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   Sammanträdesdatum 
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Sammanträdesdatum  Tisdagen den 11 februari 2020 

 

Sammanträdestid  kl. 09:00-14:00 

   

 

 Sammanträdesplats  Tallen, regionala utvecklingsförvaltningen, Umeå. 

 

Beslutande  Enligt närvarolista 

   

Justerade paragrafer  §§ 1–15 

 

 

 

 

Underskrifter   Genom digital justering. 
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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  
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 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

  

Närvarolista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

   

   

   

  

  

  

 

 

 

  

Namn När- 

varo 

Reservation 

Omröstning 

Anteckningar 

§ § 

Ja Nej 

Ledamöter 

Nina Björby (S), ordf. 1    

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

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

Olov Nilsson (S) 1    

Mahmoud Alturk (S) 1    

Lars Åman (L) 1    

Mattias Larsson (C) 1   Justerare 

Övriga närvarande 

Frida Hald, sekreterare 

Joakim Sandberg, regionkulturchef 

Barbro Granberg, controller §§  6-8 

Kerstin Hamre, strateg §§ 9-11 

Richard Ström, samordnare §§ 6-10 

Fredric Larsson, verksamhetschef Film i Västerbotten § 4 

Helena Bjrönwall Åström, regionbibliotekschef §§ 1-5 

Linn Edlund, strateg §§ 6-10 
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  PROTOKOLL 4 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 1. 

Val av justerare 
  

 

Kulturutskottets beslut 

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

ordföranden. 

______ 
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  PROTOKOLL 5 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 2. 

Fastställande av dagordningen 
  

 

Kulturutskottets beslut 

Kulturutskottet fastställer dagordningen enligt förslag.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturutskottet har att fastställa dagordningen för sammanträdet.  

______ 
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  PROTOKOLL 6 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 3. 

Information från regionkulturchef  
Dnr: RUN11-2020 

 

  

Kulturutskottets beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Joakim Sandberg ny regionkulturchef ger aktuell information från verksamheten.  

 

- Genomlysning av kultursamverkansmodellen 

- Rekrytering av VD på Norrlandsoperan pågår 
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  PROTOKOLL 7 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 4. 

Information från Film i Västerbotten  
Dnr: RUN11-2020 

 

  

Kulturutskottets beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Fredric Larsson, verksamhetschef Film i Västerbotten informerar om verksamheten.  
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  PROTOKOLL 8 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 5. 

Information från Regionbibliotek Västerbotten 
Dnr: RUN80-2020 

 

  

Kulturutskottets förslag till beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och föreslår att regionala utvecklingsnämnden ska 

få information om remissversionen av regional biblioteksplan. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Helena Björnwall Åström Regionbibliotekschef informerar om verksamheten och om 

arbetet med remissversionen av regional biblioteksplan.  
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  PROTOKOLL 9 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 6. 

Ekonomiskuppföljning  
Dnr: RUN11-2020 

 

Kulturutskottets beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturverksamheterna hade ett underskott mot budget på -437 tkr för 2019. 

Elevprognosen för höstens mobilitetsstöd visade inte på någon negativ avvikelse mot 

budget för 2019. Men det var dock många folkhögskolor som inte lämnat in prognos 

för 2019. Året slutade med ett underskott mot budget på 302 tkr. Regionbiblioteket 

hade ett underskott mot budget med 105 tkr. Och det medicinska biblioteket hade ett 

underskott mot budget med 33 tkr. Bägge underskotten beror på särskilda 

kompetensutvecklingsinsatser 2019. 

 

Bokslutet 2019 för Kulturutskottet visar på ett underskott mot budget med -528 tkr. 

Avvikelsen beror på att politikerkostnaderna 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 håller budgeten. 

 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning 2019 kulturbudget 2019-12-31 Bilaga 1 

Budgetuppföljning 2019 kulturutskottet 2019-12-31 Bilaga 2  

______ 
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  PROTOKOLL 10 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 7. 

Information till budget 2020 
Dnr: RUN11-2020 

 
Kulturutskottets beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet tog i september 2019 fram ett förslag en budget för 2020 för 

kulturverksamheten. Budgeten har därefter gått till Regionala utvecklingsförvaltningens 

ledningsgrupp för prioritering av nämndens samtliga budgetönskemål. Den 5 december 

beslutades Regionala utvecklingsnämndens budget. Skillnaden mot det förslag som 

Kulturutskottet lagt är att Film i Västerbotten får 200 tkr mindre än i förslaget samt att 

överföringen av regionala utvecklingsmedel inte antogs. 

