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Från ord till handling –   
Regional Kulturplan för Västmanland 2023–2026   
Västmanlands fjärde kulturplan Från ord till handling, Regional kulturplan för 

Västmanland 2023–2026 tar avstamp i visionen om Ett livskraftigt Västmanland 

genom hållbar utveckling. Kulturplanen beskriver hur Region Västmanland vill bidra 

till utvecklingen av konst och kultur för alla som bor och verkar här. 

Kulturens uppdrag är att samordna, koordinera och leda processer som bidrar till 
hållbar regional utveckling inom kulturen i Västmanlands län. En ny kulturplan har 
tagits fram i bred samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter, civila 
samhället, kulturskapare och kulturlivet. Framtaget förslag till kulturplan skickas nu 
ut på remiss under perioden 12 januari till 18 mars. 
 

Kulturplanen är Region Västmanlands plan för vad regionen tillsammans med olika 

samarbetspartners ska utveckla inom kulturområdet 2023 – 2026. Den anger 

inriktning, prioriteringar och mål samt är underlag för Region Västmanlands 

ansökan om statsbidrag för regional kulturverksamhet. Västmanlands regionala 

kulturplan beslutas av regionfullmäktige. Den fungerar styrande för de 

verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen, vägledande för länets 

kommuner samt inspirerande för övriga kulturinstitutioner, kulturskapare och 

civilsamhället.  

Handlingar  
Remissversionen av kulturplanen med tillhörande handlingar finns på Region 
Västmanlands hemsida:  
 
https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/kultur-och-
folkbildning/kulturplan-2023/remiss-kulturplan-2023-2026/ 
 
Handlingarna omfattar: 
 

• Följebrev 

• Remissversion av Från ord till handling - Regional kulturplan för 

Västmanland 2023-2026. 

https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/kultur-och-folkbildning/kulturplan-2023/remiss-kulturplan-2023-2026/
https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/kultur-och-folkbildning/kulturplan-2023/remiss-kulturplan-2023-2026/
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Hur svarar jag?  
Yttrande på remissen lämnas via e-post till region@regionvastmanland.se. 
 

Ange diarienummer RUF210143 både i ämnesraden och på respektive bifogat 

dokument. Även kontaktperson för eventuella frågor bör anges. 

Kulturplanen kommer i ett senare skede att språkgranskas och layoutas varför 
synpunkter på innehåll och struktur önskas i första hand.  
 
Vi önskar ert svar senast 2022-03-18. 

Hur behandlas synpunkterna?  
Efter remissperioden sammanställer och behandlar Region Västmanland de 
inkomna synpunkterna. Förslaget till kulturplan bearbetas för att sedan beslutas i 
Kultur- och folkbildningsnämnden och Regionfullmäktige.  

Frågor? 
Välkommen att kontakta:  
 
Lena Karlström  
lena.karlstrom@regionvastmanland.se 
021-173453  
 
Lotta Wedérus  
lotta.wederus@regionvastmanland.se 
021-174568 
 
 
Vänliga hälsningar 
 

 
 
Lena Karlström 
Kulturchef Region Västmanland 
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