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§ 74 
Val av justerare 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet utser Veronica Kerr (KD) att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 
 
______ 
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§ 75 
Fastställande av dagordningen 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet fastställer dagordningen enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet har att fastställa dagordningen för sammanträdet. 
 
______ 
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§ 76 
Information från ordförande 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande och vice ordförande i kulturutskottet deltog då kultur- och 
demokratiminister hade dialog med kulturpolitiker från hela landet. Under dagen 
medverkade SKR och Utbildningsdepartementet som bland annat informerade om 
kulturskolan, kultur i skolan och samverkan. 
 
Ordförande har initierat kontakt med nya ordförande i Sametingets kulturnämnd för 
att skapa bra förutsättningar för samisk kulturutveckling i länet.  
 
Sara Kulturhus i Skellefteå är redo att öppna upp för sin premiärföreställning 
Musikanternas uttåg i november 2021.  
 
Ordförande informerar om nämndsplanen som antogs i regionala utvecklingsnämnden 
2021-10-13 och önskar att kulturutskottet får möjlighet att lämna in synpunkter inför 
nästa års beredning av nämndsplan.  
 
Beslut expedieras till 
Katrine Andersson 

 
______ 
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§ 77 
Information från regionkulturchefen 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Regionkulturchef Joakim Sandberg informerar om händelser av betydelse för det 
regionala kulturlivet. 
 
I förslag till budgetproposition för 2022 så har regeringen valt att satsa på att förbättra 
förutsättningarna för det fria kulturutlivet. Av de 940 miljoner kr så avsätts bland annat 
100 mkr till produktionsincitament för film, 75 mkr till stärkta bibliotek, 20 mkr till 
digitalisering av kulturuarv samt 2,7 mkr till samisk kulturutveckling. 

 
Författarfonden och Konstnärsnämnden har delat ut krisstipendier under pandemin. 
Enligt en kartläggning så har stipendierna främst gått till kategorin bild och form bland 
yrkesverksamma i Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Endast 18 procent har gått 
till yrkesverksamma utanför dessa regioner. Bland de stipendier som sökts i 
Västerbotten så har majoriteten gått till yrkesverksamma i Umeå. Förutom bild och 
form så har det gått att ansöka inom kategorierna musik, teater, film, dans och cirkus.  
 
Nämnden för hemslöjdsfrågor gjorde två extra utlysningar under 2021. 

 
______ 
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§ 78 
Ekonomisk uppföljning per den 30 september 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kulturverksamheterna hade ett överskott mot budget med 2 481,4tkr för perioden 
januari –september 2021.  
 
Ungdomsbidrag och arrangörsstöd bedöms få en större efterfrågan under hösten när 
olika verksamheter kommer i gång efter pandemin. 
 
Kultur -och galleriverksamheten på sjukhusen har ett överskott för perioden med 167 
tkr. Under hösten har verksamheten öppnats upp och den tilldelade budgeten kommer 
att användas. 
 
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. 
 
Inom Kultur och Hälsa (sjukhusbiblioteken) är det ett överskott mot budget på 228 tkr 
för perioden. Mediainköp kommer att göras senare under året och då kommer 
anslaget att förbrukas. 
 
Filmverksamheten har ett överskott mot budget med 1 077 tkr för den aktuella 
perioden. En andra ansökningsomgång för 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 114 tkr för perioden. Resurserna kommer 
att användas under hösten. 
 
Kulturutskottet visar på ett underskott mot budget med -38 tkr. Arvodena överskrider 
budget för perioden med -126 tkr. Det har knappt bokförts några resekostnader eller 
övriga kostnader för perioden, vilket ger ett positivt resultat mot budgeten på 88 tkr i 
september. Kulturutskottet har 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  
Ekonomiuppföljning kulturbudget 2021-09-30 
Ekonomiuppföljning kulturutskottet 2021-09-30

Comfact Signature Referensnummer: 23520SE



  PROTOKOLL 9 (24) 
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2021-10-28 
   
 

   
 
 

§ 79 
Information om utredningar med anledning av pandemin 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Regionkulturchefen informerar om SOU 2021:77 Återstart för kulturen – Från kris till 
kraft och rapporten Ett år med pandemin från Myndigheten för kulturanalys.  
 
Återstart för kulturen – från kris till kraft lyfter vikten av fortsatta satsningar på kultur 
och digitalisering för att förbättra för frilansande aktörer och kulturlivet i stort.  
 
