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Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. 
 
Organ   Kulturutskottet 
 
Sammanträdesdatum  2021-09-09 
 
Anslagsdatum  Protokollet ska anslås senast två dagar efter justering 
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Namn Närvaro  Anteckningar 
   
  

Ledamöter 
Nina Björby (S), ordf. § 59 - 68    Ordförande 
Veronica Kerr (KD), 1:e vice ordf. X   Vice ordf. §§ 59-68, ordf. §§ 69 

– 73, digitalt 
Ahmed Hersi (V), 2: e vice ordf. § 60 - 73   Vice ordf. §§ 69-73, digitalt 
Olov Nilsson (S) § 59 – del 

av 68 
  Digitalt 

Mahmoud Alturk (S) X   Digitalt 
Cecilia Festin Stenlund (L) X   Digitalt 
Mattias Larsson (C) X   Justerare, digitalt 
Övriga närvarande 
Emma Nord, nämndsekreterare 

Joakim Sandberg, regionkulturchef 
Maja Pääjärvi, praktikant, digitalt 
Barbro Granberg, controller §§ 59 - 65 digitalt 
Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef, § 66 - 67 digitalt 
Carl Axel Gyllenram kulturstrateg § 67 digitalt 
Katrine Andersson, nämndsekreterare § 70 digitalt 
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 § 59 
Val av justerare 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet utser Mattias Larsson (C) att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 
 
______ 
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§ 60 
Fastställande av dagordningen 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet fastställer dagordningen enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet har att fastställa dagordningen för sammanträdet. 
 
______ 
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§ 61 
Information från ordförande 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
 Ordförande informerar om invigningsdagen av Sara Kulturhus i Skellefteå.  
 

  Konferensen Folk & kultur kommer att bli av i Eskilstuna den 9 - 12 februari 2022. 
  

Kulturutskottet för en diskussion om alternativ till sammaträdesdatum i oktober och 
november 2021. Utskottet kommer överens om att ha kvar sammanträdesdatumet 
den 28 oktober 2021.  

 
 
   

______ 
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§ 62 
Information från regionkulturchefen 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Joakim Sandberg, regionkulturchef, informerar om uppföljning av gjorda 
utvecklingsinsatser, planerade insatser samt händelser av betydelse för det regionala 
kulturlivet. 
 
Restriktioner hävs från och med 1 oktober, regionen behöver stödja aktörer för att 
återstarta.  
 
Information om Myndigheten för Kulturanalys rapport Så fri är konsten– som bland 
annat beskriver förhållandet mellan politik och konst och principen om armlängds 
avstånd, dvs. att kulturskapares konstnärliga idéer inte ska påverkas av politiska 
församlingar.   
 
Linda Zachrisson besökte Västerbotten i september med anledning av utredningen 
Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin som 
redovisas den 30 september.  

 
 
______ 
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§ 63 
Ekonomisk uppföljning per den 31 juli 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kulturverksamheterna hade ett överskott mot budget med 1 460 tkr för perioden 
januari –juli 2021.  
 
Ungdomsbidrag och arrangörsstöd har ett överskott på ca 200 tkr mot budget för 
perioden. Det fortfarande lite osäkert om hur stor efterfrågan det kommer att vara på 
exempelvis arrangörsstöd under den pågående pandemin.  
 
Regionbiblioteket har ett överskott mot budget med 692 tkr. Högre statsbidrag är en 
av anledningarna då området stärkta bibliotek blivit permanentat. Verksamheten har 
också fått extra statsbidrag till följd av pandemin. 
På sjukhusbiblioteken är det överskott mot budget på 228 tkr. Mediainköp kommer att 
göras senare under året och då kommer anslaget att förbrukas. 
 
Filmverksamheten har ett överskott mot budget med 88 tkr för den aktuella perioden. 
Den första ansökningsomgången av filmstöd 2021 är inte avslutad ännu men det har 
kommit in många ansökningar. Filmverksamheten kommer att använda de tilldelade 
resurserna under året. 
 
Offentlig konst har överskott mot budget på 131 tkr för perioden. Resurserna kommer 
att användas under hösten. 
 
