
  PROTOKOLL 1 (25) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2021-02-03 
   

 

   

 

 

Sammanträdesdatum  Onsdagen den 3 februari 2021 
 
Sammanträdestid  kl. 09:00-15.00 
   
 

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

 
Beslutande  Enligt närvarolista 

   
Justerade paragrafer  §§ 1-18 
 
 
 
 
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  2021-02-03 
 
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  

Comfact Signature Referensnummer: 1030872



  PROTOKOLL 2 (25) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2021-02-03 
   

 

   

 

 

  
Närvarolista 
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Omröstning 

Anteckningar 

§ § 

Ja Nej 

Ledamöter 

Nina Björby (S), ordf. X   Ordförande, via länk 

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

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

Olov Nilsson (S) X   Via länk, §§ 1-17 

Mahmoud Alturk (S) X   Via länk 

Cecilia Festin Stenlund (L) X   Via länk, §§ 1-17 

Mattias Larsson (C) X   Via länk 

Övriga närvarande 

Jonathan Lundberg, nämndsekreterare 

Joakim Sandberg, regionkulturchef 

Lena Nordling, ekonomiansvarig § 4 

Stina Berglund, Arctic Design of Sweden § 5 

Marlene Johansson, RISE § 6 

Albert Edman, RISE § 6 

Katrine Andersson, nämndsekreterare § 7 

Carl-Axel Persson, regionjurist § 7 

Linn Edlund, kulturstrateg §§ 7-10 

Richard Ström, samordnare § 8-10 

Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef § 11 

Michela Magas, entreprenör § 14 

Viktor Rosenqvist, Folk och kultur § 15 
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§ 1 
Val av justerare 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet beslutar utse Veronica Kerr (KD) att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 
 
______ 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1030872



  PROTOKOLL 5 (25) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2021-02-03 
   

 

   

 

 

§ 2 
Fastställande av dagordningen 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet fastställer dagordningen enligt förslag med följande tillägg: 

• Ärende 4, Ekonomisk uppföljning per den 31 december: Lena Nordling, 
ekonomiansvarig informerar om den nya budgetprocessen inför budget 2022. 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet har att fastställa dagordningen för sammanträdet.  
 
______ 
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§ 3 
Information från regionkulturchefen 
Dnr: RUN 43-2021 

 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet justerar deadline för nominering av hederstipendiater till den 22 april. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionkulturchef informerar om uppföljning av gjorda utvecklingsinsatser, planerade 
insatser samt händelser av betydelse för det regionala kulturlivet.  

• Lägesuppdatering med utgångspunkt i årshjulet 

• Fördelning av kvarvarande bidragsmedel öronmärkta till NMD samt kommande 
covid-19-stöd 

• Myndigheter och ensamutredare för återstart av kultur  

• Nominering av hederstipendiater med deadline 17 mars  
 

Ärendets hantering under sammanträdet 
Ordförande Nina Björby (S) yrkar att deadline för nominering av hederstipendiater justeras 
till den 22 april. 
 
Inga motförslag föreligger. 

 
______  
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§ 4 
Ekonomisk uppföljning per den 31 december 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Joakim Sandberg, regionkulturchef ger en ekonomisk uppföljning per den 31 december 
2020. Efter detta ger Lena Nordling, ekonomiansvarig information om den nya 
budgetprocessen inför budget 2022.  

Kulturverksamheterna hade ett överskott mot budget med 559 tkr för år 2020.  

I slutet av 2020 fick regionen ett extra stöd från Kulturrådet för att lindra verkningarna 
av covid-19. Dessa förstärkningsmedel på 8 720 tkr har fördelats ut på de 
verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Någon budget finns inte utlagd 
för dessa extra medel.  

Efterfrågan på bidragsmedel har varit liten under året på grund av pandemin, vilket lett 
till ett överskott mot budget på 1 097 tkr. Ett beslut togs av regionala 
utvecklingsnämnden i december om att omfördela överskottet från bidrag till annat 
för att lindra verkningarna av pandemin för fria kulturutövare. Därför beslöts om en 
förstärkning av bidragen till fria teatrar med 300 tkr, en förstärkning av 
kulturstipendierna 2021 med 350 tkr och ett extra inköp av offentlig konst med 250 
tkr.  