Myndigheten för kulturanalys har kommit med sin andra rapport, Ett år med 
pandemin, som beskriver utbudsförändringar och förändringar i kulturvanor.  
Ett konstaterande i rapporten har varit att verksamheter som har ett offentligt stöd 
har stått starka under pandemin. Arbetsmarknaden inom kulturområdet minskade 
med 11 procent och hela arbetsmarknaden 1,7 procent.   
 
Av de 22 miljoner i företagsstöd så har cirka 500 tkr sökts av företag inom 
kultursektorn. Det finns ett behov av bättre samordning mellan olika politikområden 
för att öka kunskapen hos professionella kulturaktörer. 
 
Mattias Larsson (C) ställer en fråga om hur scenteknisk personal har klarat pandemin. 
Regionkulturchefen svarar att kulturbolagen har prioriterat att behålla den tekniska 
infrastrukturen. Film i Västerbotten har varit mån om att bibehålla de anställda 
filmteknikerna. 
 
Nina Björby (S) svarar att det är tack vare tre stora och snabba krispaket från 
regeringen som man har kunnat behålla anställda inom många organisationer. 
 
Beslutsunderlag 
SOU 2021:77 - Återstart för kulturen - Från kris till kraft 
Rapport - Ett år med pandemin 
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§ 80 
Redovisning av pandemins effekter på Region Västerbottens kulturbolag 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
I samband med regionstyrelsens förfrågan gällande hur verksamheter inom nämndens 
ansvarsområde påverkats av pandemins effekter sände kulturverksamheten vid Region 
Västerbotten ut en enkät till de fem kulturbolag nämnden ansvarar för: 
Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, 
Västerbottensmuseum AB och Västerbottensteatern AB. Enkäten inriktade sig på 
ekonomi, personal, kärnuppdrag och övrigt.  
 
Kulturbolagen har givits två stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen på 
sammanlagt totalt ca 12.7 miljoner för åren 2020 och 2021. Stöden har haft stor 
betydelse för bolagens ekonomi, då denna påverkats hårt av pandemin. En anledning 
är att verksamheternas aktiviteter sjunkit till två tredjedelar jämfört med föregående 
år (2019) och att besöksantalet mer än halverats under 2020 i och med begränsad 
och/eller stängd publik verksamhet. De statliga stöden har bland annat möjliggjort 
omställningar, vilket bland annat skapat förutsättningar för verksamheterna att 
tillgängliggöra kultur trots stängd publik verksamhet.  
 
Verksamheterna är av uppfattningen att de statliga stöden haft betydelse för 
genomförandet av kärnuppdraget. Vad berör personal så har det i högre grad varit 
visstidsanställda än tillsvidareanställda som påverkats negativt (främst gruppen 
kärnkompetens). De statliga stöden har möjliggjort för bolagen att behålla sin personal 
(och inte behövt säga upp eller permittera) och vad berör nyanställningar så har detta 
främst skett inom HR, administration och liknande. Framåtskridande ser bolagen på en 
lättnad över att restriktionerna släppts och majoriteten av bolagen har under 2021 
planerat för att återgå till ordinarie (publik) verksamhet under 2022. Däremot menas 
att planeringen varit svår, speciellt vad gällt att balansera omfattningen på 
verksamheten i relation till de gällande restriktionerna.  
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§ 81 
Fördelning av förstärkningsmedel från Kulturrådet 
Dnr: RUN 63-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att fastställa förvaltningens 
förslag på fördelning av den tillfälliga statliga förstärkningen från Kulturrådet. 

 
Ärendebeskrivning  
I juni 2021 tilldelades Region Västerbotten, av Statens kulturråd, 8.9 miljoner kronor i 
tillfällig förstärkning för de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. 
Region Västerbotten fick valfritt fördela medel inom de fyra områdena: Omställning 
och utveckling, samverkan (med professionella kulturskapare), inkomstbortfall samt 
övriga insatser i den regionala kulturplanen. Områdesfördelningen beslutades av 
regionala utvecklingsnämnden 2021-05-19 (RUN 63 2021 § 131) varpå de två 
förstnämnda områdena prioriterades. Fördelningen av medlen beslutades 2021-06-03 
via ordförandebeslut.  
 