Kulturutskottet visar på ett underskott mot budget med -36 tkr. Arvodena överskrider 
budget för perioden med -105 tkr. Det har knappt bokförts några resekostnader eller 
övriga kostnader för perioden, vilket ger ett positivt resultat mot budgeten på 68 tkr i 
juli. Kulturutskottet hars fått en tilläggsbudget med 285 tkr för att täcka arvoden. 
Totalt fick Regionala utvecklingsnämnden 2 000 tkr för att täcka kostnader för den 
politiska verksamheten. 
 
Beslutsunderlag  
5.2 Ekonomiuppföljning kulturbudget 2021-07-31 
5.3 Ekonomiuppföljning kulturutskottet 2021-07-31 
 
 ______ 
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§ 64 
Regional kulturbudget   
Dnr: RUN 135-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott föreslå 
regionala utvecklingsnämnden att godkänna budget för kulturutskottet och dess 
verksamheter 2022 enligt förslag.  
 
Reservationer 
Veronica Kerr (KD) och Cecilia Festin Stenlund (L) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.  

   
Ärendebeskrivning  
Budgetäskanden har kommit in från kulturbolag, föreningar och organisationer, samt 
från Film i Västerbotten och Regionbibliotek Västerbotten. Inkomna önskemål inför 
budget 2022 skickas som bilaga till ärendet.   

 
Liksom tidigare år framhålls det att uppräkningarna inte motsvarar löneökningarna 
vilket gjort att anslagen fortsätter att urholkas. Kulturutskottet fattar beslut om 
budgetäskande för 2022 utifrån den regionala Kulturplanens mål, Biblioteksplanens 
strategier samt Handlingsplanen för bild och form i Västerbotten med Regionplanen 
som övergripande styrdokument.   

 
Indexrelaterade uppräkningar  
Länets kulturbolag får en justerad budget enligt beslut fattat av ägarsamråden. Det 
innebär att 2020 års personalbudget uppräknas med 2,3 % på andelen av intäkten 
som motsvarar lön och med 1,0 % på den andel av intäkten som motsvarar övriga 
kostnader. Höjningen motsvarar 1 061,7 tkr.  

 
Folkrörelsearkivets och Företagsarkivets budget höjs med samma index som 
kulturbolagen, motsvarande 18,8 tkr. Regionbibliotek Västerbotten, 
mångkulturverksamheten, Film i Västerbottens och offentligkonsts budgetar 
kompenseras för löneökningar med sammanlagt 347 tkr.  

 
Budgetäskande 

 
Film i Västerbotten föreslås få en utökad budget med 500 tkr för att kunna utveckla 
filmproduktionsverksamheten i Västerbotten. Detta möjliggör att söka statlig 
motfinansiering av Filminstitutet inom programmet ”Talent to watch” på maximalt 
500 tkr under 2022-2023. 

 
De fria teatergrupperna Ögonblicksteatern, Profilteatern och Skuggteatern föreslås 
få ett uppräknat anslag med index 1 % vilket motsvarar sammanlagt 23,2 tkr. 
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Ytterligare 300 tkr föreslås tillföras de tre teatrarna med 100 tkr vardera som en 
förstärkning.  

  
 

Konsulentverksamheterna som inte ingår i Region Västerbottens förvaltning tillförs 
sammanlagt 66 tkr vilket motsvarar en uppräkning med 2,5% av anslaget. 

 
Konferensen Folk & Kultur är en viktig mötesplats för länets kulturverksamhet. 
Därför behöver det tillföras 95 tkr för detta ändamål.  

 
En tillfällig budget 2022 för återstart efter pandemin förslås med 125 tkr 

 
Verksamheten Alva Kultur förslås få ökade verksamhetsmedel med 30 tkr. 

 
Aejlies samiskt resurscentrum föreslås få 100 tkr för att utveckla verksamheten i 
Tärnaby. 

 
Verksamheten Alva kultur föreslås få ett utökat anslag med 30 tkr. 

