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Namn Närvaro Reservation 
Omröstning 

Anteckningar 

§ § 

Ja Nej 

Ledamöter 

Nina Björby (S), ordf. X   Ordförande 

Veronica Kerr (KD), 1:e vice ordf. X   Justerare 

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

Olov Nilsson (S) X   Via länk, §§ 50-62 

Mahmoud Alturk (S) X   Via länk 

Cecilia Festin Stenlund (L) X   Via länk 

Mattias Larsson (C) X   Via länk 

Övriga närvarande 

Jonathan Lundberg, nämndsekreterare 

Joakim Sandberg, regionkulturchef 

Mikaela Mikaelsson, Folkbildning Västerbotten § 50 

Joakim Lindquist, Folkbildning Västerbotten § 50 

Andreas Berglund, Folkbildning Västerbotten § 50 

Patrik Persson, Folkbildning Västerbotten § 50 

Barbro Granberg, controller §§ 52-55 

Richard Ström, samordnare § 51, § 59 

Fredric Larsson, Film i Västerbotten §§ 51-52 
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§ 47 
Val av justerare 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet beslutar utse Veronica Kerr (KD) att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 
 
______ 
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§ 48 
Fastställande av dagordningen 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet fastställer dagordningen enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet har att fastställa dagordningen för sammanträdet.  
 
______ 
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§ 49 
Information från regionkulturchefen 
Dnr: RUN 159-2020 

 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionkulturchef informerar om övergripande effekter för länets kulturliv med anledning 
av covid-19 samt övrig aktuell information från verksamheten. Följande information 
redovisas: 
 

▪ Uppdatering om Kulturrådet (KuR) och kultursamverkansmodellen på nationell 
och regional nivå 

▪ Återrapport om fördelning av Kulturrådets tillägg till statsbidrag med anledning 
av covid-19 

▪ Information om fördelning av interkulturell infrastruktur 
 

______  
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§ 50 
Information från regionala kulturverksamheter 
Dnr: RUN 159-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet bjuder regelbundet in kulturverksamheter som regionen är ansvarig för 
eller samarbetar med för att hålla sig informerad om verksamhetens arbete och dess 
effekter i Västerbottens län. Till sammanträdet har följande kulturverksamheter bjudits 
in: 
 

• Mikeala Mikaelsson och Joakim Lindquist, Studieförbunden inom Folkbildning 
Västerbotten 

• Andreas Berglund och Patrik Persson, Folkhögskolorna inom Folkbildning 
Västerbotten 

 
Beslutsunderlag 
Överenskommelse med Folkbildning Västerbotten 
Presentation 2020-11-10 - Studieförbundet i Folkbildning Västerbotten 
Presentation 2020-11-10 - Folkhögskolor i Folkbildning Västerbotten 

 
______ 
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§ 51 
Kvalitativ och kvantitativ redovisning – Kulturdatabasen (KDB) 
Dnr: RUN 159-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Kultursamverkansmodellen infördes 2011 och innebär att varje region får en samlad 
summa statliga medel att fördela till regionala kulturverksamheter i respektive region. 
Regionen ansvar för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets invånare 
inom de sju områdena modellen innefattar. Regionen får endast lämna statsbidrag till 
sådan verksamhet som också får bidrag från region, kommun eller annan huvudman.  

Regioner som fördelar statsbidrag enligt förordning 2010:2012 ska årligen följa upp 
och redovisa till Statens kulturråd hur de statliga medlen fördelats, liksom den 
verksamhet som bedrivits under föregående år. Redovisningen styrs av Kulturrådets 
riktlinjer för uppföljning av kultursamverkansmodellen. Regionerna är ansvariga för 
redovisningen till Kulturrådet och för att samla in och kvalitetssäkra uppgifter från de 
kulturverksamheter som tilldelats statliga medel. Den årliga kvantitativa redovisningen 
sker i Kulturdatabasen som sedan 2018 drivs av Myndigheten för Kulturanalys. 

Kulturdatabasen används av Kulturanalys för att samla in data till officiell statistik för 
museer och scenkonst. Den används också av regioner för uppföljning av verksamheter 
med regionala bidrag och av Kulturrådet för uppföljning av statliga bidrag enligt 
kultursamverkansmodellen. I kulturdatabasen är det gemensamma frågor om 
organisation, ekonomi och personal. Därefter följer specifika frågor för respektive 
konst- och kulturområde, exempelvis besök och utställningar för museer samt 
föreställningar, konserter och publik för scenkonstområdet. Data används också för 
uppföljning av Kulturrådet av verksamheter med regionala bidrag och uppföljning av 
kultursamverkansmodellen. Statistiken bidrar till att synliggöra kultur och den 
verksamhet som bedrivs i Sverige.  

