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Inbjudan till ett seminarium om Hallands Kulturplan, fredag 10 september 2010 

Seminariet är en del i den process att skapa Hallands kulturplan som startades vid en workshop på 
Teater Halland 8 april 2010. Syftet är att ge deltagarna vid seminariet möjlighet att påverka de 
planeringsunderlag som tagits fram inom respektive sakområde.  
 
Kulturplanen är en förutsättning för att Region Halland i enlighet med Kultursamverkansutredningens 
förslag ska få fördela vissa statbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ska 
utarbetas i samverkan med regionens kommuner och samråd ska även ske med företrädare för berörda 
organisationer samt kulturskapare.  
 
Region Hallands ansvariga utvecklare inom olika kulturområden har fått uppdraget att ta fram 
planeringsunderlag inom respektive sakområde i kontakt med sina nätverk.  
 
Hallands kommuner har samtidigt erbjudits möjligheten att lämna egna planeringsunderlag till 
kulturplanen för de kommunala processer och verksamheter som bedöms vara av regionalt intresse. 
 
Region Halland kommer att bereda och bearbeta planeringsunderlagen vidare efter det som 
framkommer vid seminariet och i dialogen i övrigt inom kulturområdet.  

Seminariet kommer att hållas av framtidsutvecklare Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se  

 
Målgrupp: Politiker och tjänstemän i Region Halland och kommunerna, regionala kulturinstitutioner, 
ideella organisationer och kulturutövare. 

Tid: 10 september 2010 klockan 09.00 – 13.00, registrering från 08.30. 
Plats: Café Österskans i Immanuelskyrkan, Strandgatan 20, Halmstad. 

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och enklare lunch. 

Anmälan: görs på Region Hallands hemsida www.regionhalland.se/kursochkonferens senast den 
31 augusti 2010. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum. Överlåt platsen 
till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista 
anmälningsdag. 

Frågor om anmälan och annat av praktisk art besvaras av Helena Nilsson,  
tfn 035-17 98 32, e-post helena.nilsson@regionhalland.se  
Frågor om innehållet besvaras av Ingemar Andréasson, tfn 035-17 98 38, 
e-post ingemar.andreasson@regionhalland.se  
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