 

Förändringar i budgeten 2022 Belopp 
tkr 

Kommentar 

Kulturbolag 1 061,7 Enligt beslut på 
ägarsamråd 

Arkiv 18,8 Enligt samma 
uppräkning som 
kulturbolagen 

Löneökningar 347 RVs anställda 

Film 500 Utveckling av 
filmproduktionen i 
Västerbotten 

Fria teatergrupper 
 

23,1 
300 

Indexuppräkning KPI 1% 
100 tkr till de 3 olika 
grupperna 

Konsulenter indexuppräkning 66 Indexuppräkning LPI 
2,5% 

Folk och kultur 95 Medel för konferensen  

Comfact Signature Referensnummer: 19741SE



  PROTOKOLL 11 (26) 
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2021-09-09 
   
 

   
 
 

Bidraget till RF/SISU flyttas till regionstyrelsens förvaltning enligt beslut och därför 
minskas kulturbudgeten med 4 098,5 tkr. 

 
Kulturutskottets behandling av ärendet  
Förslag under sammanträdet  
Veronica Kerr (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen: 
- Anslaget till Rörelsefolkhögskolorna höjs med             450 000 Kr 
- Anslaget till Företagsarkivet höjs med        50 000 Kr 
- Anslaget till Film i Västerbotten minskas med              500 000 Kr 
 
Mattias Larsson (C) och Cecilia Festin Stenlund (L) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag med Kerrs (KD) ändringsyrkande. 
 
Olov Nilsson (S) och Ahmed Hersi (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
Beslutsordning  
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot samma förslag med Kerrs (KD) 
ändringsyrkande och finner att utskottet godkänner förvaltningens förslag till beslut.  
 
Reservation 
Cecilia Festin Stenlund (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
Veronica Kerr (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande: 
 
Kristdemokraterna anser att civilsamhället är en ovärderlig samarbetspartner till det 
allmänna i samhällsbygget. En av grundpelarna i civilsamhället är just folkbildningen 
vilken idag engagerar ett stort antal människor. Folkhögskolorna spelar viktig roll och 
utgör en betydande resurs genom sitt arbete med bildning, demokratiutveckling och 
integration. Detta gäller såväl de rörelseägda folkhögskolorna som regionens egna. 
  
Folkhögskolornas så kallade mobilitetsersättning, den summa regionen betalar 
folkhögskolor utanför Västerbotten ifall en västerbottning studerar i en annan region, 
ligger på 400 kr per deltagarvecka. Detta motsvarar rekommendationen från SKR. 
Men för en västerbottning som studerar på en rörelsedriven skola i länet betalar 
regionen bara ungefär hälften. Trots sämre ekonomiska förutsättningar och utan 
extra ersättningar för lokaler klarar de rörelsedrivna aktörerna att bedriva 

Återstart efter pandemin 125 Fria medel för återstart, 
tillfälliga medel 

Aejlies samiskt resurscentrum 100 Nytt stöd 

Alva Kultur 30 Utökade 
verksamhetsmedel 

Summa 2666,6  
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folkhögskoleverksamhet med hög kvalitet.   
 
SKR är dessutom överens med staten att regionerna ska medfinansiera 25 procent på 
utgående statsbidrag, vilket Västerbotten står långt ifrån att leva upp till. De 
rörelsedrivna folkhögskolorna i länet bör behandlas mer jämlikt. I vår budget som vi 
presenterade i somras la vi ytterligare 7 miljoner kronor på ersättning till dessa 
skolor, i ökad ram i RUN. Vi beklagar att detta inte fick bifall. Kristdemokraterna 
anser det vara hög tid att höja ersättningen till de rörelsedrivna folkhögskolorna. 
 
Beslutsunderlag  
Förslag till kulturbudget 2022  
Sammanställning av äskanden – kompletteras innan sammanträdet 
 
Beslut expedieras till                              
Lena Nordling 
Barbro Granberg  
Joakim Sandberg 
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 § 65 
Sammanträdesplan 2022 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet antar sina sammanträdesdagar för 2022 med förändringen att ändra 
sammanträdesdatum den 3 februari till den 1 februari, under förutsättning att 
regionala utvecklingsnämnden antar den föreslagna sammanträdesplanen för 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Planering av sammanträden inom regionala utvecklingsförvaltningen för politiska 
instanser i form av beredningar, utskott, nämnd, presidieberedning samt 
tjänstepersonsberedning och kommunchefsberedning inför valåret 2022. 

