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Utdragsbestyrkande
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§ 5 Ekonomisk rapport regional kulturverksamhet 2021-12-31
§ 6 Redovisning av förstärkningsmedel till kulturen med anledning av Covid-19 under 

2020-2021
§ 7 Remissvar Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för 

kulturen (SOU 2021:77)
§ 8 Fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet i Västerbottens län 2022
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§ 11 Satsning på kulturföreningar 2022
§ 12 Konferenser och andra förrättningar
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

§ 1 Val av justerare

Förslag till beslut

Veronica Kerr (KD) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. 
Protokollet justeras digitalt den 9 februari 2022.

Beslut

Veronica Kerr (KD) utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. 
Protokollet justeras digitalt den 9 februari 2022.

3 (20)

Comfact Signature Referensnummer: 30777SE



 
Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

§ 2 Fastställande av föredragsningslista

Sammanfattning

Förslag till föredragningslista har upprättats.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar att föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag med 
ändringen att ärendet "Tillfälligt återstartsstöd för kulturföreningar 2022" byter rubrik till 
"Satsning på kulturföreningar 2022".

Beslut

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag med ändringen att ärendet 
"Tillfälligt återstartsstöd för kulturföreningar 2022" byter rubrik till "Satsning på 
kulturföreningar 2022".
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

§ 3 Information från ordföranden
RUN 13-2022

Sammanfattning

Kulturutskottets ordförande informerar om aktuella frågor bland annat:

Ny kulturminister efter Amanda Lind (MP) är Jeanette Gustafsdotter (S). Tidigare 
pågående dialoger fortsätter med nya kulturministern.

Förändringar kommer att ske i den politiska organisationen inom Region 
Västerbotten. Förändringarna föranleds av en revisionsrapport som påpekat 
felaktigheter i nuvarande organisation. Beslut om förändringar tas i regionala 
utvecklingsnämnden, regionstyrelsen och regionfullmäktige under våren.

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 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

§ 4 Information från regionkulturchefen
RUN 23-2022

Sammanfattning

Joakim Sandberg, regionkulturchef, informerar om uppföljning av gjorda 
utvecklingsinsatser, planerade insatser samt händelser av betydelse för det regionala 
kulturlivet, bland annat:

Remissen Från kris till kraft (som bereds i separat ärende på dagens möte).

Evenemangsstödet förlängs.

Nytt stöd från kulturrådet för medfinansiering av projekt inom EU-programmet Kreativa 
Europa.

En utredning kring en nationell strategi för kulturella och kreativa näringar (KKN) ska 
vara klart 31 maj 2022.

Mobilitetsstödet ser ut att gå i lås. Den 15 oktober beslutade SKR:s styrelse att 
rekommendera regionerna att godkänna och underteckna en överenskommelse om 
mobilitetsstöd för deltagare på folkhögskolor som studerar utanför länet. 
Folkhögskolornas om utbildningsform finansieras delvis av staten och delvis av 
regionen. Region Västerbotten hade villkorat deltagandet om samtliga regioner är 
med.

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 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

§ 5 Ekonomisk rapport regional kulturverksamhet 2021-12-31
RUN 24-2022

Sammanfattning

Kulturverksamheterna hade ett överskott mot budget med 127 tkr för år 2021. 

Extra statsbidrag har utgått till verksamheter inom kultursamverkansmodellen vilket 
ger avvikelse mot budget både på kostnads- och intäktssidan.

Bidrag till ungdomsverksamhet har ett överskott mot budget med + 467 tkr, då det inte 
varit så hög efterfrågan på bidragen. Bidraget till unga arrangörer har också ett 
överskott mot budget med 145 tkr, då det inkommit få ansökningar. I december 
beslutade regionkulturchefen om att stödja ett Riksteatern i ett arrangörsprojekt med 
450 tkr, vilket gör att arrangörsstödet överskrider budgeten med samma belopp. 

Mobilitetsstödet till för elever från Västerbotten som studerar på en folkhögskola i ett 
annat län avviker med -237 tkr från budget. Budgeten har varit den samma i många år 
trots att statens budget utökades redan 2016. Inför andra halvåret 2022 föreslås en 
förändring av den administrativa hanteringen av stödet. SKR har tagit fram ett förslag 
på hur det ska administreras.

Regionbibliotek har ett överskott mot budget med 125 tkr. Högre statsbidrag är en av 
anledningarna då området stärkta bibliotek blivit permanentat. 

