
  PROTOKOLL 1 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

Sammanträdesdatum  Torsdagen den 21 november 2019 

 

Sammanträdestid  kl. 09:00-14:15 

   

 

 Sammanträdesplats  Tallen, regionala utvecklingsförvaltningen, Umeå. 

 

Beslutande  Enligt närvarolista 

   

Justerade paragrafer  §§ 47–61 

 

 

 

 

Underskrifter   Genom digital justering. 

 

Sekreterare   Mona-Lisa Fjellström 

 

Ordförande   Nina Björby (S) 

 

Justerare   Mattias Larsson (C) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

BEVIS OM ANSLAG 
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. 

 

Organ   Kulturutskottet 

 

Sammanträdesdatum  2019-11-21 

 

Anslagsdatum  Protokollet ska anslås senast två dagar efter justering 

 

Datum då anslaget tas ner Anslag tas ned tre veckor efter anslagsdatum. 

 

Förvaringsplats för protokollet  Regionala utvecklingsförvaltningen, Umeå  

  

Underskrift  Frida Hald  

ProSale Signing Referensnummer: 804132



  PROTOKOLL 2 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

  

Närvarolista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

    

   

   

   

  

  

  

 

 

 

  

Namn När- 

varo 

Reservation 

Omröstning 

Anteckningar 

§ § 

Ja Nej 

Ledamöter 

Nina Björby (S), ordf. 1    

Roland Sjögren (KD), 1:e vice ordf. -   Förhindrad 

Ahmed Hersi (V), 2: e vice ordf. 1    

Olov Nilsson (S) 1    

Mahmoud Alturk (S) 1    

Lars Åman (L) 1    

Mattias Larsson (C) 1   Justerare 

     

Övriga närvarande  

Mona-Lisa Fjellström, sekreterare 

Barbro Granberg, controller  

Kerstin Hamre, straterg 

Håkan Sandberg, strateg 

Richard Ström, samordnare 

Niclas Bromark, länsidrottschef 

Åsa Ögren (S), ordförande  

Linn Lundström, marknads- och kommunikationschef   

Simon Strömberg, kulturrådet 

Jenny Forslund, Ålidhem äger 

Rose-Mari Lindfors, Lyssna på oss från Jörn 

Marlene Josefsson, konstkonsulent  
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  PROTOKOLL 4 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 47. 

Val av justerare 
  

 

Beslut 

Kulturutskottet beslutar utse Mattias Larsson (C) att justera protokollet tillsammans med 

ordföranden. 

______ 

 

  

ProSale Signing Referensnummer: 804132



  PROTOKOLL 5 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 48. 

Fastställande av dagordningen 
  

 

Beslut 

Kulturutskottet fastställer dagordningen enligt förslag.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturutskottet har att fastställa dagordningen för sammanträdet.  

______ 
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  PROTOKOLL 6 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 49 

Information från Kreativa platser- Jörn och Ålidhem  

 
Beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Simon Strömberg, Rose-Mari Lindfors, Jenny Forslund (har med sig tre personer som 

ingår i projektet Ålidhem äger).  

 

Vad är utgångspunkten för kreativa platser, det är det lokala samhället. Delaktigheten är 

central samt även samverkan. Långsiktighet genom vision om hur platsen har förändrats 

om 10 år och lärande genom kontinuerlig utvärdering. Två projekt från Västerbotten 

presenteras. 

 

Presentationer från två kreativa platser- Jörn och Ålidhem. Projekten heter Lyssna på oss 

och Ålidhem äger. Båda platserna har skapat egna festivaler samt även skapat grupper och 

mötesplatser på ortens lokaler.  

 

Hur kan man sprida dessa goda exempel till andra delar av Västerbotten? Lyssna på oss 

skriver en bok och Ålidhem äger har ett metodmaterial.  

 

Beslutsunderlag 

Presentation Kreativa platser 

Film från Jörn 

Presentation Ålidhem äger 

______ 
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  PROTOKOLL 7 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 50. 

Information från regionkulturchef  
Dnr: RUN15-2019 

 

  

Beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Richard Ström ger aktuell information från verksamheten.  

 

Joakim Sandberg blir ny kulturchef med tillträde 1 januari. Det rörde sig om ca 31 

sökanden till tjänsten.  

 

14-15 november hölls kulturforum i Storuman, med fokusering på digitalisering. Lunch till 

lunch konferens. Kvällsaktiviteten var en konsert med kulturakademin i Storuman.  

