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ÄRENDELISTA

§ 14 Fastställande av dagordningen
§ 15 Information från ordföranden
§ 16 Information från regionkulturchefen
§ 17 Fördelning av statlig förstärkning till regional kulturverksamhet i Västerbottens län 

2022 – Delbeslut, steg 2.
§ 18 Kulturutskottets inspel till Återrapporteringsrapport, planeringsförutsättningar 2023-

2026
§ 19 Konferenser och andra förrättningar

2 (11)

Comfact Signature Referensnummer: 32923SE



 
Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-02

Utdragsbestyrkande

§ 14 Fastställande av dagordningen

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs med tillägget att punkten kurser och andra förrättningar läggs 
till.

Beslut

Dagordningen fastställs med tillägget att punkten kurser och andra förrättningar läggs 
till.
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§ 15 Information från ordföranden
RUN 13-2022

Sammanfattning

Kulturutskottets ordförande informerar om aktuella frågor.

Regionfullmäktige har fattat beslut om ny politisk organisation. Delar av 
förändringen träder ikraft redan från 1 mars i år, och andra delar efter valet.

Litteraturpolitiskt toppmöte hålls den 4 mars i Göteborg där ordföranden deltar.

Nationell - regional dialogmöte; förmöte med SKR 15/3 och möte med kulturministern 
16/3. På agendan; Återstart, armlängdsavstånd, Kultursamverkansmodellen samt 
dragning av Tobias Nilsén som leder arbetet med KKN. Ordf och v ordf är inbjudna.

Folk och kultur har gått av stapeln, pågick i två och en halv dag. Stort intresse från 
arrangörer och deltagande. Förutom filmen "Säg det i lokala toner" från Åsele så 
anordnade Kultur i Norr en programpunkt om samisk kultur med sametingets 
kulturnämnds ordf Erik-Oscar Oscarsson fd kulturminister Amanda Lind, riksteaterns 
vd och blivande direktör i Jämtland/Härjedalen Magnus Aspegren som leddes av 
Sverker Olofsson.

Nästa möte med kulturutskottet planeras att bli fysiskt på plats i Skellefteå.

Förslag till beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
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§ 16 Information från regionkulturchefen
RUN 23-2022

Sammanfattning

Joakim Sandberg, regionkulturchef, informerar om uppföljningar av gjorda 
utvecklingsinsatser, planerade insatser samt händelser av betydelse för det regionala 
kulturlivet.

Med anledning av kriget så undersöker vi just vilka samarbeten kommuner och 
regionen i Västerbotten har med Ryssland. Samarbeten kommer sannolikt på UDs 
inrådan att avslutas eller pausas.

Nytt kris/återstartsstöd på gång. Besked nästa vecka. Kan handla om 1-1,5 mkr till 
Västerbotten.

Statens särskilda utredare Linda Zachrisson som lett arbetet med utredningen ”Från 
kris till kraft” har fått ett extra uppdrag av kulturministern att jobba vidare med de 
förslag som finns i utredningen en ny roll som statlig samordnare.

Förslag till beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
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§ 17 Fördelning av statlig förstärkning till regional kulturverksamhet i 
Västerbottens län 2022 – Delbeslut, steg 2.
RUN 32-2022

Sammanfattning

Statens kulturråd beslutade vid sitt styrelsesammanträde den 27 januari 2022 att bevilja 
Region Västerbotten statsbidrag om totalt 95 326 000 kr att fördelas i enlighet med 
förordningen 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
Anslaget är uppräknat med 0,8 procent för pris och löneomkostnader i förhållande till 2021 
års grundbidrag. Utöver det förstärker Kulturrådet verksamhetsbidraget med ytterligare 4,9 
procent av statsbidraget för regional verksamhet, motsvarande 3 978 653 kr. Medel avsedda 
för att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

I enlighet med regionala utvecklingsnämndens beslut (2022-02-27 § 28) så skulle fördelningen 
tas i två steg. Varav delbeslut 1 gällande erhållen uppräkning på 0,8 procent för pris och 
löneomkostnader i förhållande till 2021 års grundbidrag beslutades vid den Regionala 
utvecklingsnämndens sammanträde den 17 februari 2022 (§ 28). 

Delbeslut 2 avseende den förstärkningen på 3 978 653 kr bereds vid Kulturutskottets 
sammanträde den 2 mars för beslut i regionala utvecklingsnämnden den 17 mars. Detta för 
att skapa tid för analys och förslag på fördelning av detta tillskott till länets kulturliv. Efter 
genomförd analys föreslås följande förstärkning:

