
 
Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kulturutskottet
Sammanträdesdatum 2022-03-23

Datum för anslags 
uppsättande

2022-04-06 Datum för anslags 
nedtagande

2022-04-27

Förvaringsplats för 
protokollet

Region Västerbotten, regional utvecklingsförvaltnings kansli

Underskrift .................................................
Nina Olofsdotter

Plats och tid Skellefteå museum, Ernst Vesterlunds allé kl. 10:00-12:00

Protokollet omfattar §§ 20-30

Beslutande ledamöter Nina Björby (S) ordförande
Veronica Kerr (KD) 1:e vice ordförande
Olov Nilsson (S)
Mahmoud Alturk (S)
Cecilia Festin Stenlund (L)
Mattias Larsson (C)

Övriga närvarande Joakim Sandberg, regionkulturchef
Nina Olofsdotter, sekreterare
Linn Edlund, kulturstrateg
Barbro U Granberg, controller §§ 23-24

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Digital justering, 2022-04-05  

Nina Olofsdotter

Nina Björby (S)               

Veronica Kerr (KD)             

Not: Kulturutskottet har under dagen, utöver utskottsmötet, även gjort studiebesök på 
Skellefteå Museum, Sara kulturhus, Skogen och konstkonsulenter. 
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA

§ 20 Fastställande av dagordningen

§ 21 Information från ordföranden

§ 22 Information från regionkulturchefen

§ 23 Ekonomisk uppföljning av kulturverksamheten per 28 februari 2022

§ 24 Justering av Regionala utvecklingsnämndens budget 2022 gällande 
kulturverksamhetens kultursamverkansmedel

§ 25 Uppföljning Handlingsplan Bild och form, Steg 1 Resursutveckling Bild och form 
Västerbotten

§ 26 Regional kulturverksamhet, Årsrapport 2021

§ 27 Lägesrapport om Förstudie om kunskapsnod för gestaltad livsmiljö

§ 28 Riktlinjer för stimulansmedel till ungdomsverksamhet inom regionala 
utvecklingsnämnden

§ 29 Konferenser och andra förrättningar

§ 30 Delegationsbeslut/meddelanden
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

§ 20 Fastställande av dagordningen

Förslag till beslut

Dagordningen fastställs enligt upprättat förslag.

Beslut

Dagordningen fastställs enligt upprättat förslag.
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

§ 21 Information från ordföranden
RUN 13-2022

Sammanfattning

Kulturutskottets ordförande informerar om aktuella frågor.

Ordförande har deltagit vid förmöte med SKR den 15 mars och möte med 
kulturministern den 16 mars gällande kultursamverkansmodellen, tillsammans med 21 
regioner. Kultur i Norr fick en egen unikt punkt där den samiska kulturen lyfts och 
vikten av ett större nationellt ansvar. Även Artic Art Summit lyftes som en angelägen 
för nationen. Samverkansrådsrepresentanten fanns på plats. 

Utredning kultursamverkansmodellen, 2 årig.

KKN-utredning. Vad ska det heta? och i vilken politisk hemvist detta ska vara. Den är 
förlängt och den ska vara klar i mitten av juni. 
Kultur i Norr ska träffa kulturministern gällande samiska kulturen.

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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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

§ 22 Information från regionkulturchefen
RUN 23-2022

Sammanfattning

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

Kriget i Ukraina. Ukrainska konstnärer som flytt finns redan i Sverige. Norrbotten är 
ordförande i SWAN, Swedish Artist Residency Network och  har prioriterat 150 tkr 
som förstärkning till nödresidens. Region Västerbotten har haft dialog med befintliga 
residens och konstkonsulenter och det finns möjlighet att förstärka befintliga residens i 
länet.

Ytterligare krisstöd utifrån corona om 40 mkr för verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen kan sökas av alla regioner utom Stockholm.

Stödmiljonen till kulturföreningar i länet (se RUN 2022-02-17 § 29) kommer att ske i 
två utlysningsperioder i sommar/höst. Stödet handläggs enligt paragraf 139 Region 
Västerbottens regler för stimulansmedel till ideella organisationer. De regionala 
kulturstipendierna har en förändrad arbetsprocess på grund av att allt fler regionala 
och nationella arbetsprocesser anhopas till första halvårsskiftet. Beslut sker i 
kulturutskottet till hösten.

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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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

§ 23 Ekonomisk uppföljning av kulturverksamheten per 28 februari 
2022
RUN 24-2022

Sammanfattning

Kulturutskottet får vid varje sammanträde information om hur det ekonomiska läget är 
för den kulturbudget som beslutats och för kulturutskottet.