Överskott mot budget finns inom Alva kultur, konstfrämjande 
verksamhet/utställningar samt mångkultur. Detta med anledning av att många 
aktiviteter och resor under året ställts in. 

Mobilitetsstödet till rörelsefolkhögskolor i andra län visar på ett underskott mot 
budget med 224 tkr för 2020. Mobilitetsstödet till folkhögskolor för elever från länet 
som går på folkhögskola i ett annat län är svårt att bedöma storleken på. Det 
budgeterade stödet har varit för lågt under flera år.  

Regionbiblioteket har ett överskott mot budget med 46 tkr.  

På sjukhusbiblioteken är det överskott mot budget på 348 tkr. Det har varit en vakant 
tjänst under första halvåret vilket lett till ett stort överskott. Dessutom har ett anslag 
till en självutlåningsdisk inte använts eftersom den bedömts vara en investering och 
inte belastat sjukhusbiblioteksverksamheten.  

Filmverksamheten har gått jämt upp under året. Det har som vanligt varit en stor 
efterfrågan på olika filmstöd. 
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Kulturutskottet visar på ett underskott mot budget med -328 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 med 91 tkr för 2021. 

Beslutsunderlag 
Presentation om ny budgetprocess från och med 2022 
Ekonomiuppföljning 2020 kulturbudget 2020-12-31  
Ekonomiuppföljning 2020 kulturutskottet 2020-12-31  

 
______ 
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§ 5 
Form, design och gestaltad livsmiljö – lägesuppdatering 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Politiken för gestaltad livsmiljö är en endast två år gammal proposition som behöver 
implementeras i norra Sverige. Form och Design Center i Malmö har av regeringen 
tilldelats ett statligt permanentat stöd för att implementera och vitalisera arkitektur, 
form och design tvärsektoriellt i skapandet av en attraktiv region.  

Region Västerbotten har ett uppdrag att ta ansvar för utvecklingen i regionen. Det är 
en nödvändighet att skapa en liknande nod i norra Sverige, speciellt med bakgrund av 
den utveckling som idag sker i Västerbotten i form av etableringar, exempelvis Sara 
kulturhus samt träindustrins starka förankring i länet.  

De två universitetsstäderna Umeå och Luleå gör Region Västerbotten till en 
exceptionellt väl lämpad aktör att ta ansvar för utvecklingen av detta politikområde i 
norra Sverige. Det är viktigt att koppla forskning till området redan vid start via de 
samverkansavtal Region Västerbotten har mot universitet, via samverkan både 
regionalt och nationellt samt genom att fokusera på görande. 

Den 9 september togs ärendet upp till kulturutskottet och förvaltningen fick tilldelat 
uppgiften att genomföra en projektskrivning som vi nu återkommer med.  

Samverkande parter är nationella Svensk Form och Stiftelsen Svensk Industridesign 
som båda vill etablera sig i regionen.  

Beslutsunderlag 
Sammanfattning av propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) 

Pressmeddelande från Form och Design Center 

______  
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§ 6 
Information från regionala kulturverksamheter 
Dnr: RUN 43-2021 
 
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: 
 

• Marlene Johansson och Albert Edman, forskningsinstitutet RISE 
 

______ 
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§ 7 
Översyn av styrande dokument för kulturbolagen - lägesuppdatering  
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämndsekreterare Katrine Andersson och regionjurist Carl-Axel Persson informerar om 
det pågående arbetet med att se över kulturbolagens styrande dokument. 
 
______ 
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§ 8 
Fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet i 
Västerbottens län 2021 
Dnr: RUN 63-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att anta upprättat förslag till 
fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet år 2021 enligt 
kultursamverkansmodellen. 

Intäktsbudgeten ändras till 90 197 000 kr och kostnadsbudgeten till 90 197 000 kr för 
att budgeten ska stämma överens med Kulturrådets beslut enligt 
kultursamverkansmodellen. 

Ärendebeskrivning 
Statens kulturråd beslutade vid sitt styrelsesammanträde den 21 januari 2021 att 
bevilja Region Västerbotten statsbidrag om totalt 90 197 000 kr att fördelas i enlighet 
med förordningen 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet under 2021.  