 
Planen har tagit hänsyn till sammanträdestider för Sveriges Kommuners och Regioner, 
regionfullmäktige och regionstyrelsen, kommunala sammanträdesdagar som förläggs i 
början av veckan samt stoppdatum kopplade till EU finansiering och organisationens 
interna ekonomiska händelser. 

 
Coronapandemin har förändrat vårt arbetssätt vilket innebär att vi idag använder oss i 
större utsträckning av digitala mötessystem. Denna mötesform innebär minskat 
resande och minskade kostnader. Vi har blivit mer flexibla vilket innebär möjligheter 
att förlägga möten på andra tider och dagar, i jämförelse när vi bara använda oss av 
fysiska sammanträden. Detta har påverkat planeringen av 2022 års sammanträden. 

 
Förslag till förändringar 
Under denna mandatperiod har vi förlagt två sammanträden på en och samma dag, 
sammanträdena för beredningen för regional utveckling (BRU) och regionala 
utvecklingsnämnden (RUN). BRU ingår i den kommunala samverkan och får på detta 
sätt tillgång till nämndens ärendelista och har möjlighet att inkomma med synpunkter. 
Orsakerna till att båda sammanträdena planerades till samma dag var att 
ledamöternas resande skulle minimeras till en tur och retur resa till 
sammanträdesorten. Detta i sin tur innebar minskade kostnader. 

 
Nu när vi har testat denna modell under några år har vi sett några nackdelar. Vi har 
sett att det är svårt för förvaltningen att hinna skriva fram en färdig produkt till 
nämnden som innefattar beredningens inspel. Tidsbristen har lett till att förvaltningen 
behöver gena i kurvorna. Ordförandebeslut som formellt ligger till grund för att 
beredningens inspel ska bli ett förslag till nämnden hinner förvaltningen inte lyfta fram 
på ett korrekt sätt. Beredningstiden på enbart några få timmar är helt enkelt alldeles 
för kort för att producera kvalitetssäkrade underlag för beslut. 

 
Beredningen och nämnden har haft ett tidspressat schema för att hinna behandla alla 
ärenden under en och samma dag. Om vi skulle förlägga sammanträdena på var sin 
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dag skulle det ges mer andrum och möjliggöra tydligare genomgångar och diskussioner 
för både nämnden och beredningen. Vilket skulle vara positivt ur en demokratisk 
aspekt samt för de enskilda nämndsledamöterna. 

 
I och med att vi tidigarelägger BRU ser förvaltningen en förändring som kan vara viktigt 
att notera. I och med att BRU:s kallelse skickas ut blir handlingarna allmänna. Det vill 
säga att handlingarna blir allmänna vid ett tidigare skede än idag. Förvaltningen ser 
inget problem med att hantera detta. 

 
För att möjliggöra för samverkansorganisationen i form av primärkommunala 
beredningen (PKB) att inkomma med inspel i ärenden som ska behandlas av BRU, 
behöver PKB sammanträda i nära anslutning till BRU. PKB har haft 5 sammanträden 
2021 och BRU 7 sammanträden, vilket innebär att kommunerna inte har haft möjlighet 
att bereda ärenden inför alla BRU sammanträden. Förändringen som föreslås till 2022 
innebär att PKB:s arbetsutskott vid två tillfällen bereder ärenden inför BRU. På så sätt 
ökar inte antalet sammanträden för PKB medan kommunerna ändå har möjlighet att 
bereda ärenden inför BRU. 

 
Regionala utvecklingsförvaltningen föreslår att sammanträdesplanen år 2022 antas 
enligt den mer detaljerade beskrivningen nedan: 

 
- Regionala utvecklingsnämndens presidieberedning (RUN PB) 
Innan RUN AU kallelsen går ut dvs ca 10 dagar innan RUN AU. 
RUN PB är i detta fall samma gruppering som RUN AU. Det behöver avsättas mer tid till 
denna beredning än vad vi har idag, så att förvaltningen kan uppfylla de önskemål som 
inkommit från presidiet. Beredningen förläggs inte i direkt anslutning till 
tjänstepersonsberedningen, vilket ger mer utrymme till förberedelse för inblandade 
tjänstepersoner. Vi skapar en fylligare presidieberedning som planerar för både RUN 
AU och RUN. Här finns möjlighet att gå igenom ärenden för kommande och framtida 
sammanträden samt få en bättre inblick i vad som händer inom kommunal samverkan, 
vilket slutligen behandlas i BRU. 
 