Denna rapport avser de två första månaderna. Kulturbudgeten visar på ett överskott 
mot budgeten för perioden på 1 299 tkr. De flesta av anslagen till föreningar och bolag 
är utbetalda enligt plan. Mobilitetsstödet som betalas ut först i juni är inte periodiserat 
vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 237 tkr. Regionbiblioteket har ett 
överskott mot budget med 248 tkr, det beror främst på att budgeten för övriga 
kostnader inte använts i så stor utsträckning ännu. Film i Västerbotten har ett 
överskott mot budget med 563 tkr. Film i Västerbotten har fått nya resurser i år både 
från regionen och från staten. Planen är att använda resurserna i kulturbudgeten 
under året.

Kulturutskottet har ett överskott mot budget med 26,2 tkr. Det beror främst på att 
resebudgeten inte använts något ännu.

Förslag till beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Expedieras till 

Barbro Granberg, controller

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Barbro U Granberg 2022-03-10 Ekonomisk uppföljning 
kulturverksamheten

 Bilaga Ekonomisk uppföljning 20220228 Kulturbudgeten
 Bilaga Ekonomisk uppföljning 20220228 Kulturutskottet
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

§ 24 Justering av Regionala utvecklingsnämndens budget 2022 
gällande kulturverksamhetens kultursamverkansmedel
RUN 124-2022

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2021-10-13 § 190 om budget för hela 
nämndens verksamhetsområde år 2022. Efter årsskiftet så har det visat sig att det 
statliga bidraget till kultursamverkansmodellens verksamheter blev högre än vad som 
budgeterats. 

Regionala utvecklingsnämnden har behandlat Fördelning av statligt 
verksamhetsbidrag till kultursamverkansmodellens verksamheter i Västerbottens län 
2022 utifrån det högre statliga bidraget den 17 februari 2022 (§ 28) och den 17 mars 
2022 (§ 59). Dessa beslut innebär att kulturverksamhetens budget behöver justeras 
både på intäkts- och kostnadssidan.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar att kulturutskottet föreslår att regionala utvecklingsnämnden 
beslutar:

Regionala utvecklingsnämndens intäkts- och utgiftsbudget 2022 för regional 
kulturverksamhet ändras från 79 644 000 kr till 83 574 000 kr. Regionala 
utvecklingsnämndens intäkts- och utgiftsbudget 2022 för Norrländsk Nätverk för 
Musikteater & Dans ändras från 11 905 000 kr till 11 752 000 kr. Total förändring för 
kulturverksamhetens kultursamverkansmedel blir 91 549 000 kr till 95 326 000 kr.

Beslut

Kulturutskottet föreslår att Regionala utvecklingsnämnden beslutar:

Regionala utvecklingsnämndens intäkts- och utgiftsbudget 2022 för regional 
kulturverksamhet ändras från 79 644 000 kr till 83 574 000 kr.

Regionala utvecklingsnämndens intäkts- och utgiftsbudget 2022 för Norrländsk 
Nätverk för Musikteater & Dans ändras från 11 905 000 kr till 11 752 000 kr. 

Total förändring för kulturverksamhetens kultursamverkansmedel blir 91 549 000 kr till 
95 326 000 kr.

Expedieras till 

Regionala utvecklingsnämnden
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Barbro U Granberg 2022-03-10 Justering av Regionala 
utvecklingsnämndens budget gällande kulturverksamhetens 
kultursamverkansmedel

 § 59 RUN Fördelning av statlig förstärkning till regional kulturverksamhet i 
Västerbottens län 2022 - delbeslut 2.

 § 28 RUN Fördelning av statligt verksamhetsbidrag till kulturverkansmodellens 
verksamheter i Västerbotten - delbeslut 1.
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

§ 25 Uppföljning Handlingsplan Bild och form, Steg 1 
Resursutveckling Bild och form Västerbotten
RUN 131-2022

Sammanfattning

Projektet Bild och form i Västerbotten (2012 – 2018) hade i uppdrag att färdigställa en 
handlingsplan för etablerandet av ett resurscentrum för konst i Västerbotten. Den 31 
augusti 2018 föredrogs slutrapporten för projektet med tillhörande handlingsplan för 
dåvarande kulturberedning. Kulturberedningen fastställde ”att den framtagna 
handlingsplanen i första hand realiseras i enlighet med steg 1 och i andra hand med 
steg 2” Kulturberedningen 2018-08-31 Beslut § 46 Slutrapport Bild och formprojektet, 
Dnr: 17RV0469.