Anslaget är uppräknat med 1,3 procent för pris och löneomkostnader i förhållande till 
2020 års grundbidrag.  

Kulturrådet förstärker verksamhetsbidraget med ytterligare 1,6 procent av 
statsbidraget för regional verksamhet, motsvarande 1 379 536 kr avsedda för att ge 
ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer. 

Från och med 2021 permanentas också satsningen på stärkta bibliotek med 1 200 000 
kr med bakgrund i regionens prioriteringar inom bibliotek, läs och litteraturfrämjande 
verksamhet. 

Kulturrådet ökar även verksamhetsbidraget med 1 475 000 kr under 2021 i syfte att 
främja ett fortsatt utbud av hög kvalité och god tillgänglighet för musikalisk scenkonst. 

Norrländsk Musik och Dansteater (NMD) som samägs av de fyra nordliga länen får en 
uppräkning för lön och priser med 1,3 procent 148 174 kr samt del av förstärkningen 
på 1,6 procent med 182 368 kr, totalt 330 542 kr. 

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. 

Kulturrådet bedömer att region Västerbottens regionala kulturplan uppfyller kraven på 
vad en sådan plan ska innehålla. 
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Förslag till fördelning av regionala prioriteringar 
Det statliga anslaget till länsuppdrag för regional museiverksamhet fördelas till 
Västerbottensmuseum AB. Ur detta anslag föreslås 329 000 kronor vidarebefordras till 
Skellefteå Museum AB och 165 000 kronor till Skogsmuseet i Lycksele AB. 

Förstärkningen för att främja musikalisk scenkonst fördelas till Norrlandsoperan AB 
med 1 475 000 kr. 

Den permanenta förstärkningen till bibliotek, läs och litteraturfrämjande åtgärder                  
1 200 000 kr fördelas till Regionbiblioteket. 

Förstärkningen av verksamhetsbidrag för att möjliggöra regionala variationer och 
prioriteringar med 1,6 procent riktas, enligt bilaga 2, till: 

• Västerbottensteatern AB  500 000 kr 

• Västerbottens Museum  217 168 kr 

• Konstkonsulentverksamhet  150 000 kr 

• Dans i Västerbotten  100 000 kr 

• Riksteatern Västerbotten  130 000 kr 

• Folkrörelsearkivet  100 000 kr 
 

Det ansökta beloppet hos Kulturrådet var 88 245 000 kr. Det beviljade beloppet är 
90 197 000 kr. Det ansökta och därmed budgeterade beloppet i Regionala 
Utvecklingsnämndens budget behöver därför korrigeras med 1 952 000 kr. 

Ärendet behandling under sammanträdet 
Yrkande 1 
Mattias Larsson (C) yrkar att upprättat förslag justeras genom att anslaget till 
Västerbottens museum AB med en regional prioritering på 217 168 kr vidareförmedlas 
till Skellefteå museum och Skogsmuseet med samma fördelningsprocent som brukligt 
gällande statliga anslaget. 

Inga motförslag föreligger. 

Yrkande 2 
Mattias Larsson (C) yrkar vidare att anslaget till Företagsarkivet höjs med 50 000 kr, att 
tas ur den regionala ökningen till Västerbottensteatern AB som då får 450 000 kr. 

Ordförande Nina Björby (S) ställer förvaltningens justerade förslag mot Mattias 
Larssons (C) ändringsyrkande och finner att utskottet beslutar enligt förvaltningens 
justerade förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kulturrådets beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för 
år 2021 inom ramen för kultursamverkansmodellen.  
Förslag till fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet 2021. 

______ 
Beslutsexpediering 
Regionkulturchef 
Regionala utvecklingsnämnden  
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§ 9 
Kulturens roll i regionens mål och styrningsarbete  

Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om hur regional kulturverksamhet deltar i arbetet med att planera och 
följa upp den regionala utvecklingsnämndens årliga verksamhetsmål, mot 
regionplanens angivna riktning för Region Västerbotten de kommande fyra åren.  

