
 
Verksamhetsplan 2014 för Umeåregionens kulturarbetsgrupp 
 
Kontaktperson för arbetsgruppen:  
 

Verksamhetsområde 
Inom vilket område verkar ni? Vad är er specialitet och ert kompetensområde? 

Kultur 
 

Avsikt/Syfte 
På vilket sätt verkar er arbetsgrupp för Umeåregionens 3 övergripande målsättningar? 

 
Utveckla regionen: 
Genom att samarbeta runt arrangemang, producera egna och gemensamt satsa på större arrangemang. Vi ökar 
möjligheten för lokala kulturutövare att framföra och utöva sin verksamhet och utöka sitt kontaktnät. 
Effektivisera och kommunala förvaltningen: Genom att lyfta fram vår lokala kulturplan och samordna där det är 
möjligt. 
Demokratiskt förankrad samverkan: Genom att lyhört fånga upp synpunkter och idéer från regionens invånare, 
idéer som vi delar med oss av på våra träffar. 

Mål 2014 
Vart vill ni ha nått under året? 

 
Vi arbetar vidare med Umeå 2014 och under året kommer vi att genomföra arrangemang inom kulturområdet. Ett 
antal av dessa arrangemang planeras i samarbete mellan någon eller några av Umeregionens kranskommuner. 
Vårt stora gemensamma arrangemang där alla kranskommuner deltar blir Kulturnatta. Förutsättningarna för att 
genomföra Kulturnatta ser delvis annorlunda ut pga. av förändringar i placeringen av scen. Vi har också avsikten 
att på olika sätt ”växla upp” vår del av arrangemanget. 
 
Inför 2014 ser vi ett behov att jobba extra med marknadsföring. Vi kommer därför att bjuda in Umeåregionens 
informatörer till en träff.  
 
Vi ser att gruppens nätverksbyggande är viktig för medlemmarna, liksom att vara ett stöd för varandra och hjälpas 
åt att sprida information kring vad som händer inom området. Vi ska under året ha regelbundna träffar och bjuda 
in personer som kan tillföra vår grupp mer information om kultur i regionen. 
 

Aktivitetsplan 2013 
Vem gör vad när och hur? 

Aktivitet Genomfört Ansvarig 
Samordning av arrangemang under 2014 T o m december 2014 Hela gruppen  

Kulturnatta Maj 2014 Hela gruppen 

Träff med informatörerna i Umeåregionen.  

 
Jan/februari 2014 Ordförande 

Regelbundna träffar 4-5 st under året med inbjudna 
gäster/föreläsare 

T o m december 2014 Ordförande 

   
 
Om målen och/eller aktivitetsplan behöver revideras under året, meddela kommunchefsgruppen genom 
kanslichefen. Den verksamhetsplan ni lämnar till kanslichefen på Umeåregionen ska omfatta max 2 sidor. 
Eventuellt mer detaljerade planer tar ni fram som stöd för ert eget arbete. Kanslichefen kommer att 
sammanfatta samtliga arbetsgruppers mål och aktivitetsplaner och rapportera detta till regionrådet som 
underlag för strategisk plan.  



 