Filmverksamheten har ett underskott mot budget med -51 tkr för 2021. Verksamheten 
har fått extra statsbidrag för att lindra pandemin, detta har gjort att 
samproduktionsresurserna kunnat utökats.

Offentlig konst har underskott mot budget på -39 tkr för perioden. Inköp för att 
förbättra arbetsmiljön har gjorts vilket lett till underskottet.

Kulturutskottet visar på ett underskott mot budget med -37,5 tkr. Arvodena överskrider 
budget för perioden med -155 tkr. Det har knappt bokförts några resekostnader eller 
övriga kostnader för perioden, vilket ger ett positivt resultat mot budgeten på 118 tkr. 
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.

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
Barbro U Granberg

Beslutsunderlag
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Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse Barbro U Granberg 2021-01-21
 Ekonomisk uppföljning 20211231 kulturbudgeten
 Ekonomisk uppföljning 20211231 kulturutskottet
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

§ 6 Redovisning av förstärkningsmedel till kulturen med anledning 
av Covid-19 under 2020-2021
RUN 25-2022

Sammanfattning

I oktober 2021 så fördelade Region Västerbotten ut ett statligt stödpaket om 8,2 mkr 
till följt av ett stöd på 8,6 mkr i juni 2021. Ett krisstöd till fördelades i september 2021 
på 1,2 mkr. Total har Region Västerbotten fördelat 18 mkr statliga krisstödsmedel till 
kulturen.

Utöver detta har Region Västerbotten omfördelat kvarstående medel under december 
2020 på 1 150 000 kronor. 

Under 2022 så är ambitionen att ytterligare fördela 1 mkr som ett återstartsstöd till 
kulturföreningar verksamma i länet.

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

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Joakim Sandberg 2021-01-24 Redovisning av 
förstärkningsmedel till kulturen med anledning av  Covid-19  under 2020-2021

 Stödpaket 2020-2021
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

§ 7 Remissvar Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft 
– återstart för kulturen (SOU 2021:77)
RUN 441-2021

Sammanfattning

Kulturdepartementet önskar synpunkter på Återstartsutredningens betänkande Från 
kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77)

Utredningen Från Kris till Kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:778) sammanfattas 
konsekvenserna av pandemin för såväl lokal, regional som nationell kultur. 
Utredningen föreslår insatser för återstart, återhämning och utveckling. Vidare 
identifierar utredningen nya sätt att tillgängliggöra kultur samt olika strukturella 
problem skulle kunna lösas genom åtgärder som främjar en robust och hållbar 
kultursektorn, nu och framgent.

Genom ett digert arbete med dialoger och faktahämning, från kulturens olika delar, 
tydliggörs hur kultursektorn och dess aktörer drabbats av pandemin och potentiella 
följder av denna. Utredningen visar också på hur kultursektorn inom vissa delar redan 
innan pandemin var eftersatt och konsekvenser av detta, något som tydliggör behovet 
av ökade medel till kulturen.

Förslag till beslut

Kulturutskottets behandling av ärendet

Ordföranden med stöd av Veronica Kerr (KD), yrkar att Kulturutskottet föreslår 
regionala utvecklingsnämnden att besluta: Remissvaret över Återstartsutredningens 
betänkande Från kris till kraft - återstart för kulturen (SOU 2021:77) fastställs.

Mattias Larsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut i 
kulturutskottet/regionala utvecklingsnämnden: Remissvaret över 
Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft - återstart för kulturen (SOU 
2021:77) fastställs.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturutskottet bifaller Nina 
Björbys förslag.

Beslut

Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att besluta:

Remissvaret över Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för 
kulturen (SOU 2021:77) fastställs.

Expedieras till 

Regionala utvecklingsnämnden
Joakim Sandberg

Beslutsunderlag
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Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

 Tjänsteskrivelse Joakim Sandberg 2022-01-24 Remissvar på SOU 2021 77 
Från kris till kraft - återstart för kulturen

 Förslag Remissvar SOU 2021_77 Från kris till kraft återstart för kulturen
 Från kris till kraft återstart for kulturen sou 202177
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

§ 8 Fördelning av statliga anslag till regional kulturverksamhet i 
Västerbottens län 2022
RUN 32-2022

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 2 december 2021 § 229, i enlighet med 
kulturutskottet förslag (Dnr 157-2021), om Ansökan till Kulturrådet om statliga anslag 
till regionala kulturverksamheter samt Norrlands nätverk för musikteater och dans 
2022. Ansökan kompletterades den 20 december 2021 genom ett ordförandebeslut 
(då nämndens avgörande inte kunde inväntas).