Den årliga kvalitativa uppföljningen består av verksamheternas årsredovisningar och 
verksamhetsberättelser/liknande samt kompletteringar vid behov. Kulturrådet kan 
också besluta om så kallade separata uppgiftsinsamlingar som beskrivs närmare i 
riktlinjerna för uppföljning. Utifrån regionernas redovisningar och separata 
uppgiftsinsamlingar sammanställer Kulturrådet nationella uppföljningsrapporter om 
kultursamverkansmodellen. 

Beslutsunderlag 
Presentation 2020-11-10 

______  
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§ 52 
Främjas filmen? Information från Film i Västerbotten 
Dnr: RUN 159-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning  
Verksamhetschef Fredric Larsson informerar om Myndigheten för kulturanalys (MYKA) rapport 

2020:2 Främjas filmen? En översyn av filmområdet i kultursamverkansmodellen.  
 

Beslutsunderlag 
Främjas filmen? En översyn av filmområdet i kultursamverkansmodellen, Myndigheten 
för kulturanalys rapport 2020:2 
Film i Västerbotten – Nuläge och blickar framåt 
 

______ 
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§ 53 
Ekonomisk uppföljning per den 30 september  

Dnr: RUN 159-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturverksamheterna hade ett överskott mot budget med 678 tkr för perioden 
januari-september 2020.   

Efterfrågan på ungdomsbidrag har varit liten under året pga. pandemin. Därför finns 
ett överskott på 300 tkr för perioden. Överskott finns också inom Alva kultur, 
konstfrämjande verksamhet/utställningar samt mångkultur. 

Mobilitetsstödet till rörelsefolkhögskolor i andra län visar på ett underskott mot 
budget med 104 tkr för vårterminen.  

Regionbiblioteket har ett överskott mot budget med 44 tkr.  

På sjukhusbiblioteken är det överskott mot budget på 271 tkr. Det har varit en vakant 
tjänst under första halvåret vilket lett till ett stort överskott.  

Filmverksamheten har ett litet underskott mot budget med 53 tkr. Verksamheten 
planerar för ett 0 resultat i slutet av året. 

Kulturutskottet visar på ett underskott mot budget med -259 tkr. Avvikelsen beror på 
att arvodena är högre än budget. Budgeten totalt för politikerna inom regionala 
utvecklingsnämnden är den samma som för det tidigare Regionförbundet, trots att den 
politiska verksamheten är större. Resekostnaderna för kulturutskottets verksamhet har 
ett överskott mot budget för perioden. 

Beslutsunderlag 
Ekonomiuppföljning kulturbudget 2020-09-30 
Ekonomiuppföljning kulturutskottet 2020-09-30 
 
______ 
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§ 54 
Information om beslutad budget 2021 
Dnr: RUN 159-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet tog i september 2020 fram ett förslag en budget för 2021 för 
kulturverksamheten. Budgeten har därefter gått till regionala 
utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp för prioritering av nämndens samtliga 
budgetönskemål. Den 8 oktober beslutades regionala utvecklingsnämndens budget. 
Skillnaden mot det förslag som kulturutskottet lagt är att Kultur i Vårdens extra anslag 
2020 för självutlåningsdisk dras tillbaka då en avser en investering och går finansieras 
via en annan budget 163 tkr mindre än i förslaget. 

Av önskemålen från kulturutskottet finns följande förändringar av budgeten: 

Belopp i tkr  

Uppräkning av bolagen anslag enligt ägarsamråd   1 136,0 
Arkiv           41,0 
Löneökningar Region Västerbottens personal      141,0 
Folk och kultur          25,0 
Fria teatergrupper          46,0 
Kultur i Vården Skellefteå utlåningsdisk    - 163,0 
Emma Ricklundsstiftelse           98,0 
Samiska veckor                30,0 
Rörelsefolkhögskolorna i Västerbottens län       463,0 
Enheten för offentlig konst        1 700,0 

Summa      3 517,0 
  
 
Önskemål om att flytta medel för kulturplan, årets kulturkommun och sjukhusclown 
från budget till regionala utvecklingsmedel (RUM) till kulturbudgeten godkändes inte.
  
Beslutsunderlag 
Kulturbudget 2021 
 
______  
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§ 55 
Fördelning av kvarstående bidragsmedel från 2020 
Dnr: RUN 63-2020 
 
Kulturutskottets förslag till beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta att kvarstående medel 
inom kulturbudgeten för 2020 omdisponeras och används till följande för att lindra 
effekterna av pandemin för länets kulturskapare: 

• Inköp av offentlig konst från konstnärer och konsthantverkare verksamma i 
länet. 