VERKSAMHET
Västerbottens museum AB*                       - 630 000 kr   
 Västerbottens teatern AB                          - 600 000 kr
 NorrlandsOperan AB                                 - 600 000 kr 
 Dans i Västerbotten                                   - 300 000 kr
 Riksteatern Västerbotten                          - 300 000 kr
 Västerbottens läns hemslöjdsförening       - 300 000 kr
 Konstkonsultverksamheten                       - 300 000 kr
 Regionbibliotek Västerbotten                    - 300 000 kr
 Folkrörelsearkivet i Västerbotten               - 300 000 kr
 Företagsarkivet i Westerbotten                 - 200 000 kr
 Mångkulturverksamheten                         - 148 653 kr
Film i Västerbotten                                    - 0 kr
 Norrlandsnätverk för musikteater och dans - 0 kr

TOTALT                                                    3 978 653 kr

*  Västerbottens museum AB utgör anslagsmottagare i kultursamverkansmodellen. 
Skogs- och samemuseet i Lycksele AB är länsdelsmuseer. De erhåller 10 tkr 
respektive 20 tkr av Västerbottens museum ABs anslag.

Ovanstående fördelning syftar till att, i enlighet med Region Västerbottens Kulturplan 
2020–2023 mål 1. Den kulturella infrastrukturen är tillgänglig och jämlik samt Mål 4. 
Goda villkor för professionella kulturskapare ger ett utbud av hög kvalitet, främja 
närhet och tillgänglighet till regional kulturverksamhet för regionens invånare oavsett 
bostadsort samt möjliggöra för verksamheterna att tillvarata och utveckla det 
omställning/utvecklingsarbete som pandemin inneburit. Ett sådant exempel är de 
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insatser som gjorts i syfte att öka förutsättningar för professionella kulturskapare att 
vara verksamma i regionen.

Vid föreslagen fördelning har hänsyn tagits till aviserade behov i samband med årliga 
äskanden och balanserar verksamheternas anslagsutveckling i 
kultursamverkansmodellen över tid (jämförelse 2013>2021). Kulturrådets 
prioriteringsgrunder har beaktats vid föreslagen fördelning: 

- utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka 
samverkansformer och interregionala samarbeten

- ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur 

- samt insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet

- En förutsättning för utveckling är också att de regionala kulturverksamheterna ger 
goda möjligheter för kulturskapare och samverkar med professionella kulturaktörer 
utan offentlig huvudman

Förslag till beslut

Kulturutskottet föreslår att Regionala utvecklingsnämnden beslutar:
Fastställa förslaget av fördelning av statlig förstärkning till regional kulturverksamhet i 
Västerbottens län 2022.

Beslut

Kulturutskottet föreslår att Regionala utvecklingsnämnden beslutar:
Fastställa förslaget av fördelning av statlig förstärkning till regional kulturverksamhet i 
Västerbottens län 2022.

Expedieras till 

Joakim Sandberg, regionkulturchef
 Linn Edlund, kulturstrateg
 Richard Ström, kulturstrateg

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Joakim Sandberg 2022-02-21
 8.1 NY Bilaga - uträkningar inför fördelning
 Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-02-17 § 28 utkast
 §8 KU Fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet i 

Västerbottens län 2022
 Kulturrådets beslut om vissa statsbidrag regional kulturverksamhet för år 2022 

inom ramen för kultursamverkansmodellen, KUR 2021_13751
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§ 18 Kulturutskottets inspel till Återrapporteringsrapport, 
planeringsförutsättningar 2023-2026
RUN 94-2022

Sammanfattning

Återkoppling på planeringsförutsättningarna är en del av regionens plan- och budgetprocess 
och innebär det första steget i framtagande av den regionala utvecklingsnämndens 
verksamhetsplan för 2023, samt en möjlighet att lyfta större frågor som kan påverka 
regionens plan och budget 2023. 

Nämndens fattar beslut den 13 april gällande återkoppling på planeringsförutsättningar som 
därefter överlämnas till regionstyrelsen.

Återkopplingsrapporteringen gör utifrån följande rubriker; nämndens bidrag till fullmäktiges 
mål och uppdrag, nämndens utvecklingsinsatser och planerade verksamhetsförändringar, 
nämndens inriktning för kompetensförsörjning, nämndens plan för hållbar ekonomi och 
prioriteringar av resurser, nämndens investeringsplanering samt nämndens övriga 
synpunkter.

Kulturutskottet och kollektivtrafikutskottet lämnar synpunkter och/eller förslag till 
förändringar inom respektive sakområde för vidare hantering i nämnden. 

Kulturutskottets inspel rör följande områden: 

Nämndens utvecklingsinsatser och verksamhetsförändringar

 Samisk kulturutveckling

Ambitioner för den samiska kulturutvecklingen formuleras förutom i den regionala 
kulturplanen även i det politiska positionspapperet Kultur i Norr. Region Västerbotten stödjer 
idag utveckling i såväl kust, skogsland som fjällen genom insatser i Umeå, Lycksele och 
Tärnaby. Mest prioriterat är förstärkning av det nystartade samiska centret Aejlies i Tärnaby 
som behöver en säkerställd samfinansiering med kommun och statliga myndigheter.