Under verksamhetsåret 2021 har den regional kultursamordningen inrättat en 
arbetsgrupp bestående av de två regionala konstkonsulenterna stationerade vid 
Skellefteå Museum (Museum Anna Nordlander) respektive Konstfrämjandet 
Västerbotten, samt konsthandläggare vid funktionen för offentlig konst, Region 
Västerbotten. Syftet med arbetsgruppen har varit att följa upp handlingsplanens 
insatser och identifiera fortsatta behov för handlingsplanens genomförande.

Förslag till beslut

Kulturutskottet tackar för uppföljande information i genomförandet av Handlingsplanen 
bild och form - Steg 1 Resursutveckling Bild och form Västerbotten och lägger den till 
handlingarna.

Beslut

Kulturutskottet tackar för uppföljande information i genomförandet av Handlingsplanen 
bild och form - Steg 1 Resursutveckling Bild och form Västerbotten och lägger den till 
handlingarna.

Expedieras till 

Joakim Sandberg, regionkulturchef
Linn Edlund, kulturstrateg
Marlene Josefsson, konstkonsulent, Skellefteå Museum AB
Simon Gran Danielsson, konstkonsulent, Konstfrämjandet Västerbotten

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Linn Edlund 2022-03-17 Uppföljning handlingsplan bild och 
form steg 1

 Steg 1, Resursutveckling Bild och form Västerbotten
 Projekt Bild och Form Västerbotten, slutversion
 Kulturberedningens protokoll 2018-08-31 § 46 Slutrapport Bild- och 

formprojektet
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

§ 26 Regional kulturverksamhet, Årsrapport 2021
RUN 130-2022

Sammanfattning

Regional kulturverksamhet, årsrapport 2021 beskriver de aktiviteter som genomförts 
under året av de enheter/funktioner som är organiserade inom regional 
kulturverksamhet, regionala utvecklingsförvaltningen vid Region Västerbotten. 
Aktiviteterna redovisas mot de regionala kulturpolitiska målen som återfinns i Region 
Västerbottens kulturplan 2020 - 2023. De verksamheter som redovisar sina aktiviteter 
i årsrapporten är Film i Västerbotten, Regionbibliotek Västerbotten, Kultur och 
hälsa/Sjukhusbiblioteken, Funktionen för offentlig konst, Kultursamordningen samt 
pågående projekt. 

Region Västerbotten har ett särskilt ansvar för det som i kulturplanen kallas 
insatsområden. Ett insatsområde omfattar behov som flertalet aktörer identifierat och 
gemensamt har ansvar att bidra till. Av kulturplanens samtliga 20 insatsområden har 
aktiviteter genomförts inom samtliga 20. För att Region Västerbotten ska kunna driva 
kulturutvecklingen i antagen riktning behöver regionen vara ledande eller 
samordnande inom vissa områden, särskilt följa upp, synliggöra och verka för externa 
resurser inom andra, vilket i sig påverkar förvaltningens bidrag till de olika 
målområden. 

Särskilt många insatser ser vi inom målområde 1, Den kulturella infrastrukturen är 
tillgänglig och jämlik, där flertalet aktiviteter syftar till att stödja den digitala 
utvecklingen på kulturområdet och öka den digitala kompetensen. Inom Målområde 3 
Kulturarv och kulturmiljöer är levande har det skett en väsentlig ökning av aktiviteter 
från föregående år. Inom båda ovanstående mål inryms insatsområden med fokus på 
urfolket samerna och övriga nationella minoriteter kultur och kulturarv, ett område där 
det bedrivits bred verksamhet. Interregional samverkan har fortsatt utvecklas under 
året och återfinns inom merparten av målområdena. 

Årsrapporten innefattar även prioriterade utvecklingsprocesser under året, exempel på 
detta är; medfinansiering av filmproduktioner, hbtq-diplomering och utveckling av 
appen härlitt, arbete med fokus på tillämpning av 1% regeln, inrättande av stipendium 
till nyutexaminerad vid konsthögskolan, samt fördelning av förstärkningsstöd inom 
kultursamverkansmodellen. 

Vidare återfinns en del i rapporten rörande avvikelser, vilket i huvudsak rör inställda 
aktiviteter och begränsade möjligheter att planera långsiktigt. 

Den regionala kulturverksamheten har visat på en god förmåga att ställa om och trots 
förutsättningarna bedriva relevant och meningsfull verksamhet i linje med respektive 
enhet/funktions uppdrag. 

10 (16)

Comfact Signature Referensnummer: 35172SE



 
Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut

Kulturutskottet tackar för information om Regionala kulturverksamhetens Årsrapport 
2021 och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturutskottet tackar för information om Regionala kulturverksamhetens Årsrapport 
2021 och lägger den till handlingarna.