Datum: 24 januari, 18 februari, 21 mars, 2 maj, 29 augusti, 12 september, 11 november 

 
- Kulturutskottet (KU) och Kollektivtrafikutskottet (KTU) 
Ingen förändring i jämförelse med 2021. KU har ett mer sammanträde i jämförelse 
med KTU, dvs sammanträde både i februari och mars. På grund av beslut som behöver 
fattas av KU under båda dessa tillfällen föreslår förvaltningen två korta sammanträden 
i februari och mars i stället för ett längre. 
 
Datum KU: 1 februari, 2 mars, 23 mars, 4 maj, 7 september, 2 november 
Datum KTU: 24 februari, 24 mars, 5 maj, 1 september, 23 november 

 
- Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott (RUN AU) 
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Två veckor innan RUN. Främst onsdag förmiddag. Undantag två sammanträden i 
september. Den 21 september är RUN AU förlagt på samma dag som RUN och behöver 
därför ta hänsyn till detta när sammanträdestiden planeras. 
Effekten av en mer fyllig presidieberedning kan innebära att RUN AU är mer 
informerade och tidsåtgången för sammanträdet blir mindre än idag. 
 
Datum: 2 februari, 2 mars, 30 mars, 11 maj, 8 september, 21 september, 23 november 

 
- Beredningen för regional utveckling (BRU) 
Dagen efter RUN AU. Främst torsdag förmiddag. Undantag två sammanträden i 
september. Observera att BRU inte sammanträder på samma dag som RUN längre. 
Presidieberedningen har gjort ett utkast till RUN ärendelista som BRU får ta del av i sin 
kallelse. BRU informeras på sammanträdet om eventuella ändringar som RUN AU 
beslutar om på sitt sammanträde dagen innan. 
 
Datum: 3 februari, 3 mars, 31 mars, 12 maj, 9 september, 22 september, 24 november 

 
- Ordförandebeslut efter BRU 

 
I de fall när BRU fattar beslut om inspel i RUN:s ärenden formuleras ett 
ordförandebeslut som görs tillgängligt för RUN:s ledamöter och ersättare. 
Ordförandebeslutet fattas av regionala utvecklingsnämndens ordförande. Det är en 
fördel att det finns tid att formulera ordförandebeslutet så att hela nämnden kan ta 
del av det i god tid innan sammanträdet. Fördel också att det finns tid för förvaltningen 
att göra kvalitetssäkrade tillägg i remissvar osv. Detta tydliggör ärendegången bättre 
även för andra parter såsom tex medborgarna. 
 
- Regionala utvecklingsnämnden (RUN) 

 
Främst torsdagar två veckor efter RUN AU. Undantag april, maj och september då det 
är onsdagar. RUN sammanträder alltså inte på samma dag som BRU längre, vilket ger 
mer tid till frågor och information. Alla nämndens sammanträden är inte direkt 
kopplade till regionfullmäktige. Några sammanträden är kopplade till EU finansiering så 
att projektbeslut fattas inom rätt tidsperiod: 17 mars, 25 maj, 13 oktober och 8 
december. I övrigt har ekonomi satt deadlines som nämnden behöver ta hänsyn till. 
Alla dessa faktorer kan ibland innebära att det vissa månader är tätare mellan 
sammanträdestillfällena än andra. Fördjupningsdagar i RUN som är inplanerade i 
augusti 2021 föreslås strykas 2022 pga valår- planeras åter igen 2023. 
 
Datum: 17 februari, 17 mars, 13 april, 25 maj, 21 september, 13 oktober, 8 december 
 
- Primärkommunala beredningen (PKB) 

 
En vecka innan BRU. Främst onsdag förmiddagar. Undantag september. 
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Inga förändringar i jämförelse med 2021. 
 
Datum: 23 februari, 23 mars, 4 maj, 1 september, 16 november 
 
- Primärkommunala beredningens arbetsutskott (PKB AU) 
En vecka innan PKB alternativt en vecka innan BRU i de två fall när det inte är PKB. 
Främst onsdag och torsdag förmiddagar. PKB AU är inplanerad på samma dag som 
kommunchefsberedningen den 16 mars och behöver därför hålla sitt sammanträde på 
eftermiddagen. 
 