Under september 2021 fördelade Statens kulturråd, via ett tilläggsbeslut, ytterligare 1 
226 000 kronor till Region Västerbotten i form av tillfällig förstärkning. Tilläggsbeslutet 
omfattas av redan aviserade riktlinjer och inriktning för den tillfälliga statliga 
förstärkningen. Därmed föreslås antaget beslut i regionala utvecklingsnämnden (RUN 
63-2021 § 131) ligga till grund för föreslagen fördelning.  
 
Den regionala kulturverksamheten har genom dialog följt upp de verksamhetsspecifika 
beslut som togs i samband med den fördelning som gjordes i juni månad. Frågor som 
ställts i samband med uppföljning rör fortsatta behov av medel, inom redan initierade 
insatser gällande omställning och utveckling samt samverkan (med professionella 
kulturskapare). Kulturbolagen har inte omfattats av denna process då den regionala 
kulturverksamheten gjort bedömningen att de ekonomiska behoven inte är lika 
angelägna hos bolagen. Detta har också ställts i relation till omfattningen på den 
fördelade summan i tilläggsbeslutet (1.2 miljoner kronor).  
 
Kulturverksamheten vid Region Västerbotten valde vid framläggandet av 
områdesfördelningen som beslutades av regionala utvecklingsnämnden i juni (RUN 63 
2021 § 131, ordförandebeslut 2021-06-03) att reservera en summa på 332 000 kronor. 
Medlen var tänkt att användas vid oförutsedda behov under 2022. Därav utdelades 8 
600 000 av 8 932 000. Sedan beslutet i juni har Kulturrådet dels kommit med 
ytterligare en förstärkning, men också tydliggjort att 2021 års förstärkningsmedel 
förväntas vara förbrukade senast första kvartalet 2022. Med anledning av det föreslås 
att resterande 332 000 kronor tilldelas mångkulturverksamheten vid Region 
Västerbotten i syfte att reservera medel för urfolket samerna och övriga nationella 
minoriteters kulturutveckling.  
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Företagsarkivet i Westerbotten har tillfrågats men valt att tacka nej till ytterligare 
förstärkningsmedel då de inte ser att de har möjlighet att förbruka dem under gällande 
period. Medlen för Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD) är uppgår till 45 
300 kronor per region.  
 
Jämställdhetsperspektivet har inte varit styrande i förslag till fördelning. 
  
Föreslagen fördelning  
• Västerbottens läns hemslöjdsförening  168 600 
• Riksteatern    168 600 
• Dans i Västerbotten   168 600 
• Konstkonsulentverksamhet  168 600 
• Film i Västerbotten   168 600 
• Regionbibliotek   168 600 
• Folkrörelsearkivet   168 600 
• Norrlands nätverk för musikteater och dans (NMD)   45 300 
 
• Mångkulturverksamheten vid Region Västerbotten    332 000  
 
Totalt fördelning vid denna omgång: 1 557 500  
 
Beslutsunderlag  
Tillfällig statlig förstärkning 31-5-2021 
Tilläggsbeslut tillfällig statlig förstärkning 2021-09-30 
Fördelningsdokument gällande tillfällig förstärkning 2021 
 
Beslut expedieras till                              
Joakim Sandberg 
Barbro Granberg 
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§ 82 
Ansökan till Kulturrådet om statliga anslag till regionala 
kulturverksamheter samt Norrlands nätverk för musikteater och dans 
2022 
Dnr: RUN 157-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att anta förslaget till  
ansökan om statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2022 med tilläggsyrkandet 
om att under rubriken ”Utökad administration” ändra summan för ökade kostnader 
inom administrationen från 250 tkr till 500 tkr. 
 
Ärendebeskrivning 
Äskanden om statliga bidrag regional kulturverksamhet görs årligen till Statens 
kulturråd (Kulturrådet), vars styrelse fattar beslut kring varje regions ansökan.   
Ansökan är en viktig del i samfinansieringen av kulturen mellan stat och region. 
 
Utöver generell uppräkning äskas i år särskilt extra medel för samisk kulturell 
infrastruktur i glesbygd, Norrlands nätverk för musikteater och dans, Film i 
Västerbotten samt interregionalt kultursamarbete och utökade kostnader för 
administrativ hantering. 
 
Ansökan skickas till Kulturrådet under förutsättning att regionala   
utvecklingsnämnden fattar beslut enligt förslag. 
 