 

Regionstyrelsen har fått i uppdrag att samordna de bidrag som ges ut från regionen. 

Folkhälsoenheten leder arbetet och kulturenheten har deltagit på möten. I dagsläget 

påverkar detta inte oss.  

______ 
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  PROTOKOLL 8 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 51. 

Ekonomiskuppföljning  
Dnr: RUN15-2019 

 

Beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Vid nästa sammanträde visas en bild som på förhållandet mellan Region Västerbottens 

kulturanslag, samverkansmedel från kommunerna och statliga anslag. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturbudgeten har ett överskott på 474 tkr för perioden januari- 

oktober 2019. Resultatet består både av över och underskott. De positiva avvikelserna 

beror till största del på att kostnader kommer senare under året. Prognosen för 

mobilitetsstödet visar i dagsläget inte på någon negativ avvikelse mot budget för 2019. Det 

är dock osäker om alla folkhögskolor lämnat in prognoser för hösten. 

 

Kulturutskottet i oktober har ett underskott mot budget med 412 tkr. Avvikelsen beror på 

att politikerkostnaderna är högre än budget. Budgeten totalt för politikerna inom regionala 

utvecklingsförvaltningen är den samma som för det tidigare regionförbundet, trots att den 

politiska verksamheten är större. Resekostnaderna för kulturutskottets verksamhet håller 

budgeten. 

 

Mattias Larsson (C) efterfrågar en bild som visar på förhållandet mellan Region 

Västerbottens kulturanslag, samverkansmedel från kommunerna och statliga anslag. Fastna 

inte på detaljer.  

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2019 kulturbudget 2019-10-31 

Budgetuppföljning 2019 kulturutskottet 2019-10-31 

______ 
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  PROTOKOLL 9 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 52. 

Förhandsinformation till budget 2020 
Dnr: RUN15-2019 

 

Beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Information om budgetarbetet inför 2020. 

 

______ 
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  PROTOKOLL 10 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 53. 

Information om utredning mobilitetsstöd  
Dnr: RUN15-2019  

 

Beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Håkan Sandström informerar om utredning av mobilitetstöd. Region Stockholm, Skåne och 

Västra Götalandsregionen har tagit initiativ till denna utredning. Övergripande visar 

utredningen på att det finns stora brister i enhetlighet och samordning av stödet.  

 

Alternativ för mobilitetsstödet: 

1. Behålla nuvarande modell 

2. Skolregionen ersätter folkhögskolorna särregler för vissa folkhögskolor 

3. Kostnaden delas lika mellan hem och region 

4. Statlig skatteväxling  

 

 

Beslutsunderlag 

Slutrapport – utredning av mobilitetsstöd 

______ 
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  PROTOKOLL 11 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 54. 

Information från konstkonsulenterna  
Dnr: RUN15-2019  

 

Beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Marlene Josefsson informerar om konstkonsulenternas verksamhet och uppdraget att ta 

fram en konstplattform för Västerbotten.  

 

En process har genomförts i syfte att ta fram en behovsanpassad prototyp till digital 

konstplattform för Västerbotten. Processen har innehållit en enkätstudie, en workshop för 

behovsdefinitioner, prototypskapande samt en workshop för att utvärdera prototypen med 

personer ut den tilltänkta målgruppen. Syftet med processen var att skapa en god grund för 

en digital konstplattform som tar fasta på de behov som finns i målgruppen. Förslag till 

prototypen visas.   

 

Beslutsunderlag 

Presentation  

_____ 
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  PROTOKOLL 12 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 55. 

Överenskommelse med Västerbottens Idrottsförbund  
Dnr: RUN634-2019  

 

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslår regional utvecklingsnämnden att förlänga överenskommelsen med 

Västerbottens idrottsförbund till 2022 med de redaktionella ändringar som krävs. 

 

Ärendebeskrivning 

Niclas Bromark, Åsa Ögren och Linn Lundström informerar om Västerbottens 

Idrottsförbunds verksamhet.  

 

Regionförbundet i Västerbottens län beslutade om en överenskommelse med Västerbottens 

idrottsförbund för 2017-2019.  

 

Beslutsunderlag  

Presentation från Västerbottens Idrottsförbund 

Förslag till överenskommelse med Västerbottens Idrottsförbund 2020-2022  

______ 
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  PROTOKOLL 13 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 56. 

Överenskommelse med Folkbildning Västerbotten 2020-2022 
Dnr: RUN633-2019 

 

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslår regional utvecklingsnämnden att anta överenskommelse med 

Folkbildning Västerbotten 2020-2022 med ändring i formuleringen till att målet är att varje 

år bjuda in folkbildningen till dialog med kulturutskottet.  