Regional kulturverksamhet är representerad i en förvaltningsövergripande 
samordningsgrupp för planering och uppföljning, vilken har till uppgift att 
sammanställa förslag till verksamhetsplan för den regionala utvecklingsnämnden samt 
återrapportering. Gruppen samordnar arbetet med regelbunden uppföljning av 
verksamheten och sammanställer slutsatser och rekommendationer för 
ledningsgruppen att ta ställning till. Gruppen leds av förvaltningens 
verksamhetsutvecklare.     

Regionplanen innehåller fullmäktiges mål och uppdrag till nämnder och styrelser som 
alla syftar till att uppnå visionen Från fjäll till kust skapar vi gemensamt en attraktiv 
region med goda livsvillkor för alla. När planen antagits av regionfullmäktige lämnas 
den till styrelser och nämnder som i sina verksamhetsplaner konkretiserar och bryter 
ned mål och uppdrag samt anger hur de ska styra och följa upp. 
Tjänstepersonsledningen har sedan till uppgift att konkretisera verksamhetsplanerna 
och beskriva hur verksamheterna ska arbeta för att uppnå målen.  

Uppföljning av måluppfyllelsen sker i samband med den formella uppföljningen av 
regionplanen, i delårsrapporterna i april och augusti samt i årsredovisningen. Analys av 
resultaten visar om rätt effekter uppnåtts och om verksamheterna utvecklas åt rätt 
håll.   

______ 
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§ 10 
Regional kulturverksamhet - Årsrapport 2020 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Kulturutskottet uppdrar till förvaltningen att se över formerna för årlig rapportering till 
utskottet. 

Ärendebeskrivning 
Regional kulturverksamhet Årsrapport 2020 beskriver de aktiviteter som genomförts 
under året av de verksamheter 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, Sjukhusbibliotek/kultur och hälsa, 
Kulturverksamheten vid Region Västerbotten 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 17 av dessa under 2020. 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 aktiviteter rörande digital kunskap och 
kompetens utmärker sig, medan målområde 3 Kulturarv och kulturmiljöer är levande 
har minst antal rapporterade aktiviteter. 

Årsrapporten innefattar även särskilda händelser som inte är kopplade till ett specifikt 
insatsområde. Exempel på detta är aktiviteter som är ett resultat av pågående 
pandemi, beslut om förändrad organisatorisk hemvist för RF-SISU Västerbotten och 
Verksamheten för offentlig konst, samt antagen biblioteksplan, med mera.  

I och med organisationssammanslagningen har förutsättningarna för planering och 
uppföljning ändrats. Det finns ett behov av att se över hur årlig rapportering till 
kulturutskottet ska utformas mot bakgrund av ovanstående samt hur rapporteringen 
fortsättningsvis kan tillgodose uppföljning av den regionala kulturplanen.  

Beslutsunderlag  
Regional kulturverksamhet Årsrapport 2020 
Sammanställning av aktiviteter och fördelade bidrag, underlag till årsrapport 2020 
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______ 
Beslutsexpediering 
Kulturstrateg 
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§ 11 
Information från Regionbibliotek Västerbotten 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Regionbibliotekschef Helena Björnwall Åström från Regionbibliotek Västerbotten ger 
följande information: 

• Prioriterade områden i fokus för Regionbiblioteket 2021 

• Läsfrämjandelyft för folkbiblioteken samt regionbibliotekets roll i den statliga 
satsningen 

• Användningen av förstärkningsmedel tilldelat regionbiblioteket avseende 
covid-19 

 
______ 
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  PROTOKOLL 19 (25) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2021-02-03 
   

 

   

 

 

 § 12 
Yttrande om motion - Begränsa kulturverksamheten 
Dnr: RUN 374-2020 

 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden yttra sig enligt yttrande 2020-
10-17. 

Ärendebeskrivning 
Motion har inkommit till Region Västerbotten från Sverigedemokraterna om att 
begränsa kulturverksamheten. 

Motionsställarna yrkar att regionfullmäktige beslutar dels 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. 