Kulturutskottets behandling av ärendet  
Förslag under sammanträdet  
Nina Björby (S) yrkar att under rubriken ”Utökad administration” ändra summan för 
ökade kostnader inom administrationen från 250 tkr till 500 tkr. 
 
Beslutsordning 
Ordförande finner att kulturutskottet godkänner ansökan till Kulturrådet med Björbys 
(S) tilläggsyrkande.  
 
Kulturutskottet har därmed beslutat att anta förslaget till ansökan om statligt bidrag 
till regional kulturverksamhet 2022 med tilläggsyrkandet om att under rubriken 
”Utökad administration” ändra summan för ökade kostnader inom administrationen 
från 250 tkr till 500 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
KUR ansökan statliga anslag 2022 
Anslag till regional kulturverksamhet i Västerbotten 2022 
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Beslut expedieras till                              
Joakim Sandberg 
Barbro Granberg 
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§ 83 
Godkännande av överenskommelse för mobilitetsstöd för 
folkhögskolestudier 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att godkänna förslaget till 
överenskommelse för mobilitetsstöd för rörelsedrivna och regionägda folkhögskolor 
under förutsättning att samtliga av Sveriges regioner skriver under överenskommelsen.  

 
Ärendebeskrivning 
Förslaget till nationell överenskommelse för mobilitetsstöd beskriver villkoren för det 
stöd som regionerna ska betala för utomlänsstudier på folkhögskola. Mobilitetsstödet 
avser både rörelsedrivna folkhögskolor och regionägda folkhögskolor. 
Överenskommelsen beskriver också Folkbildningsrådets administration av 
mobilitetsstödet samt reglerar vilka ersättningsbelopp som ska gälla för de olika 
studieformerna.  
 
För Västerbotten som idag betalar 420 kr per deltagarvecka i mobilitetsstöd är 
överenskommelsen kostnadsneutral till skillnad från de regioner som idag har längre 
belopp än 400 kr. De regionerna ska fasas in fram till 2026 så att alla regioner betalar 
455 kr per deltagarvecka. 
 
Överenskommelsen reglerar också en gemensam administration för mobilitetsstöden i 
stället för dagens modell där arbetet sker på 21 olika sätt. Folkbildningsrådet ska enligt 
förslaget få myndighetsuppdraget att sammanställa underlaget och sedan fakturerar 
regionerna. För det behöver Folkbildningsrådet anställa 1-2 tjänster vars kostnad delas 
mellan regionerna. För Västerbotten är den bedömda kostnaden 30-50 tkr per år.  
 
 
Kulturutskottets behandling av ärendet  
Förslag under sammanträdet  
Mattias Larsson (C) yrkar att i slutet av beslutsmeningen lägga till ”under förutsättning 
att samtliga av Sveriges regioner skriver under överenskommelsen.”   
 
 Cecilia Festin Stenlund (L), Nina Björby (S) och Veronica (KD) yrkar bifall till Larssons (C) 
tilläggsyrkande. 
 
Beslutsordning 
Ordförande ställer bifall mot avslag till Larssons (C) tilläggsyrkande och finner att 
utskottet bifaller tilläggsyrkandet.  
 
Ordförande ställer bifall mot avslag till förvaltningens förslag med tilläggsyrkande och 
finner att kulturutskottet godkänner förslaget med tilläggsyrkande.  
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Kulturutskottet har därmed beslutat att godkänna förslaget till överenskommelse för 
mobilitetsstöd för rörelsedrivna och regionägda folkhögskolor med tilläggsyrkandet att 
i slutet av beslutsmeningen lägga till ”under förutsättning att samtliga av Sveriges 
regioner skriver under överenskommelsen.”   
 
Beslutsunderlag 
Mobilitetsstöd förslag till överenskommelse 
 
Beslut expedieras till 
Joakim Sandberg 
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  PROTOKOLL 17 (24) 
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2021-10-28 
   
 

   
 
 

 § 84  
Antagande av bestämmelser för Galleri Alvas examensstipendium 2022 
Dnr: RUN 421-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att anta bestämmelser för 
utdelning av Galleri Alvas examensstipendium. 
 
Ärendebeskrivning 
Galleri Alva vill utveckla sin verksamhet genom utdelning av ett årligen återkommande 
stipendium på 30 000 Skr. Till stipendiet ska även knytas en utställning på Galleri Alva 
under det kommande året. 
 
