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   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-09-25 
   

 

   

 

 

Sammanträdesdatum  Fredagen den 25 september 2020 
 
Sammanträdestid  kl. 09:00-10.00 
   
 

 Sammanträdesplats  Digitalt via länk (Tallen, regionala 
utvecklingsförvaltningen, Umeå) 

 
Beslutande  Enligt närvarolista 

   
Justerade paragrafer  §§ 43-46 
 
 
 
 
Underskrifter   Genom digital justering. 
 
Sekreterare   Jonathan Lundberg 
 
Ordförande   Nina Björby (S) 
 
Justerare   Veronica Kerr (KD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _________________________________________________________________________ 
 
BEVIS OM ANSLAG 
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. 
 
Organ   Kulturutskottet 
 
Sammanträdesdatum  2020-09-25 
 
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  Jonathan Lundberg  
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Närvarolista 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 

    
   
   
   
  
  
  
 
 
 

  

Namn Närvaro Reservation 
Omröstning 

Anteckningar 

§ § 

Ja Nej 

Ledamöter 

Nina Björby (S), ordf. X    

Veronica Kerr (KD), 1:e vice ordf. X   Via länk, justerare 

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

Olov Nilsson (S) -    

Mahmoud Alturk (S) -    

Vakant (L) -    

Mattias Larsson (C) X   Via länk 

Övriga närvarande 

Jonathan Lundberg, nämndsekreterare 

Joakim Sandberg, regionkulturchef 

Richard Ström, samordnare 

Linn Edlund, kulturstrateg 
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§ 43 
Val av justerare 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet beslutar utse Veronica Kerr (KD) att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 
 
______ 
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§ 44 
Fastställande av dagordningen 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet fastställer dagordningen enligt förslag med följande förändringar:  
 

• Ärendet Kurser och konferenser, § 46 läggs till dagordningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet har att fastställa dagordningen för sammanträdet.  
 
______ 
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§ 45 
Kulturrådets tillägg till statsbidrag med anledning av covid-19 
– fördelning av medel  
Dnr: RUN 328-2020 

 
Kulturutskottets förslag till beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden godkänna förslaget till fördelning 
av Kulturrådets tillägg till statsbidraget med anledning av covid-19 till berörda 
kulturverksamheter. 
 
Beslut om förslag till fördelning av kvarvarande 900 tkr öronmärkta för NMD tas vid 
kulturutskottets sammanträde 10 november. 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturrådet har med anledning av covid-19 fått i uppdrag att fördela ytterligare 150 
miljoner kronor till landets regioner som en tillfällig förstärkning. Syftet är att mildra de 
ekonomiska konsekvenserna för de regionala kulturverksamheterna. Medlen är avsedda 
för att stärka de aktörer som sedan tidigare erhåller statlig finansiering inom 
kultursamverkansmodellen, allt i syfte att kompensera för pandemins effekter. I enlighet 
med ordinarie fördelning av regionalt verksamhetsbidrag är det Förordning (2010:2012) 
om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet som styr användningen 
av medlen.  
 
Kulturrådets styrelse beslutade den 25 augusti att regionerna i år får ett tillägg på elva 
procent av tidigare verksamhetsbidrag inom kultursamverkansmodellen, vilket i Region 
Västerbottens fall innebär ett tilläggsbelopp på 9 395 tkr. Respektive region gör en 
bedömning av hur medlen stärker de regionala verksamheterna på bästa sätt, medlen ska 
ge möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.  
 
Kulturutskottet delegerar 2020-09-09 § 32 till ordförande att tillsammans med 
regionkulturchef ta fram ett frågeunderlag till berörda kulturverksamheter. Beslut om 
förslag till fördelning av bidraget tas vid det extrainsatta sammanträdet den 25 september. 
 
En behovsbedömning av berörda kulturverksamheter har gett en bild av vilka behov som 
finns och vilka effekter ett tillskott av medel skulle ha för verksamheten och regionen i sin 
helhet. 
  
Förslaget till fördelning är en kombination av nyckeluträkning och behovsprövning. Den 
indikativa summan som tagits fram är dels baserad på det statliga anslaget i 
kultursamverkansmodellen dels på en behovsbedömning. Några särskilda regionala 
riktlinjer har inte varit styrande men verksamheter med främjandeuppdrag har 
prioriterats. Utifrån ovanstående har kulturförvaltningen tagit fram ett förslag till 
fördelning. 
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Av de 1,2 mkr som öronmärkts till Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD) 
kvarstår efter denna fördelning 900 tkr. Fördelningen av kvarvarande medel föreslås 
beslutas vid kulturutskottets sammanträde 10 november. 
 
Kulturutskottet bedömer att beskrivna behov bidrar till att lindra pandemins effekter och 
att de angivna insatserna har stöd i Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamhet 
 
Ärendets behandling under sammanträdet 
Mattias Larsson (C) med bifall av Veronica Kerr (KD) yrkar att beloppet som enligt 
förslaget tilldelas Regionbibliotek Västerbotten istället fördelas 50/50 mellan 
Västerbottens museum och Västerbottensteatern med 75 tkr vardera. 
 
Ordförande Nina Björby (S) yrkar bifall för regionala utvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kulturutskottet bifaller regionala 
utvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer till verksamheter inom KSM gällande förstärkningsmedel pga Covid-19 2020 
Blanketter Covid-19 förtsärkningsmedel inkl. budgetunderlag 
Förslag till fördelning av Kulturrådets tillägg till statsbidrag 
 
______ 
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§ 46 
Kurser och konferenser 
 
Beslut 
Kulturutskottet erbjuder ordförande Nina Björby (S), andre vice ordförande Ahmed Hersi 
(V) och ledamot Mattias Larsson (C) att delta på utbildningsdagen Vilken betydelse har 
konst och konstnärer för ett samhälle i förändring? den 4 november. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet ges information om tillgängliga kurser och konferenser: 
 

• Vilken betydelse har konst och konstnärer för ett samhälle i förändring? – 
utbildningsdag, Skellefteå museum den 4 november 
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