• Förstärkning av de medel som finansierar Region Västerbottens 
kulturstipendier till fria utövare i länet.  

• Förstärkningsmedel för insatser för länets fristående kulturskapare främst inom 
musik och scenkonst, såväl live som digitalt.  

Omdisponeringen av medel föreslås gälla från regionala utvecklingsnämndens beslut 
fram till den 26 december 2020.  

Regionala utvecklingsnämnden föreslås delegera till kulturutskottets ordförande att 
fatta beslut om slutgiltig fördelning.  

Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten har i sin budget för 2020 valt att investera i en rad insatser för att 
bland annat främja barn och ungas kulturskapande, stötta interregionala kulturinitiativ 
samt utåtriktade arrangemang för länets minoriteter. 

Covid-19 och de efterföljande restriktioner som införts i landet har hindrat många 
initiativ från att genomföras på utsatt tid och budgetmedel för uppskattningsvis 1 till 
1,5 miljoner kr har inte kunnat nyttjas fullt ut som planerats. 

Genom att omfördela medel från de kostnadsställen som risker att ha kvarstående 
medel till insatser i syfte att lindra och effekterna av pandemin så kan Region 
Västerbotten göra en riktad insats för att stödja länets kulturutövare utanför 
kultursamverkansmodellen. 

Ärendets hantering under sammanträdet 
Olov Nilsson (S) föreslår ett tillägg till punkten Förstärkningsmedel för insatser för 
länets fristående kulturskapare främst inom musik och scenkonst att prioritera insatser 
som kan spridas digitalt. 

Ordförande Nina Björby (S) föreslår ett tillägg till punkten Förstärkningsmedel för 
insatser för länets fristående kulturskapare främst inom musik och scenkonst att 
förstärkningsmedlet gäller insatser såväl live som digitalt. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kulturutskottet beslutar enligt 
ordförandes förslag. 

______ 
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§ 56 
Kulturrådets tillägg till statsbidrag med anledning av covid-19 – 
fördelning av kvarstående medel öronmärkta till NMD 
Dnr: RUN 328-2020 
 
Kulturutskottets förslag till beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden godkänna att kvarstående 900 
tkr fördelas ut till regionerna Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten samt 
Norrbotten. 

Västerbottens andel på 225 tkr föreslås fördelas med 75 tkr vardera till arrangörsstöd 
som går till Dans i Västerbotten, Riksteatern Västerbotten samt mobilitetstöd för konst 
via Konstfrämjandet Västerbotten. 

Förslaget är under förutsättning att fördelningen godkänns av Kulturrådet. 

Ärendebeskrivning 
Sedan tidigare har Region Västerbotten tilldelats 9,4 mkr i extra förstärkningsmedel 
från staten för att lindra effekterna av pandemin för verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen.  Av de 9,4 mkr har avsatts 1,2 mkr till Norrlands nätverk 
för musikteater och dans (NMD) vars syfte är att underlätta för 
scenkonstgenomförande i regionerna Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, 
Västerbotten samt Norrbotten. 

Ledningen för NMD har meddelat att de endast kan göra av med 300 tkr fram till 15 
maj nästa år, den tidpunkt då medlen ska vara upparbetade.  

Kvarstående medel 900 tkr ägs gemensamt av de fyra norrlandslänen med 225 tkr 
vardera men förvaltas av Region Västerbotten och riktas till Västerbotten av Statens 
kulturråd. 

Efter samråd med övriga län föreslås att de 900 tkr fördelas ut på de fyra länen och 
användas för att lindra effekterna av covid-19 och för att stärka kulturlivets aktörer 
under pandemin. 

Varje region skulle således ha 225 tkr att använda och redovisa till Kulturrådet efter 
den 15 maj 2021. 

NMD har till uppdrag att stärka dans, teater, övrig scenkonst samt externa aktiviteter 
för att visa konst med upptagningsområdet norra Sverige. I Västerbotten bör de här 
medlen i första hand kunna riktas till att under rådande omständigheter försöka 
fullfölja detta övergripande syfte.   

Alla ändringar som berör uppdraget måste godkännas av Kulturrådet som ansvarig 
myndighet. 
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Beslutsunderlag 
Kulturutskottets beslut 2020-09-25 § 45 
 ______ 
Beslutsexpediering 
Region Jämtland-Härjedalen 
Region Norrbotten 
Region Västernorrland 
Norrlands nätverk för musikteater och dans 
Dans i Västerbotten 
Riksteatern Västerbotten 
Konstfrämjandet Västerbotten 
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§ 57 
Ansökan om statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2021 
Dnr: RUN 63-2020 
 
Kulturutskottets förslag till beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att anta förslaget till ansökan 
om statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2021,  

Söker utöver detta 500 tkr för utökad regional administration med anledning av 
kultursamverkansmodellen. 