Stipendiet kan ges till en nyutexaminerad person från masterprogrammet i fri konst vid 
Konsthögskolan, Umeå Universitet. Referensgrupp vid urvalsprocessen utgörs av 
sakkunnig från länets kulturverksamheter samt tjänstepersonser vid kulturenheten, 
Region Västerbotten. Stipendiet är inte sökbart.  
 
Den ekonomiska ramen för stipendiet beslutas av regionala utvecklingsnämnden och 
ska finnas avsatt i förvaltningens budget.  

 
Utställningen på Galleri Alva av stipendiat har inget krav på motprestation utan är ett 
stipendium som ger möjlighet till konstnärligt utvecklingsarbete för en nyexaminerad 
student samt möjlighet att visa sin konst för allmänheten i Västerbotten.  
 
Galleri Alva följer MU-avtalet gällande medverkan - och utställningsersättning, vilket 
innebär att alla konstnärer som ställer ut på galleri Alva får ersättning för detta. 
Utställningen på Galleri Alva är inte beställd eller beskriven av Galleri Alva/Region 
Västerbotten. 

 
Beslutsunderlag 
Galleri Alva resultat och konsekvenser 
 
Beslut expedieras till 
Joakim Sandberg 
Ann-Helén Littbrand 
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  PROTOKOLL 18 (24) 
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2021-10-28 
   
 

   
 
 

§ 85 
Uppföljning av målområde 2 - Barn och unga 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och beslutar att ärendet följs upp på 
sammanträdet den 1 februari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Den regionala kulturverksamheten har genomfört en deluppföljning av Region 
Västerbottens kulturplan 2020 – 2023, - Mål 2. Barn och unga är med och påverkar 
utvecklingen av kulturlivet. Uppföljningen avser år 2020.  
 
Verksamheter som omfattas av uppföljningen är de som erhåller anslag inom ramen 
för kultursamverkansmodellen. Uppföljningen består av utdrag ur 
verksamhetsberättelser, och statistik som inrapporterats genom det nationella 
rapporteringsverktyget Kulturdatabasen. Statistiken som visar barn och ungas 
deltagande avser åldrarna 0–18 år, inrapporterade kvalitativa underlag avser åldrarna 
0–25 (cirka). Det statistiska underlag som hämtas från databasen avser insatser som 
genomförts inom länet. Respektive verksamhet har olika rapporteringskrav vilket 
påverkar utkomsten av den statistik som finns tillgänglig i databasen. 
 
Uppföljningen visar att verksamheterna bedriver sitt arbete i linje med ägardirektiv och 
uppdragsbeskrivningar, där insatser inom verksamheternas utvecklingsområden i den 
regionala kulturplanen till stor del har påbörjats. Planperiodens första år (år 1 av 4) har 
i stor utsträckning påverkats av den samhällsförändring som året inneburit. Samtliga 
verksamheter har ställt in delar av sina planerade programaktiviteter, föreställningar 
eller insatser riktade till målgruppen barn och unga. Trots ändrade förutsättningar att 
bedriva kulturverksamhet har flertalet av aktörerna ställt om sitt arbete för att nå 
målgruppen. Under 2020 var 38 procent av verksamheternas aktiviteter riktade till 
barn och unga och 28 procent av alla besökare var barn och unga (jmf 2019; 37 
procent av verksamheternas aktiviteter var riktade till barn och unga och 27 procent av 
besökarna var barn och unga).  
 
Ett fortsatt utvecklingsbehov i uppföljningsarbetet är att fördjupa sig i vissa delar av 
målområdet genom kompletterande metoder som dialoger, samråd, enkäter med 
mera. Rapporten utgör en deluppföljning av Målområde 2 med avsikt att genomföras 
årligen under planperioden (2020 – 2023). 
 
Uppföljningen har inte tagit jämställdhetsperspektivet i beaktning mot bakgrund av 
vald avgränsning i hantering av underlagen. 
 
 
 

Comfact Signature Referensnummer: 23520SE



  PROTOKOLL 19 (24) 
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2021-10-28 
   
 

   
 
 

Kulturutskottets behandling av ärendet 
Förslag under sammanträdet  
Nina Björby (S) yrkar att ärendet följs upp på sammanträdet den 1 februari 2022. 
 
