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Yttrande Kulturplan för Norrbotten 2018 - 2021

Region Norrbotten har berett länets kommuner möjlighet att inkomma med yttrande över 
Kulturplan för Norrbotten 2018 – 2021. Intentionen är att gemensamt ta fram en plan och 
verktyg för den gemensamma regionala kulturvecklingen i Norrbotten. Framtagandet av 
planen är gjord efter dialog och samråd med länets samtliga kommuner, företrädare för 
konstområden, folkbildningen, länsungdomsråden, civilsamhället och de nationella 
minoriteterna samt urfolket samerna. Planen har beretts i samverkansforumet 
kulturberedningen med representanter från regionstyrelsen och kommunförbundet 
Norrbottens kommuner.
 
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från kultur- och fritidsnämnden men remisstiden är kort 
varför kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott vid sammanträde 2017-08-21 beslutat att till 
ordförande överlåta att lämna yttrande över planen.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande föreslår kommunstyrelsen ställa sig bakom regionens 
kulturplan med nedan nämnda kompletteringar

Kulturplanens utformning

Planen upplevs omfattande och svårläst varför en s.k. populärversion är att rekommendera. 
Tydligare koppling mellan de kulturpolitiska målen och utvecklingsinsatser är önskvärt. 
Målformulering och insatser är inte alltid formulerade som mål/åtgärd varför uppföljning av 
planen kan bli svår att genomföra.

En bilaga med disposition av avsnitten bakgrund och nutid föreslås så att fokus på vad som 
ska göras under planperioden blir i fokus.

Utvecklingsinsatser

Musik sid. 50. Här saknas omnämnandet att Studio Acusticum utgör en unik forskningsmiljö 
för akustik.
En allt för detaljerad beskrivning av kulturutbudet i länet och i enskilda kommuner innebär en 
uppenbar risk att glömma någon aktör. 
Fria teatergrupper sid. 56. I texten uppräknas ett stort antal fria teatergrupper i länet men inte 
Teater Vilja i Piteå.
Amatörteaterföreningar sid. 57. Samma gäller här. Regnbågsteatern, Karlbergsteatern och 
Roknäsrevyn borde omnämnas. 
Dans sid. 60. Här föreslås ett tillägg:
 Verka för att fler kommuner i länet medfinansierar Dans i Nord tillsammans med Piteå 

kommun och region Norrbotten.

Ann-Katrin Sämfors
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
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