Statens kulturråd beslutade vid sitt styrelsesammanträde den 27 januari 2022 att 
bevilja Region Västerbotten statsbidrag om totalt 95 326 000 kr att fördelas i enlighet 
med förordningen 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet. Det totala anslaget är uppräknat med 0,8 procent (649 576 kr) för 
pris och löneomkostnader i förhållande till 2021 års grundbidrag.

Kulturrådet har förstärker verksamhetsbidraget med ytterligare 4,9 procent av 
statsbidraget för regional verksamhet, motsvarande 3 978 653 kr avsedda för att ge 
ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.

Norrländsk Musik och Dansteater (NMD) som samägs av de fyra nordliga länen får 
också en uppräkning och de fyra norrlänen har kompenserats för fördelningen till NMD 
enligt en ny beräkningsgrund. Verksamhetsbidrag ökas med 23 tkr, vilket motsvarar 
Region Västerbottens del av en uppräkning med 0,8 procent.

Region Västerbotten har sedan tidigare beslutat att under budgetåret 2022 särskilt 
förstärka det regionala anslaget till Film i Västerbotten med 500 000 kr för att stärka 
den filmkulturella verksamheten i länet. Kulturrådet motfinansierar i sitt beslut den 
filmkulturella verksamheten med lika mycket, det vill säga en särskild förstärkning med 
500 000 kr.

Den regionala 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

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar att Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att 
besluta:

Upprättat förslag på fördelningen av stadsbidraget om 79 595 000 kr till regional 
kulturverksamhet i Västerbotten 2022 fastställs.

Upprättat förslag till fördelning av stadsbidraget om 11 752 000 kr till Norrländsk Musik 
och Dansteater fastställs.
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

Förslag till fördelningen av det förstärkta stadsbidraget om 3 979 000 kr bereds på 
kulturutskottets sammanträde den 2 mars 2022 och fastställs i regionala 
utvecklingsnämnden den 17 mars 2022.

Beslut

Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att besluta:

Upprättat förslag på fördelningen av stadsbidraget om 79 595 000 kr till regional 
kulturverksamhet i Västerbotten 2022 fastställs.

Upprättat förslag till fördelning av stadsbidraget om 11 752 000 kr till Norrländsk Musik 
och Dansteater fastställs.

Förslag till fördelningen av det förstärkta stadsbidraget om 3 979 000 kr bereds på 
kulturutskottets sammanträde den 2 mars 2022 och fastställs i regionala 
utvecklingsnämnden den 17 mars 2022.

Expedieras till 

Regionala utvecklingsnämnden
Joakim Sandberg

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Joakim Sandberg 2022-01-28 fördelning av statliga anslag till 
regional kulturverksamheten 2022

 bilaga fördelning KUR Statsbidrag 2022
 Kulturrådets beslut om vissa statsbidrag regional kulturverksamhet för år 2022 

inom ramen för kultursamverkansmodellen, KUR 2021_13751
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

§ 9 Information om kulturutskottets årshjul 2022
RUN 31-2022

Sammanfattning

Årshjulet syftar till att skapa en överblick åt kulturutskottet gällande informations- och 
beslutsärenden 2022. Föreslag på gäster vid utskottet sammanträdet 2022 
presenteras.

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
Richard Ström

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Richard Ström 2022-01-24 Information om kulturutskottets 
årshjul 2022

 Årshjul kulturutskottet 2022
 Förslag på gäster KU 2022
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

§ 10 Uppföljning av målområde 2 - Barn och unga
RUN 43-2021

Sammanfattning

 Vid Kulturutskottets sammanträde den 28 oktober 2021 föredrogs rapporten 
Mål 2. Barn och unga är med och påverkar utvecklingen av kulturlivet, år 
2020.