Beslutsordning 
Ordförande finner att nämnden godkänner Björbys (S) yrkande.  
 
Beslutsunderlag  
Rapport, Mål 2. Barn och unga är med och påverkar utvecklingen av kulturlivet 
 
Beslut expedieras till 
Joakim Sandberg 
Linn Edlund 
Maja Pääjärvi 
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  PROTOKOLL 20 (24) 
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2021-10-28 
   
 

   
 
 

 § 86 
Information om samisk kulturutveckling 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionkulturchefen informerar om samisk kulturutveckling i länet. 
 
Kultur i Norr som består av de fyra nordligaste länen söker hitta strukturer för att 
stödja den samiska kulturutvecklingen i norra Sverige. Kultur i Norr ingår i samverkan 
med de sex organisationerna i Viermie K.  
 
Det är även angeläget att sprida den samiska kulturutvecklingen till länen i övriga 
Sverige.   
 
Region Västerbotten arbetar för att främja samisk kulturutveckling bland annat genom 
deltagande i samråd, verksamhetsbidrag i budget och att man sätter fokus på frågan i 
olika forum, bland annat i SKR.   
 
Film i Västerbotten har stöttat samisk film genom medfinansiering av filmvisningar och 
filmproduktioner. Regionbiblioteket främjar de samiska språken med språkpaket och 
Julla Májja - den samiska bokbussen. Inom förvaltningen arbetar en 
mångfaldskonsulent bland annat med en ny urfolkfestival. 
 
Regionkulturchefen informerar om en ny konsultationsordning i frågor som är 
angelägna det samiska folket 2021/22:19 som träder i kraft 2024. Lagen ska främja 
urfolket samernas rätt till inflytande i frågor som berör samiska förhållanden.  

 
______ 
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  PROTOKOLL 21 (24) 
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2021-10-28 
   
 

   
 
 

§ 87 
Årshjul 2022 kultur 
Dnr: RUN 43-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och önskar att ärendet återkommer på 
sammanträdet den 1 februari 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Årshjulet syftar till att skapa en överblick åt kulturutskottet gällande informations- och 
beslutsärenden för 2022. 
 
Det kommer läggas till fler punkter i årshjulet, bland annat uppföljningar av 
verksamheter inom regional kultur. 
 
Kulturutskottets behandling av ärendet  
Förslag under sammanträdet  
Nina Björby (S) yrkar att informationen återkommer på sammanträdet den 1 februari 
2022. 
 
Beslutsordning 
Ordförande finner att kulturutskottet godkänner Björbys (S) yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Årshjul kulturutskottet 2022 
 
Beslut expedieras till 
Joakim Sandberg 
Richard Ström 
  

 
   ______ 
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  PROTOKOLL 22 (24) 
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2021-10-28 
   
 

   
 
 

§ 88 
Information om konferenser och förrättningar 
Dnr: RUN 44-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet lägger ärendet till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet har möjlighet att informera om deltagande på konferenser och andra 
förrättningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comfact Signature Referensnummer: 23520SE



  PROTOKOLL 23 (24) 
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2021-10-28 
   
 

   
 
 

§ 89 
Konferenser och andra förrättningar 
Dnr: RUN 45-2021 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet beslutar att samtliga ledamöter har möjlighet att delta i Folk och kultur 
9-12 februari 2022.  
 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet ges information om kommande konferenser och andra förrättningar: 

 
• Folk och Kultur i Eskilstuna 9 - 12 februari 2022. Mer information om anmälan 

och bokning skickas ut till ledamöter under vecka 45. 
 

• Samhällsplaneringsdagarna 23-24 november 2021 
 
Kulturutskottets behandling av ärendet  
Förslag under sammanträdet  
Nina Björby (S) yrkar att samtliga ledamöter i kulturutskottet får delta på Folk och 
Kultur 9-12 februari 2022. 
 
Beslutsordning 
Ordförande finner att kulturutskottet godkänner Björbys (S) yrkande. 

 
Beslutsunderlag 
Enligt lista 
 
Beslut expedieras till                              
Kulturutskottets ledamöter 
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  PROTOKOLL 24 (24) 
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2021-10-28 
   
 

   
 
 

§ 90 
Delegationsbeslut/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 
Inga delegationsbeslut att redovisa. 
 
Meddelanden 
Inga inkomna meddelanden. 
 

 _______ 
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