 

Av önskemålen från Kulturutskottet finns följande förändringar av budgeten 

Belopp i tkr 

Uppräkning av bolagen anslag enligt ägarsamråd 1415,3 

Arkiv         48,6 

Löneökningar Region Västerbottens personal    551,0 

Konstnärs Centrum Nord        20,0 

Fria teatergrupper        16,0 

Kultur i Vården Skellefteå      163,0 

Film i Västerbotten      200,0 

Västerbottens Hembygdsförbund       20,0 

Tidskriftsstöd ingår i Regionbibliotekets budget     -20,0 

Summa    2 413,9  

 

Beslutsunderlag 

Kulturbudget 2020 Bilaga 1 

 
 

______ 
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  PROTOKOLL 11 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 8. 

Fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet i 

Västerbottens län år 2020 
Dnr: RUN195-2019  

 
Kulturutskottets förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att anta upprättat förslag till 

fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet år 2020 enligt 

kultursamverkansmodellen.  

 

Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att besluta att ändra 

intäktsbudgeten till 86 221 000 kr och kostnadsbudgeten till 86 221 000 kr för att 

budgeten ska stämma överens med Kulturrådets beslut enligt 

kultursamverkansmodellen. 

 

Ärendebeskrivning  

Statens kulturråd beslutade den 23 januari 2020 att bevilja Region Västerbotten 

statsbidrag om 86 221 000 kr att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) 

om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet under 2020.                      

 

Anslaget är uppräknat med 1,6 procent i förhållande till 2019 års grundbidrag. I 

beloppet ingår 1 200 000 kr som en tillfällig förstärkning i syfte att öka utbudet och 

tillgängligheten till folkbiblioteksverksamheten i regionen.  

 

Kulturplanen är det underlag som krävs för att erhålla det statliga anslaget till 

regional kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen. Medlen ska fördelas till 

verksamhetsområden som ingår i kultursamverkansmodellen. Regionfullmäktige 

godkände den 19 november 2019, Västerbottens läns kulturplan 2020 – 2023. 

 

De områden som omfattas är följande: 

• professionell teater-, dans- och musikverksamhet  

• museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete  

• biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 

• professionell bild- och formverksamhet  

• regional enskild arkivverksamhet  

• filmkulturell verksamhet främjande av hemslöjd.  

 

Kulturrådet bedömer att region Västerbottens regionala kulturplan uppfyller kraven 

på vad en sådan plan ska innehålla.   
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  PROTOKOLL 12 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

Förslag till fördelning 

Beviljat statsbidrag fördelas med uppräkning motsvarande 1,6 procent på samtliga 

verksamheter inom kultursamverkansmodellen. (Den tillfälliga förstärkningen som 

stöd till ökat utbud och tillgänglighet till folkbiblioteksverksamheten i regionen utgår 

med samma summa som föregående år).  

 

Det statliga anslaget till länsuppdrag för regional museiverksamhet fördelas till 

Västerbottensmuseum AB. Ur detta anslag föreslås 325 000 kronor vidarebefordras 

till Skellefteå museum AB och 163 000 kronor till Skogsmuseet i Lycksele AB.  

 

Det ansökta beloppet hos Kulturrådet var 88 000 000 kr. Det beviljade beloppet är 86 

221 000 kr. Det ansökta och därmed budgeterade beloppet i Regionala 

utvecklingsnämndens budget behöver därför korrigeras med 1 779 000 kr på intäkts- 

och på kostnadssidan. 

 

Beslutsunderlag 

Kulturrådets beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regionalkulturverksamhet 

för år 2020 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Bilaga 1 

 

Förslag till fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet 2020 Bilaga 2 

______ 
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  PROTOKOLL 13 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 9. 

Uppdragsbeskrivning om kulturkonsulentuppdrag  
Dnr: RUN44-2020  

 

Kulturutskottets beslut 

Kulturutskottet beslutar att anta uppdragsbeskrivning regional 

kulturkonsulentverksamhet. 

 

Ärendebeskrivning 

Förbundsstyrelsen beslutade 2014-05-08 (§ 17) om att en gemensam 

uppdragsbeskrivning för kulturkonsulenterna, en gemensam samverkansbeskrivning 

för BUNGK-gruppen samt en ny översyn av konsulentverksamheten skulle 

genomföras 2018. Uppdragsbeskrivningen omfattar kulturkonsulenternas 

gemensamma verksamhetsområden. Översyn görs i relation till regional kulturplan. 