PKB AU föreslås vid två tillfällen bereder ärenden inför BRU. På så sätt ökar inte antalet 
sammanträden för PKB medan kommunerna ändå har möjlighet att bereda ärenden 
inför BRU. 
 
Datum: 26 januari, 16 februari, 16 mars, 27 april, 25 augusti, 15 september, 2 
november 
 
- Beredningen för utbildning och kompetensförsörjning (BUK) och beredningen för 
social välfärd och hälsa (BSH) 
Beredningarna sammanträder på samma dag, med ett undantag, vilket innebär att 
förvaltningen behöver planera för detta. 
 
Datum BUK: 24 februari, 28 april, 8 september, 3 november 
Datum BSH: 23 februari, 28 april, 8 september, 3 november 
 
- Tjänstepersonsberedning (TB) 
Ingen förändring i jämförelse med de rutiner som inarbetats tidigare år. Varje månad 
med undantag för juli. Regionala utvecklingsdirektören beslutar om ärenden som ska 
vidare för politisk beredning och beslut. 
 
Datum: 17 januari, 14 februari, 7 mars, 11 april, 16 maj, 13 juni, 15 augusti, 5 
september, 17 oktober, 14 november, 12 december 
 
Kommunchefsberedning (KCB) 
Det är 9 st inplanerade beredningar år 2022 i jämförelse med 8 st 2021. En KCB inför 
varje PKB AU samt två fördjupningstillfällen. Förvaltningen har fångat in önskemål från 
deltagarna att planera in fördjupningstillfällen. 
Kommunchefsberedningen är inplanerad på samma dag som PKB AU den 16 mars och 
behöver därför hålla sitt sammanträde på förmiddagen. 
 
Datum: 20 januari, 10 februari, 16 mars, 7 april, 9 juni, 24 augusti, 14 september, 27 
oktober, 1 december 
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Övriga faktorer att ta hänsyn till 2022: 
- Regionresan kommer att gå till Österbottens förbund v 39. 
- V 11 är det World Expo i Dubai med Västerbottens dag den 14 mars. Sverige har flera 
dagar i anslutning till detta datum. Kan innebära att RUN:s presidium och vissa KSO 
från kommunerna kommer att vara bortresta i anslutning till detta. 
- V 48 hålls valfullmäktige, alltså ett senarelagt fullmäktige än vanliga år. 
- European week v 40 där flera från regionala utvecklingsnämnden deltar. 
- Undvik att förlägga sammanträden på kommunernas sammanträdesdagar samt 
under loven. 

 
Kulturutskottets behandling av ärendet  
Förslag under sammanträdet  
Nina Björby (S) yrkar att ändra datum för kulturutskottet från 3 februari till tisdag den 
1 februari 2022.  
 
Beslutsordning 
Ordförande finner att utskottet godkänner Björbys (S) yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsförvaltningens sammanträdesprocess 2022 
Kalender Region Västerbottens sammanträdesplan 2022 

  
Beslut expedieras till 
Mona-Lisa Fjellström 
Joakim Sandberg 
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§ 66 
Agenda KKN – Västerbottens fokusområden  
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
I Region Västerbottens regionala kulturplan 2020-2023 fastslås att regionen 
tillsammans med kommunerna under planperioden avser att etablera en arbetsmodell 
samt genomföra en handlingsplan för att främja de kulturella och kreativa näringarna i 
länet. 
 
Region Västerbotten gav 2019 företaget WDO i Skellefteå i uppdrag att ta fram ett 
förslag till handlingsplan ur ett struktur- och utvecklingsperspektiv. 
 
I arbetet fördes dialog med kommunala och regionala intressenter i kombination med 
analys av statistik och goda exempel. Arbetet har kraftigt försenats av covid-19. 
 
Som en del i återrapporteringen av uppdraget redovisas ett arbetsdokument med 
kommentarer samt nya förutsättningar för att fullfölja arbetet med handlingsplanen. 
 
Beslutsunderlag  
8.2 KKN i Västerbotten 
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§ 67 
Information om strategi för litteraturutveckling 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Helena Åström Björnwall, regionbibliotekschef och Carl Axel Gyllenram, 
biblioteksutvecklare, informerar om Region Västerbottens strategi för 
litteraturutveckling. 
 