Ledamöterna önskade att ärendet skulle följas upp vid sammanträdet den 1 februari 
2022, med önskan om förtydliganden i rapporten gällande:

 Pandemins påverkan på verksamheterna och därmed inrapporterade statistik,
 Synliggöra uppdelning mellan det regionala och statliga anslaget samt addera 

kommunala anslag i de fall de finns.
 Vidare önskades ett tydliggörande i vissa av uppföljningens delar för att öka 

läsförståelsen av rapporten.
Åtgärder på ovanstående har gjorts enligt nedan:

 I rapportens inledande återfinns en sammanfattning av pandemins påverkan 
på samtliga verksamheter. Samt ett tydliggörande att pandemins påverkan 
bör tas i beaktning vid läsande av rapportens statistiska delar. 

 I respektive verksamhetsbeskrivning har ett särskilt stycke lagts till som 
redogör för hur pandemin har påverkat verksamheten under 2020. 

 I varje verksamhetsbeskrivning redogörs statligt, regionalt och eventuellt 
kommunalt anslag. 

 I rapportens inledande del har en bakgrundsbeskrivning rörande 
kultursamverkansmodellen och kulturplanens målområden, samt regionens 
uppföljningsansvar, lagts till.

 Definitioner av den statistiska uppdelningen har gjorts, då genom att 
tydliggöra vad en aktivitet är, vad en besökare är och vad ett 
verksamhetsbesök är

 

Förslag till beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger rapporten Uppföljning Mål 2. Barn 
och unga är med och påverkar utvecklingen av kulturlivet, år 2020 till handlingarna.

Beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger rapporten Uppföljning Mål 2. Barn 
och unga är med och påverkar utvecklingen av kulturlivet, år 2020 till handlingarna.

Expedieras till 

Joakim Sandberg, regionkulturchef
Linn Edlund, kulturstrateg
Maja Pääjärvi, praktikant

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse, Linn Edlund, 2022-01-18
 Kulturutskottet 2021-10-28, § 85 Uppföljning av målområde 2 - Barn och unga a
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Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

 JUSTERAD. Rapport Mål 2. Barn och unga är med och påverkar utvecklingen 
av kulturlivet, Uppföljning 2020

 Kommunala närvaro 2020
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

§ 11 Satsning på kulturföreningar 2022
RUN 28-2022

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade den 14 december 2021 § 293 att mot bakgrund av 
pandemins påverkan på Västerbottens idrotts- och kulturföreningars verksamhet "...att 
satsa på idrott och kultur som ett led i att omhänderta pandemins effekter genom att 
förebygga negativa folkhälsoeffekter och utjämna villkoren mellan barn och unga. 1 
miljon kronor i bidrag till Riksförbundet SISU idrott år 2021 och 1 miljon kronor till 
Regional utvecklingsnämnd att fördelas till kulturföreningarna år 2022. Medel tas som 
en ettårig satsning ur Regiondirektörens övriga anslag och riktade bidrag för 
pandemins effekter”. 

Vid framtagandet, och i genomförandet, av Region Västerbottens kulturplan 2020-
2023, betonas konsekvent föreningslivets viktiga roll i den kulturella infrastrukturen; 
som arrangörer, som lokala mottagare av ett regionalt kulturutbud, som initiativtagare 
och genomförare av lokala och regionala kulturaktiviteter. Vidare lyfts behovet av 
föryngring och återväxt inom föreningslivet, något som var en utmaning redan innan 
pandemin. Pandemins påverkan på det ideella kulturlivet lyfts också fram i den så 
kallade återstartsutredningen Från kris till kraft Återstart för kulturen SOU 2021:77 där 
en allvarlig konsekvens av pandemin är att det ideella engagemanget minskat, vilket 
förväntas leda till en lång återuppbyggnadsfas. Ett minskat engagemang kan i sin tur 
påverka människors möjlighet till inkluderande sammanhang och demokratiskt 
lärande, vilket de ideella verksamheterna bidrar till.

Mot bakgrund av regionstyrelsens beslut, de regionala kulturpolitiska viljeriktningarna, 
och pandemins påverkan på det ideella kulturlivet föreslås kulturutskottet att inrätta ett 
tillfälligt återstartsstöd för att skapa förbättrade förutsättningar för kulturföreningar att 
återstarta sin verksamhet och fortsatt vara de viktiga aktörer de är i upprätthållandet 
och utveckling av den kulturella infrastrukturen. 

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar att Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att 
besluta:

En satsning under 2022 för kulturföreningar i regionen vars aktiviteter ska bidra till 
verksamhet med fokus på att stimulera ett ökat engagemang i föreningslivet och/eller 
bidrag till att utjämna villkoren för barn och ungas deltagande i föreningslivet.