Ett förslag till yttrande har upprättats och kulturutskottet föreslås rekommendera 
regionala utvecklingsnämnden att yttra sig enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande 2020-10-17 
Motion nr 15-2020 Begränsa kulturverksamheten 
 
______ 
Beslutsexpediering 
Regionala utvecklingsnämnden 
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  PROTOKOLL 20 (25) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2021-02-03 
   

 

   

 

 

§ 13 
Kulturstipendier 2021 – Information om 2021 års process  
Dnr: RUN 446-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västerbotten delar årligen ut kulturstipendier samt ett hederstipendium till 
kulturskapare i länet. Under 2021 så har efter beslut RUN dnr 63-2020 stipendiet 
förstärkts i syfte att lindra effekterna av Covid-19 för länets kulturskapare.  
Inriktningen för kulturstipendierna för 2021 är följande: 
 

• Film  

• Slöjd  

• Musik 
 
Joakim Sandberg, regionkulturchef, ger en genomgång av stipendieprocessen för 2021. 

Beslutsunderlag 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 2020-12-02 § 197 
Regionala utvecklingsnämndens beslut 2020-10-08 § 161 
Ordförandebeslut angående fördelning av kvarstående medel till Region Västerbottens 
kulturstipendier 2020-12-14 
Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendier 
 
______ 
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  PROTOKOLL 21 (25) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2021-02-03 
   

 

   

 

 

§ 14 
Extern kulturgäst: Michela Magas, entreprenör inom kulturella och 
kreativa näringar (KKN) 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet har till sammanträdet bjudit in entreprenören Michela Magas för att ta 
del av en presentation av Michaela Magas och hennes arbete inom kulturella och 
kreativa näringar (KKN). 
 
______ 
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  PROTOKOLL 22 (25) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2021-02-03 
   

 

   

 

 

§ 15 
Folk och kultur - Information om konventet 2021 
Dnr: RUN 45-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för information och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Konventet Folk och Kultur 10 - 12 februari 2021 kommer för första gången genomföras 
helt digitalt. Viktor Rosenqvist, digital expert för Folk och kultur ger en genomgång av 
konventets upplägg. 

 
_____ 
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  PROTOKOLL 23 (25) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2021-02-03 
   

 

   

 

 

§ 16 
Information från genomförda konferenser och andra förrättningar 
Dnr: RUN 45-2021 
 
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) informerar om Filmpolitiskt toppmöte den 29/1, i 
samband med Göteborgs filmfestival 29/1 – 8/2 2021. 

 
 

______ 
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  PROTOKOLL 24 (25) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2021-02-03 
   

 

   

 

 

§ 17 
 Konferenser och andra förrättningar 

Dnr: RUN 45-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulrututskottet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser: 
 
Almedalsveckan 2021 
Kulturskottets ordförande Nina Björby (S) får delta. 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet ges information om tillgängliga kurser och konferenser: 
 

• Littfest 2021 

• Bok- och biblioteksmässan 2021 
 
 

Ärendets behandling under sammanträdet 
Under sammanträdet ges även muntlig information om följande evenemang: 

• Almedalsveckan 2021 

• Nordsken i Skellefteå 2021 

 
Ordförande Nina Björby (S) föreslår kulturutskottet besluta enligt följande förslag:  
 
Kulrututskottet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser: 
 
Almedalsveckan 2021 
Kulturskottets ordförande Nina Björby (S) får delta. 
 
Inga motförslag föreligger. 
 
______ 
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  PROTOKOLL 25 (25) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2021-02-03 
   

 

   

 

 

 § 18 
 Delegeringsbeslut och meddelanden 

Dnr: RUN 44-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet godkänner redovisning av delegeringsbeslut och meddelanden.  
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut och meddelanden som är av intresse för utskottet presenteras: 
 
Delegationsbeslut 
 

• Ordförandebeslut angående fördelning av kvarstående medel till Region 
Västerbottens kulturstipendier taget 2020-12-14 

• Ordförandebeslut angående fördelning av kvarstående medel till länets 
fristående kulturskapare inom musik och scenkonst taget 2020-12-18 

• Ordförandebeslut angående fördelning av kvarstående medel till inköp av 
offentlig konst taget 2020-12-21 

 
Meddelanden 
 

• Ordförandebeslut angående inriktning för kulturstipendier år 2021 taget 2020-
12-11 

• Regionfullmäktiges beslut 2020-11-24 § 127 Regional biblioteksplan 2021-2024 

• Styrelseprotokoll från Skellefteå museum AB den 2020-10-22 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut och meddelanden enligt lista 
 
______ 
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