Från: Kulturförvaltningen Kulturkansli <kulturkansli@malmo.se>
Till: Kulturförvaltningen Postlista Kulturkansliet <registrera.kf.kansli@malmo.se>
Ärende: VB: Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 på remiss - välkomna med
era synpunkter!
Datum: 2020-02-17 15:43:52

Från: Erlander Gunnel [mailto:Gunnel.Erlander@skane.se] För Kultur
Skickat: den 17 februari 2020 15:17
Till: kof@bjuv.se; kommunstyrelsen@bromolla.se; burlovs.kommun@burlov.se;
bastads.kommun@bastad.se; kulturnamnden@helsingborg.se;
kulturochfritid@hoganas.se; kfu@horby.se; kaf@hoor.se; kultur.fritid@klippan.se;
arbetslivochfritidsnamnden@kavlinge.se; kultur@landskrona.se;
kulturochfritidsnamnd@lomma.se; kultur-fritid@lund.se; Kulturförvaltningen Kulturkansli
<kulturkansli@malmo.se>; kommun@osby.se; kulturfritidsnamnden@simrishamn.se;
familjeforvaltningen@sjobo.se; kansli@skurup.se; kommunen@staffanstorp.se;
info@svalov.se; registrator.kof@svedala.se; kommun@tomelilla.se;
kulturfritid@trelleborg.se; vellinge.kommun@vellinge.se; kultur@ystad.se;
kommun@astorp.se; registrator@engelholm.se; asa2.jonsson@orkelljunga.se;
kommunen@ostragoinge.se; skane@lansstyrelsen.se; kansliet@kfsk.se;
kultur.fritid@kristianstad.se; bun@perstorp.se; Kulturochfritidsnamnden@eslov.se;
kultur@hassleholm.se
Ämne: Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 på remiss - välkomna med era
synpunkter!
Hej,
Region Skånes kulturnämnd beslutade den 13 februari 2020 om att remittera förslag till
Regional kulturplan för Skåne 2021-2024 och ni erbjuds möjlighet att lämna synpunkter
senast den 15 april 2020.
Region Skånes kulturnämnd önskar särskilt svar på följande frågor:
• Hur ser ni på de fem utvecklingsområdenas fokus och inriktning? Är det något
perspektiv som saknas?
• Vilka utvecklingsinsatser är mest angelägna för er under planperioden? Hur ser ni
att den regionala kulturplanen kan utgöra ett stöd i ert eget arbete?
• Samverkan är viktig i genomförandet av kulturplanen. Har ni förslag på förändring
av formerna för er dialog med Region Skåne under nästa planperiod?
Vi ser gärna att ni i yttrandets inledning sammanfattar era synpunkter. Yttrandena ska
vara inkomna senast den 15 april 2020 till Region Skånes kulturförvaltning, 205 25 Malmö
eller till kultur@skane.se. Yttrandena kommer att publiceras på Region Skånes hemsida.
Kontakta oss gärna på kultur@skane.se för eventuella frågor.
Vänliga hälsningar
Cecilia Widberg
_________________________________________
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