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Riktlinjer	  för	  Regionförbundets	  Västerbottens	  läns	  kulturstipendium	  och	  
bildkonststipendium	  
	  
Kulturstipendierna	  är	  avsedda	  för	  att	  stödja	  och	  uppmuntra	  konstnärligt	  utveck-‐
lingsarbete	  inom	  skilda	  kulturella	  områden	  som	  bildkonst,	  litteratur,	  musik,	  
teater,	  dans,	  film,	  konsthantverk,	  design,	  berättande	  och	  andra	  likvärdiga	  
områden.	  De	  skall	  delas	  ut	  till	  sökande	  som	  är	  verksamma	  inom	  Västerbottens	  
län.	  Under	  de	  närmaste	  tre	  åren	  inleds	  en	  försöksperiod	  med	  delvis	  ny	  inriktning	  
för	  kulturstipendierna.	  Regionkulturchefen	  beslutar	  inom	  ramen	  för	  gällande	  
reglemente	  vilka	  kulturella	  områden	  som	  skall	  prioriteras	  vid	  respektive	  utlys-‐
ningsår	  och	  respektive	  kulturellt	  område	  tilldelas	  75	  000	  kr	  vardera.	  Det	  går	  att	  
dela	  ut	  två	  stipendier	  inom	  samma	  område	  om	  inte	  tillräckligt	  bra	  ansökningar	  
inkommit.	  

Bildkonststipendiet	  ska	  stödja	  och	  uppmuntra	  konstnärligt	  utvecklingsarbete	  
inom	  bildkonstområdet.	  Det	  ska	  delas	  ut	  till	  sökande	  som	  är	  professionellt	  
verksam	  inom	  Västerbottens	  län.	  Stipendiesumman	  uppgår	  de	  närmaste	  tre	  åren	  
till	  150	  000	  kr.	  

Kulturstipendierna	  och	  bildkonststipendiet	  ska	  ha	  karaktären	  av	  arbets-‐,	  rese-‐	  
eller	  studiestipendium.	  De	  är	  inte	  avsedda	  för	  grundläggande	  utbildning	  eller	  
högskoleutbildning.	  

Vid	  fördelning	  av	  stipendierna	  ska	  en	  jämn	  könsfördelning	  eftersträvas	  över	  tid	  
liksom	  aspekter	  som	  ålder,	  etnicitet	  och	  geografisk	  fördelning	  över	  länet.	  

Kulturstipendiet	  eller	  bildkonststipendiet	  kan	  inte	  utdelas	  till	  samma	  person	  
inom	  en	  tioårsperiod.	  

Enheten	  för	  regional	  kulturverksamhet	  vid	  Regionförbundet	  Västerbottens	  län	  
utlyser	  och	  administrerar	  stipendierna	  enligt	  gällande	  reglemente.	  Referens-‐
grupper	  för	  de	  kulturella	  områden	  som	  är	  aktuella	  och	  som	  utgörs	  av	  sakkunniga	  
från	  länets	  kulturverksamheter	  och	  tjänstemän	  vid	  kulturenheten	  bereder	  
stipendieansökningarna.	  Kulturrådets	  gällande	  policy	  mot	  jäv,	  mutor	  och	  annan	  
otillbörlig	  påverkan	  (Adm	  2012/155,	  GD	  2012:223)	  skall	  beaktas.	  I	  händelse	  av	  att	  
referensgruppen	  inte	  är	  enig	  är	  det	  regionkulturchefen	  som	  avgör	  de	  slutliga	  
förslagen	  till	  stipendiater.	  Förslagen	  föreläggs	  kulturberedningen	  som	  i	  sin	  tur	  
föreslår	  förbundsstyrelsen	  att	  fastställa	  dem.	  	  

Stipendierna	  utdelas	  i	  samband	  med	  förbundsfullmäktige	  eller	  motsvarande.	  	  
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