Utifrån den regionala biblioteksplanen så har en handlingsplan för litteratutveckling 
tagits fram för att sätta fokus på läsande och skrivande.  

 
Beslutsunderlag  
9.2 Handlingsplan för litteraturen som konstform i Västerbottens län 2021 
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 § 68 
Information om riktlinjer för ideella bidrag  
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
I och med bildandet av Region Västerbotten 2019 kunde ideella organisationer söka 
bidrag från tre förvaltningar som hade olika förutsättningar, riktlinjer och 
beslutsinstanser.  
 
En översyn gjordes i syfte att ta fram grundläggande krav och förutsättningar för alla 
medel som delas ut till ideella föreningar. Regionfullmäktige antog i november 2020 
gemensamma övergripande regelverk för stimulansmedel till ideella föreningar (RS 
1436-2020). Reglerna innehåller grundläggande krav och ger en likriktning av 
förutsättningar för alla bidrag som delas ut till ideella föreningar. Som en fortsättning 
på arbetet beslutades att varje nämnd som berörs av och arbetar med utbetalning av 
medel till föreningar ska ta fram egna anpassade riktlinjer utifrån en gemensam mall. 
Detta för att främja igenkänning, tydlighet och transparens gentemot föreningarna. 
 
Inom kulturverksamheten handläggs tre typer av ungdomsbidrag som syftar till att 
stimulera ungas kulturutövande.  
 
En utmaning med de nya reglerna är att bidrag inte kan ges till verksamhet med 
”vinstsyfte” vilket utesluter exempelvis aktiebolag med vinstsyfte.  
 
En av dem, utvecklingsbidraget UtU, går enbart till ideella föreningar och lever upp till 
regelverkets krav.  De övriga två, ”TRIO” och ”Unga arrangörer” bygger på att unga 
enkelt ska kunna samarbeta med externa parter, exempelvis en eventbyrå som kan 
streama en musikspelning.  
 
Kulturverksamheten har i sin kommunikation med målgrupperna förtydligat att 
bidraget enbart kan sökas av ideella organisationer som därmed blir ansvariga 
projektägare. 

 
Beslutsunderlag 
10.2 Protokollsutdrag RF § 139 Regler för stimulansmedel till ideella organisationer 
10.3 Region Västerbottens regler för stimulansmedel till ideella organisationer 
10.4 Exempel på riktlinje Regionstyrelsens riktlinjer Stimulansmedel till ideella 
organisationer 
10.5 https://www.regionvasterbotten.se/kultur/regional-kultur/ungdomsbidrag  
______ 
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§ 69 
Information om förstärkningsmedel covid-19 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 

 Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Coronapandemin har orsakat negativa ekonomiska konsekvenser och försvårat 
möjligheten att skapa och ta del av kultur. Under mars 2020 gjorde Region 
Västerbotten en undersökning där det visade sig att den grupp som påverkades mest i 
början av pandemin var yrkesverksamma-/professionella kulturskapare. 
Undersökningen kom att ligga till grund för fördelningar av statliga och regionala 
tillfälliga förstärkningsmedel.  
 
I syfte att stävja pandemins effekter har tre tillfälliga förstärkningar delats ut via 
regionala utvecklingsnämnden där kulturutskottet varit beredande i ärendet. 
 
• I oktober 2020 fördelades 8,4 miljoner i statliga medel till regionala 
kulturverksamheter via kultursamverkansmodellen.  
 
• Under december 2020 gjordes en omfördelning av den regionala kulturbudgeten på 
drygt 1,2 miljoner kronor i syfte att stärka kulturlivet i Västerbotten. Förstärkningar 
gjordes inom områdena: inköp av offentlig konst från konstnärer och konsthantverkare 
verksamma i länet, förstärkning av Region Västerbottens kulturstipendier till fria 
utövare i länet samt förstärkningsmedel för insatser för länets fristående kulturskapare 
främst inom musik och scenkonst, såväl live som digitalt.  
 