Expedieras till 

Joakim Sandberg, regionkulturchef
Linn Edlund, kulturstrateg

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse från Linn Edlund 2022-03-11
 Regional kulturverksamhet årsrapport 2021
 Fördelade stöd och bidrag 2021
 Sammanställning rapportering per verksamhet 2021
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Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

§ 27 Lägesrapport om Förstudie om kunskapsnod för gestaltad 
livsmiljö
RUN 132-2022

Sammanfattning

Sedan 2022-01-17 bedriver region Västerbottens kulturförvaltning ett projekt med stöd 
av det operativa programmet för Övre Norrland för att stödja forskning, teknisk 
utveckling och innovation. Målet med förstudien är att kartlägga förutsättningar för ett 
genomförandeprojekt där en regional nod för gestaltad livsmiljö i övre Norrland ska 
etableras. Arbetet bedrivs genom dialog och samverkan med såväl i länet verksamma 
institutioner liksom kommuner och branschföreträdare. Projektledaren lämnar en 
lägesrapport till kulturutskottet.

Förslag till beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Expedieras till 

Joakim Sandberg, regionkulturchef

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse 2022-03-17 Stina Berglund Förstudie kunskapsnod för 
gestaltad livsmiljö

 Tillväxtverkets beslut om stöd id: 20341615
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

§ 28 Riktlinjer för stimulansmedel till ungdomsverksamhet inom 
regionala utvecklingsnämnden
RUN 138-2022

Sammanfattning

Ideella organisationer kunde när Region Västerbotten bildades 2019 söka bidrag från 
tre förvaltningar som hade olika förutsättningar, riktlinjer och beslutsinstanser. En 
översyn gjordes och fullmäktige antog i november 2020 gemensamma regler för 
stimulansmedel till ideella organisationer (RS 1436-2020). 

Reglerna innehåller grundläggande krav och ger en likriktning av förutsättningar för 
alla bidrag som delas ut till ideella organisationer. Som en fortsättning på arbetet med 
att göra hanteringen mer stringent beslutades att varje nämnd som berörs av och 
arbetar med utbetalning av medel till föreningar ska ta fram egna anpassade riktlinjer 
utifrån en gemensam struktur. Detta för att främja igenkänning, tydlighet och 
transparens gentemot föreningarna.

Förslag till riktlinjer för regionala utvecklingsnämndens stimulansmedel till 
ungdomsverksamhet har tagits fram. Nämnden har att hantera fyra olika 
bidragsformer; arrangörsbidraget Unga arrangörer, ungdomsbidragen UtU och Trio 
samt verksamhetsbidrag till ungdomsdistriktsorganisationer.

Inom varje bidragsform anges syfte, vilka krav som måste uppfyllas för att få söka 
bidraget, redovisa bidraget samt vilken konstruktion och fördelning bidraget har. 
Riktlinjen innehåller även prioriterade områden och bedömningsgrunder. 

Förslag till beslut

Kulturutskottet föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar:

Riktlinjer för stimulansmedel till ungdomsverksamheten inom regionala 
utvecklingsnämnden fastställs.

Beslut

Kulturutskottet föreslår att regionala utvecklingsnämnden beslutar:

Riktlinjer för stimulansmedel till ungdomsverksamheten inom regionala 
utvecklingsnämnden fastställs.

Expedieras till 

Regionala utvecklingsnämnden
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Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Joakim Sandberg 2022-03-17 Riktlinjer för stimulansmedel till 
ungdomsverksamhet inom regionala utvecklingsnämnden

 Riktlinjer för stimulansmedel till ungdomsverksamhet inom regionala 
utvecklingsnämnden

 Beslut RF 2020-11-24 § 139 Regler för stimulansmedel till ideella 
organisationer

 Beslut RS 2020-11-24 § 236  Regler för stimulansmedel till ideella 
organisationer
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

§ 29 Konferenser och andra förrättningar

Sammanfattning

Kulturutskottet ges information om kommande konferenser och andra förrättningar.

- Inga konferenser eller andra förrättningar att delge vid utskicket av kallelsen.

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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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-03-23

Utdragsbestyrkande

§ 30 Delegationsbeslut/meddelanden

Sammanfattning

Delegationsbeslut och meddelanden som är av intresse för kulturutskottet 
presenteras:

Delegationsbeslut

 Inga delegationsbeslut

Meddelanden

 Västerbottens museum AB, protokoll nr 1, 2022-01-25
 Västerbottens museum AB, protokoll nr 7, 2021-12-13
 Västerbottens museum AB, protokoll nr 6, 2021-11-18

 Förslag till beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Samlingsdokument meddelanden KU 2022-03-23
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