämjande 
kulturinsatserför integration 

• Genom arrangörsföreningar bjudit in 
personer från asylboenden 

• Konferensen ”Jag är du”, Bollnäs 

• Startat regional samverkansgrupp för 
barnkultur tillsammans med kommuner 
och institutioner 

 

• Utredning av möjlig Kulturgaranti för barn 

• Konferensen StoryTech, teknikburet 
berättande 

• Mötesplatsen Forum Konst i Jädraås 

• ”Dela läslust” tillsammans med 
folkbiblioteken 

• Samarbete med Kulturskolan t ex 
workshops med musiker på turné och 
Kulturskolejazzen 
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fortsättning 

• Världsarvet ”Bortom Åa” i VR 

• Framtagande av kartläggning om e-
resurser på kommunala bibliotek 

• Studiecirkel kring 
deltagarkultur/transmedialt 
berättande 

• Startat ”Systrarna” igen, unga 
kvinnliga singersong writers 

 

• Nordiskt utbyte inom slöjdområdet 

• Utställningen Väv eller Söm 

• Pedagog inom 
MakerSpace/Skaparbibblan 

• Dans och funktionsvariationer, Gävle 

• Dansresidens i Sandviken 
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Bidragsgivning 2016 
Kulturarrangemang och kulturprojekt 

Ca 55 bidragsansökningar  

• Bollnäs  9 (8) 

• Hudiksvall  9 (5) 

• Ovanåker  3 (3) 

• Gävle   13 (10) 

• Nordanstig  2 (2) 

• Ockelbo  2 (1) 

• Sandviken  4 (3) 

• Söderhamn  6 (4)  

• Länet   5 (5) 

Kultur för integration 

• 50-tal bidragsansökningar  

• Fördelat 2,8 miljoner 

• Spridning hela länet 
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På gång 2017 
• Kulturarvsprojekt – tre år 

• Utlysning av medel för integrationsprojekt 

• Arbete med förslag till kulturgaranti 

• Kartläggning av behov HBTQ-området m 
Folkteatern och Länsmuseet 

• Ny upplaga av konferensen StoryTech 

• Utveckling av VR tillsammans med bl.a 
Länsmuseet  

 

• Mötesplatsen Forum Musik 

• Samarbete med Myndigheten för 
tillgängliga medier ang tillgänglighet av bl a 
taltidningar och talböcker 

• Gemensam utbildning Klarspråk i länet 

• Litteratur som konstform 
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www.regiongavleborg.se/kultur 

www.facebook.com/kulturutveckling  

www.instagram.com/kulturutvecklinggavleborg  
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KONSTKONSULENTVERKSAMHETEN 

En presentation 

 

 

 
 

Erik Anderman, konstkonsulent 

 

Regionalt kultursamråd, 15 mars 2017 
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FORUM KONST 
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GRÄNSLAND, MELLANRUM, AVGRUNDER, 
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KONST HÄNDER 
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Tack! 

Erik Anderman 

---  

Konstkonsulent 

Direkt: + 46 (0)26-53 11 96 

Sms: + 46 (0)725-75 31 68 

erik.oscar.anderman@regiongavleborg.se 

www.regiongavleborg.se/kulturutveckling 

www.regiongavleborg.se/konst 

www.facebook.com/kulturutveckling 

www.facebook.com/konstgvbg 

 