• I juni 2021 fördelades 8,6 miljoner kronor i statliga medel till regionala 
kulturverksamheter via kultursamverkansmodellen. Sammanlagt har närmare 18 
miljoner kronor i statliga och regionala förstärkningsmedel delats ut till 
kulturinstitutioner och kulturverksamma i Västerbotten.  
 
Kulturrådet har aviserat att under hösten kommer ytterligare 23 miljoner att fördelas 
som tillfällig förstärkning avsatt för regionala kulturverksamheter via 
kultursamverkansmodellen. Kulturrådet har inte aviserat hur mycket av denna 
förstärkning som kan komma att tillfalla Västerbotten. 
 
Beslutsunderlag 
11.2 Meddelande från Kulturrådet 2020-08-25 
11.3 Protokoll Kulturutskottet 2020-09-25 § 45 
11.4 Protokoll Kulturutskottet 2020-11-10 § 55 
11.5 Protokoll Kulturutskottet 2020-11-10 § 56 
11.6 Meddelande från kulturrådet 2021-05-31 
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11.7 Protokoll Kulturutskottet 2021-04-29 § 46 
11.8 Ordförandebeslut - 2021-06-03 
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§ 70 
Återkoppling gällande kulturutskottets inspel till Regionplan 2022 
Dnr: RUN 157-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Information lämnas till kulturutskottet om regionfullmäktiges beslut om regionplan 
2022. Kulturutskottet lämnade under våren 2021 inspel inför regionala 
utvecklingsnämndens återkoppling på planeringsförutsättningar inför regionplan 2022.  
 
Inom målområdet Hållbart samhälle bidrar kulturutskottet genom skrivningar i 
”Västerbotten är det barnvänligaste länet” samt ”Västerbotten har trygga invånare 
med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv”. 

 
Beslutsunderlag 
12.2 Regionplan 2022 
12.3 Kulturutskottets inspel till återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar 
2021-2023 
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 § 71 
Information om konferenser och förrättningar 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet har möjlighet att informera om tidigare konferenser. 
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§ 72 
Konferenser och andra förrättningar 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet beslutar att samtliga ledamöter i kulturutskottet får delta på Kreativ 
Omstart den 27 och 28 oktober.  
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet ges information om kommande konferenser och andra förrättningar. 
 
Kulturting Norr 2021 som arrangeras i samverkan mellan Region Norrbotten, Region 
Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen hålls digitalt, 
fredag den 1 oktober kl. 10.00 – 15.00. Kulturutskottet beslutade 2021-04-29 att 
samtliga ledamöter kan delta. 
 
Kreativ Omstart, en konferens om kultur och kulturarv som drivkraft i regional 
utveckling, hålls digitalt den 27 och 28 oktober, kl. 09.00-12.30  
 
Kulturutskottets behandling av ärendet  
Förslag under sammanträdet  
Mattias Larsson (C) yrkar att samtliga ledamöter får delta på Kreativ Omstart. 
 
Beslutsordning 
Ordförande finner att utskottet godkänner Larssons (C) yrkande.  

 
Beslutsunderlag 
14.2 Kulturting Norr 
14.3 Kreativ omstart 
  

 
   ______ 
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§ 73 
Delegeringsbeslut /meddelanden  
Dnr: RUN 44-2021 
 
Kulturutskottets beslut 

 Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
     

Ärendebeskrivning 
 Delegationsbeslut och meddelanden som är av intresse för utskottet presenteras: 

 
Delegationsbeslut 

• Ordförandebeslut 2021-06-03 – Tillfällig förstärkning från Kulturrådet 2021 
 

• Ordförandebeslut 2021-07-05 – Yttrande över remissen förslag till 
överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 

 
 
Meddelanden 

• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-06-22--23 § 117 Revidering av 
bolagsordning och ägardirektiv Västerbottensteatern AB 

 
• Skrivelse till Sveriges regioner och kommuner från Studieförbunden i 

samverkan 2021-06-15 
 

• Styrelseprotokoll Västerbottens museum AB, 2021-04-22 
 

• Skellefteå museum årsstämmeprotokoll, 2021-04-26 
 

• Styrelseprotokoll Skellefteå museum AB, 2021-05-20 
 

• Meddelande, Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad 
segregation och goda livschanser för alla, 2021-05-06 

 
Beslutsunderlag  

 Enligt lista 
 _______ 
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