 

Bakgrund 

Förbundsstyrelsen beslutade 2014-05-08 (§ 17) att en gemensam 

uppdragsbeskrivning för kulturkonsulenterna, en gemensam samverkansbeskrivning 

för BUNGK-gruppen samt en ny översyn av konsultentverksamheten skulle 

genomföras 2018. Kulturberedningen beslutade 2018-02-05 (§ 15) om direktiv för 

genomförandet av översyn regionala konsulentverksamheter. Kulturutskottet erhåller 

2019-05-09 information gällande översynen. Översynen omfattar de verksamheter 

som bedriver konsulentverksamhet med statliga och regionala medel inom 

kultursamverkansmodellen. 

 

I enlighet med översynens riktlinjer har en gemensam uppdragsbeskrivning gällande 

kulturkonsulenternas gemensamma verksamhetsområden tagits fram. Berörda parter 

har haft möjlighet att komma med inspel under processen. Region Västerbottens 

sammankallande möten berör inte enbart barn och unga utan såväl professionella 

kulturskapare. Utöver det ges Region Västerbotten i och med beslutsunderlaget en 

sammankallande funktion och där med ersätts den sammankallande funktion som 

funnits inom BUNGK.  

 

Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning regional kulturkonsulentverksamhet 

Gemensam uppdragsbeskrivning för kulturkonsulenterna 2015 

Gemensam samverkansbeskrivning BUNGK 

Förslag till direktiv översyn regionala konsulentverksamheter 180125 

 _____ 
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  PROTOKOLL 14 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 10. 

Information om kulturstipendier 2020 
Dnr: RUN11-2020 

 

Kulturutskottets beslut 

Kulturutskottet beslutar att delegera till presidiet att föreslå regionala utvecklingsnämnden 

besluta om kulturstipendier för 2020. 

 

 

Ärendebeskrivning 

För att regionala utvecklingsnämnden ska kunna fatta beslut om kulturstipendier 2020 den 

22 april måste förslag till beslut fattas av kulturutskottet innan. Beslutet föreslås delegeras 

till presidiet att fatta beslut, eftersom kulturutskottet inte har något sammanträde innan. 

 

 

______ 
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  PROTOKOLL 15 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 11. 

Regional kulturverksamhet – Årsrapport 2019 
Dnr: RUN11-2020 

 

Förslag till beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Information om regional kulturverksamhet under 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Årsrapport 2019 

______ 

  

ProSale Signing Referensnummer: 834672



  PROTOKOLL 16 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 12. 

Information om årshjul för kulturutskottet 2020 
Dnr: RUN11-2020 

 

 

Förslag till beslut 

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Genom gång av förslag till årshjul för kulturutskottet 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Årshjul kulturutskottet 2020 

______ 
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  PROTOKOLL 17 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

 

§ 13. 

Information från genomförda konferenser och andra förrättningar 
Dnr: RUN42-2020 
 

 

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. 

 

Utvärdering av Folk & Kultur 2020. Ledamöterna i kulturutskottet ges möjlighet att 

komma med synpunkter och reflektioner. 
______ 
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  PROTOKOLL 18 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 14. 

Konferenser och andra förrättningar 
Dnr: RUN42-2020 
 

 

Beslut 

Kulturutskottet beslutar om deltagande vid följande konferenser: 

 

- Ordförande Nina Björby (S) får delta på Almedalen 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturutskottet ges information om förestående konferenser: 

 

- Kulturdepartementet bjuder in till dialog om kultursamverkan den 25 mars 2020 kl 

9:30-16:00 i Stockholm. Sveriges Kommuner och Regioner bjuder i samband med 

dialogen in till förmöte den 24 mars kl 17:00-19:30. 

 

- Kultur i Norr - Arbetet fortsätter, nästa möte i mars. 

 

- Ägarsamråd med kulturbolagen den 24 april. 

 

 
______ 
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  PROTOKOLL 19 (19) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-02-11 

   

 

   

 

 

§ 15. 

Delgivningar och meddelanden 
Dnr: RUN43-2020 

 

Kulturutskottets beslut 

Kulturutskottet noterar att det inte finns något att rapportera. 
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