Ansökan skickas till Kulturrådet under förutsättning att regionala utvecklingsnämnden 
fattar beslut enligt ovan förslag den 2 december 2020.  

Ärendebeskrivning 
Äskanden om statliga bidrag regional kulturverksamhet görs årligen till Statens 
kulturråd (Kulturrådet), vars styrelse fattar beslut kring varje regions ansökan. Ansökan 
är en viktig del i samfinansieringen av kulturen mellan stat och region.  

Inför 2021 har Kulturrådet uppmanat till särskilda beskrivningar kring stärkta bibliotek, 
särskilt förstärkning till musikkonsten samt uppmanat regionerna att bortse från de 
extra förstärkningar som kommer att göras med anledning av covid-19-pandemin. 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Ordförande Nina Björby (S) föreslår att följande tillägg görs till kulturutskottets förslag 
till beslut: Söker utöver detta 500 tkr för utökad regional administration med anledning 
av kultursamverkansmodellen. 

Inga andra beslutsförslag föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om statligt bidrag för regional kulturverksamhet 2021 med bilagor 

 
______ 
Beslutsexpediering 
Regionkulturchef 
Kulturrådet 
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 § 58 
Motion nr 15-2020 – Begränsa kulturverksamheten 
Dnr: RUN 159-2020 

 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit till Region Västerbotten från Sverigedemokraterna om att 
begränsa regionens kulturverksamhet. 

Motionsställarna yrkar att regionfullmäktige dels beslutar att samråd ska genomföras 
med kommuner för att ställa in samtliga offentliga verksamheter inom kultur, dels att 
arbeta för att minska regionens kulturverksamhet samt att rekommendera fria 
kulturutövare att begränsa sin verksamhet. 

Motionsställarna lyfter nuvarande ekonomiska förutsättningar i Region Västerbotten 
och eventuella kommande konsekvenser av pågående coronapandemi. 
Motionsställarna anser att det är av största vikt att ombesörja god vård för de som 
drabbats illa. Motionsställarna beskriver att kulturbolagens verksamheter innebär att 
människor samlas och att det inte är önskvärt ur ett smittspridningsperspektiv. 

Beslutsunderlag 
Motion nr 15-2020 – Begränsa kulturverksamheten 
 
______ 
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§ 59 
Årshjul för kulturutskottet och dess verksamheter 2021 
Dnr: RUN 159-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Genomgång av förslag till årshjul för kulturutskottet 2021. Årshjulet syftar till att skapa 
en överblick åt kulturutskottet gällande informations- och beslutsärende för 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årshjul för kulturutskottet 2021 
 
______ 
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§ 60 
Information från genomförda konferenser och andra förrättningar 
Dnr: RUN 42-2020 
 
Kulturutskottets 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. 
 

• Ordförande Nina Björby (S) rapporterar från möte via länk med 
kulturdepartementet den 7 oktober. 

 
______ 
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  PROTOKOLL 20 (21) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-11-10 
   

 

   

 

 

§ 61 
 Konferenser och andra förrättningar 

Dnr: RUN 42-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

Folk och kultur 2021 
Samtliga kulturutskottets ledamöter får delta. 

Västerbotten på Grand Hôtel 
Kulturutskottets ordförande Nina Björby (S) får delta. 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet ges information om tillgängliga kurser och konferenser: 
 

• Folk och kultur 2021 den 10-12 februari 2021 

• Västerbotten på Grand Hôtel den 19 januari till 5 februari 2021 
 
Ärendets hantering under sammanträdet 
Ordförande Nina Björby (S) föreslår kulturutskottet beslut enligt följande förslag:  

Kulturutskottet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

Folk och kultur 2021 
Samtliga utskottets ledamöter får delta. 

Västerbotten på Grand Hôtel 
Kulturutskottets ordförande Nina Björby (S) får delta. 

 
Inga andra beslutsförslag föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Kurser och konferenser enligt lista 

 
______ 
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  PROTOKOLL 21 (21) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-11-10 
   

 

   

 

 

 § 62 
 Delegeringsbeslut och meddelanden 

Dnr: RUN 43-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet godkänner redovisning av delegeringsbeslut och meddelanden.  
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut och meddelanden som är av intresse för utskottet presenteras: 
 

• Ordförandebeslut - Kulturrådets tillägg till statsbidrag med anledning av covid-
19 – frågeunderlag för behovsprövning av kulturverksamheter 
 

• Skellefteå museums styrelseprotokoll från den 14 maj 2020 

• Skellefteå museums styrelseprotokoll från den 16 september 2020 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut och meddelanden enligt lista 
 
______ 
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