Stödet handläggs i enlighet med § 139 Region Västerbottens regler för 
stimulansmedel till ideella organisationer RS 1436-2020. Särskilda kriterier är att 
ansökande ska ange hur aktiviteten bidrar till att stimulera ett ökat engagemang i 
föreningslivet, och/eller bidra till att utjämna villkoren för barn och ungas deltagande i 
föreningslivet.

Den regionala kulturverksamheten ansvarar för att bereda ansökningsförfarandet i 
enlighet med beslut.

Stödet ska i första hand vara riktat mot barn och unga.

Beslut
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att besluta:

En satsning under 2022 för kulturföreningar i regionen vars aktiviteter ska bidra till 
verksamhet med fokus på att stimulera ett ökat engagemang i föreningslivet och/eller 
bidrag till att utjämna villkoren för barn och ungas deltagande i föreningslivet.

Stödet handläggs i enlighet med § 139 Region Västerbottens regler för 
stimulansmedel till ideella organisationer RS 1436-2020. Särskilda kriterier är att 
ansökande ska ange hur aktiviteten bidrar till att stimulera ett ökat engagemang i 
föreningslivet, och/eller bidra till att utjämna villkoren för barn och ungas deltagande i 
föreningslivet.

Den regionala kulturverksamheten ansvarar för att bereda ansökningsförfarandet i 
enlighet med beslut.

Stödet ska i första hand vara riktat mot barn och unga.

Notering från mötet: 

Vid fastställande av föredragningslistan inför dagens möte (§ 2) så beslutades att 
rubriken på detta ärende ändras från "Tillfälligt återstartsstöd för kulturföreningar 
2022" till ny rubrik lydande "Satsning på kulturföreningar 2022".

Expedieras till 

Regionala utvecklingsnämnden
Regionstyrelsen/regionfullmäktige för kännedom.
Joakim Sandberg
Håkan Sandström

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Joakim Sandberg 2022-01-21 Tillfälligt återstartsstöd för 
kulturföreningar 2022

 Beslut RS 2021-12-14 § 293  Satsning på barn- och ungdomsidrott och kultur 
inom regionen

 Beslut RF 2020-11-24 § 139 Region Västerbottens regler för stimulansmedel till 
ideella organisationer

 Fran kris till kraft aterstart for kulturen sou 202177
 Kulturplan Region Västerbotten 2020-2023
 Regler för stimulansmedel till ideella organisationer fastställd i RF 2020-11-24 § 

139
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

§ 12 Konferenser och andra förrättningar

Sammanfattning

Kulturutskottet ges information om kommande konferenser och andra förrättningar.

 Folk och kultur, 9-11 februari 2022. 
 Litteraturpolitiskt toppmöte, 4 mars 2022

 

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar att digitala pass till konferensen Folk och kultur köps in till samtliga 
ledamöter och att ledamöterna bereds möjlighet att delta i programmet.

Beslut

Digitala pass till konferensen Folk och kultur köps in till samtliga ledamöter och att 
ledamöterna bereds möjlighet att delta i programmet.
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Protokoll

Sammanträdesdatum
Kulturutskottet 2022-02-01

Utdragsbestyrkande

§ 13 Delegationsbeslut/meddelanden

Sammanfattning

Delegationsbeslut och meddelanden som är av intresse för kulturutskottet 
presenteras:

Delegationsbeslut

 Ordförandebeslut 2021-12-20 - Komplettering av tidigare framställan om 
statliga anslag till regionala kulturverksamheter samt Norrlands nätverk för 
musikteater och dans 2022.

Meddelanden

 Protokoll Västerbottensteatern AB 2021-04-07
 Protokoll Västerbottensteatern AB 2021-05-25
 Protokoll Västerbottensteatern AB 2021-09-22
 Protokoll Västerbottensteatern AB 2021-12-06

 

Förslag till beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslut

Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

 Ordförandebeslut - Komplettering av tidigare framställan om statliga anslag till 
regionala kulturverksamheter samt Norrlands nätverk för musikteater och dans 
2022

 Protokoll styrelsen för Västerbottensteatern AB 7 April 2021
 Protokoll styrelsen för Västerbottensteatern AB 25 maj 2021
 Protokoll styrelsen för Västerbottensteatern AB 22 september 2021
 Protokoll styrelsen för Västerbottensteatern AB 6 december 2021
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