 Stärkt ideell sektor och utjämnade villkor för barn och unga 

Pandemin har visat hur viktig men skör den ideella kultursektorn är. Samtidigt är 
civilsamhällets aktörer den del av kultursektorn som tilldelas minst resurser. Det finns en 
farhåga att ett förlorat engagemang hos hela generationer skett, vilket påverkar både 
deltagande i, och utförandet av kulturella aktiviteter. Kulturutövandet är viktigt och centralt i 
många ungas liv och det utgör en stor del i rätten till en aktiv fritid. Det finns ett behov att 
utveckla stödstrukturer som bidrar till att återuppta engagemanget inom den ideella sektorn 
men också skapa förutsättningar för målgruppen barn och ungas deltagande i kulturlivet. 

 Verksamhetsförändringar 
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Beslut om överflyttning av tidigare landstingets konstverksamhet och funktionens ansvar/ 
uppdrag till regional kulturverksamhet togs i början på 2020, övertagandet skedde från och 
med den 1 mars 2020, vilket också avsåg de avsatta medel som finns för denna verksamhet. 
Funktionen för offentlig konst arbetar med konstnärliga gestaltningar i Region Västerbottens 
lokaler och miljöer. 

Nämndens inriktning för kompetensförsörjning 
Verksamheten har behov av kompetensutveckling inom prioriterade områden, däribland 
barnrätt i praktiken och finansieringsformer på olika nivåer. 

Nämndens plan för hållbar ekonomi och prioriteringar av resurser 

 Anslag inom kultursamverkansmodellen

Regionen har ett ansvar att bedriva utveckling där regionala variationer ges plats, här behöver 
regionen kunna driva på utveckling och resurs-sätta den typ av insatser som på sikt kan utgöra 
en del av kultursamverkansmodellen och därmed generar utökade statliga anslag till 
regionen,

 Regionens delägda bolag

Kulturutskottet ska svara för att samordna och förbereda ägarsamråden avseende bolagen 
inom kulturområdet. För att främja en utvecklad och mer ändamålsenlig beredning inför 
ägardialog om de delägda kulturbolagens långsiktiga förutsättningar samt strategiska 
utmaningar och styrkor kommer särskilt fokus att läggas på detta vid verksamhetsdialoger 
med bolagen.

 Regionala projektmedel kulturområdet 

Hos Region Västerbotten finns idag inga särskilda utvecklingsmedel som riktar sig till 
kulturella verksamheter, för etablerade eller nya aktörer. Möjligheten för exempelvis 
kommunala aktörer att initiera mellankommunala projekt som möter gemensamma behov 
inom kulturområdet är också mycket begränsat till skillnad från andra politikområden. Olika 
nationella myndigheter utlyser projektbidrag årligen inom olika konstområdesspecifika-, eller 
tematiskt prioriterade områden. Här förväntas det finnas en regional medfinansiering. Särskilt 
angeläget blir detta i och med de utökade resurser som finns inom ramen för olika EU-
program.

Nämndens övriga synpunkter 

 Folkbildningens roll det regionala utvecklingsarbetet 

I enlighet med den regionala kulturplanen finns ett behov av att tydliggöra och stärka 
folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet. Regionens fem rörelse- och 
stiftelseägda folkhögskolor har under flera år larmat om den ekonomiska situationen liksom 
de utmaningar man står inför. Region Västerbottens skulle behöva göra en systemförändring i 
anslagsfördelningen och i stället för att som idag ge ett fast anslag, följa SKRs 
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rekommendation om ett deltagarveckor-styrt system som också uppräknas enligt 
densamma.

Förslag till beslut

Kulturutskottet beslutar att fastställa och överlämna inspel enligt framtagen 
Återkopplingsrapport, Planeringsförutsättningar 2023-2026 till regionala 
utvecklingsnämndens arbetsutskott.

Beslut

Kulturutskottet beslutar att fastställa och överlämna inspel enligt framtagen 
Återkopplingsrapport, Planeringsförutsättningar 2023-2026 till regionala 
utvecklingsnämndens arbetsutskott.

Expedieras till 

Katrine K Andersson
 Joakim Sandberg, regionkulturchef
 Linn Edlund, kulturstrateg

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Linn Edlund 2022-02-21
 Återkopplingsrapport, planeringsförusättningar 2023-2026 Kulturutskottet

10 (11)

Comfact Signature Referensnummer: 32923SE



 
Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-02

Utdragsbestyrkande

§ 19 Konferenser och andra förrättningar

Sammanfattning

Kulturutskottet ges information om kommande konferenser och andra förrättningar.

- Arctic Art Summit den 27-29 juni 2022 i Whitehorse, Yukon.

Förslag till beslut

Kulturutskottet beslutar att ordföranden deltar i Arctic Art Summit den 27-29 juni 2022 
förutsatt att det blir en delegation från Västerbotten.

Beslut

Kulturutskottet beslutar att ordföranden deltar i Arctic Art Summit den 27-29 juni 2022 
förutsatt att det blir en delegation från Västerbotten.
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