 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbottens har tillsammans med Folkbildning Västerbotten tagit fram en ny 

överenskommelse för perioden 2020 – 2022 med anledning av att nuvarande 

överenskommelse löper ut 2019. 

 

Folkbildning Västerbotten har företrätts av representanter från Folkbildning Västerbottens 

båda delegationer (studieförbund och folkhögskolor). Region Västerbotten har företrätts av 

representanter från Kulturenheten och enheten för Näringsliv och samhällsbyggnad. 

 

Ett viktigt innehåll i överenskommelsen handlar om att främja för en ökad samverkan 

mellan Region Västerbotten och Folkbildning Västerbotten. Detta kommer bland att ske 

genom bildandet av en gemensam utvecklingsgrupp, och utvecklingsdialoger mellan 

parterna. Syftet med dialogerna är bland annat att initiera en gemensam process som ska 

identifiera möjliga utvecklingsområden. Region Västerbotten kommer att företrädas av 

Kulturenheten och enheten för Näringsliv och samhällsbyggnad (chefer och strateger).  

  

Nina Björby (S) vill ändra formuleringen till att målet är att varje år bjuda in 

folkbildningen till dialog med kulturutskottet.  

 

Beslutsunderlag 

Utkast till överenskommelse mellan Folkbildning Västerbotten och Region Västerbotten. 

______ 

  

ProSale Signing Referensnummer: 804132



  PROTOKOLL 14 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 57. 

Konstområden kulturstipendier 2020 
Dnr: RUN15-2019 

 

Beslut 

Kulturutskottet beslutar om konstområden för 2020 - konsthantverk och litteratur. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Västerbottens kulturstipendium är fördelat på två kulturstipendier som varierar från 

år till år och ett bildkonststipendium, samt ett hedersstipendium i form av en gåva. 

 

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller 

studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid 

vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet. 

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande 

utbildning eller högskoleutbildning. 

 

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete 

inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, 

design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är 

verksamma i Västerbottens län.  

 

Från och med år 2014 prioriteras två kulturella områden utöver bildkonst. 

Bildkonststipendiet uppgår till 150 000 kronor och de två övriga kulturstipendierna 

till 75 000 kronor vardera. 

 

Beslutsunderlag  

Kultur- och hedersstipendiater 1963 -  
______ 
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  PROTOKOLL 15 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 58. 

Sammanträdesplan 2020 
Dnr: RUN15-2019 

 

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar 2020 för utskottet: 

 

12 februari 

6 maj 

9 september 

10 november 
______ 
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  PROTOKOLL 16 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 59. 

Information från genomförda konferenser och andra förrättningar 
Dnr: RUN14-2019 

 

 

Beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturutskottet ges möjlighet att informera från genomförda förrättningar såsom 

deltagande vid kurser och konferenser. 

 

Mahmoud Alturk (S) har deltagit vid på SKL kulturkonferens 16-17 oktober i Halmstad. 

 

Nina Björby (S) har deltagit vid ett musikseminarium i riksdagen den 6 november samt 

även i en panel på KLYS konferens i Malmö 13 november.  
______ 
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  PROTOKOLL 17 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 60. 

Konferenser och andra förrättningar 
Dnr: RUN14-2019 

 

 

Beslut 

Kulturutskottet beslutar om deltagande vid följande konferenser: 

 

Folk & Kultur  

Samtliga ledamöter i kulturutskottet deltar 5-7 februari. 

 

Filmpolitiskt toppmöte i Göteborg.  

Kulturutskottets ordförande deltar och representerar Västerbotten. 

 

Västerbotten på Grand Hotel 

Kulturutskottets ordförande deltar på grandveckorna.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturutskottet ges information om förestående konferenser: 

 

Folk & Kultur  

Filmpolitiskt toppmöte i Göteborg.  

Västerbotten på Grand Hotel 
______ 
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  PROTOKOLL 18 (18) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2019-11-21 

   

 

   

 

 

§ 61. 

Delgivningar och meddelanden 
Dnr: RUN12-2019 

 

Beslut 

Kulturutskottet godkänner information om delegeringsbeslut och meddelanden, samt 

lägger dessa till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

 

 

Rubrik: Ordförandebeslut Ansökan om statliga anslag till regionala                

kulturverksamheter i Västerbottens län år 2020 samt NMD 2019-11-04 
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