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§ 41

Fastställande av dagordningen

Sammanfattning
Kulturutskottet har att fastställa dagordningen för sammanträdet.
Förslag till beslut
Dagordningen fastställs med tillägget av ärendet Information om konferenser och
andra förrättningar.
Beslut
Dagordningen fastställs med tillägget av ärendet Information om konferenser och
andra förrättningar.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 48150SE

3 (26)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-09-07

Kulturutskottet

§ 42

Information från ordföranden
RUN 13-2022

Sammanfattning
Kulturutskottets ordförande informerar om aktuella frågor.
Ordförande träffade i veckan KRO för dialog om 1 % regeln vid nybyggnationer samt
renoveringar, ombyggnation och tillbyggnad.
Kultur i Bryssel under EWRC (European week om regions and cities) på svenska
representationen planeras för fullt. Upplägget är som tidigare med ett panelsamtal,
kulturarrangemang (i år ett kortfilmspaket från Film i Västerbotten) samt ett avslutande
mingel. Evenemanget sker tisdagen den 11 oktober. Syftet är att sätta fokus på
kulturens roll i samhället med fokus samisk kultur, arktis och förutsättningen att bo och
verka i norra periferin.
Planeringen inför konventet Folk och kultur är i full gång. Konventet hålls den 8 - 11
februari 2023 och hålls fysiskt i Eskilstuna.
Förslag till beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingar.
Beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingar.

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Information från regionkulturchefen
RUN 23-2022

Sammanfattning
Regionkulturchefen informerar om gjorda utvecklingsinsatser, planerade insatser samt
händelser av betydelse för det regionala kulturlivet.
Inflation - oro finns för att pengarna blir mindre värda, produktionskostnader för
exempelvis scenkonst ökar och en allmänt minskad kulturkonsumtion.
Tobias Nielsen, regeringens särskilda utredare för nationell kulturstrategi, har lämnat
förslag till samlad nationell strategi för att främja utvecklingen av de kulturella och
kreativa branscherna i landet. Det finns stöd i strategin för vårt fortsatta arbete
regionalt.
ERUF ansökan kring nod för gestaltad livsmiljö är inskickad. Syfte är att kraftsamla i
norra Sverige inom politiken för gestaltad livsmiljö för att skapa en positiv och hållbar
utveckling av städer och samhällen i norra Sverige. 15 min staden. Osäkert när
besked på ansökan kommer.
Det har varit en träff i Östersund med senioria kulturstrateger verksamma i de norra
länen i Östersund/Staare med samtal med metod och analysutveckling. Kan resultera
i en gemenam projektansökan till kulturrådet för de fyra nordligaste länen.
Jämtland-Härjedalens regionen har fått nya profiler med kulturell anknytning
verksamma inom regional utveckling.
Förslag till beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarn.
Beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarn.
Beslutsunderlag
 Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för
företag i kulturella och kreativa branscher

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Ekonomisk uppföljning Kulturutskottet per 31 juli 2022
RUN 24-2022

Sammanfattning
Kulturutskottet får information vid varje sammanträde om hur det ekonomiska läget är
för kulturbudgeten och för kulturutskottet.
Denna rapport avser de sju första månaderna. Kulturbudgeten visar ett överskott mot
budgeten för perioden på 2 400 tkr. De flesta av anslagen till föreningar och bolag är
utbetalda enligt plan. Biblioteksverksamheten har ett överskott mot budget med 1 164
tkr, det beror främst på att budgeten för övriga kostnader inte använts i så stor
utsträckning ännu. Biblioteksverksamheternas budget planeras att användas under
hösten. Film i Västerbotten har ett överskott mot budget med 617 tkr. Film i
Västerbotten har fått nya resurser i år både från regionen och från staten. Planen är
att använda resurserna i kulturbudgeten under året.
I juli betalade Kulturrådet ut det sista Coronastödet på 1 986 tkr. En fördelning gjordes
genom ett ordförandebeslut men någon påverkan på ekonomin ses inte i denna
redovisning.
Kulturutskottet har ett underskott mot budget med 17,9 tkr. Arvodena är som förväntat
högre än budget -35 tkr. Resebudgeten har ett litet överskott för perioden med 17,3
tkr.
Förslag till beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Expedieras till
Barbro Granberg, controller
Beslutsunderlag
 Barbro Granbergs tjänsteskrivelse 2022-08-30
 Kulturbudgeten 20220731
 Kulturutskottet 20220731

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Regional kulturbudget 2023
RUN 329-2022

Sammanfattning
Under 2022 är budgetarbetet försenat p.g.a. valet. Budgetramar till förvaltningarna
kommer att antas i regionfullmäktige först 29-30 november. Detta gör att förvaltningen
inte i nuläget vet vilka förutsättningarna för budget 2023 är. En förhandsinformation
om förslag till budgetramar kommer att ges i början av oktober. Budgetprocessen för
kulturutskottet blir därför försenad och att kulturutskottet kan göra prioriteringar
sammanträdet den 2 november. Regionala utvecklingsnämnden kommer att anta
budgeten för förvaltningen den 8 december.
Hittills har budgetäskanden tagits in från olika intressenter. En sammanfattning av
äskanden har gjorts av den regionala kulturverksamheten. Denna biläggs ärendet.
Förslag till beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Expedieras till
Barbro Granberg
Beslutsunderlag
 Barbro Granbergs tjänsteskrivelse 2022-08-30
 sammanställning äskanden 2023

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Information om Överenskommelse mellan Folkbildning
Västerbotten och Region Västerbotten för åren 2020-2022
RUN 334-2022

Sammanfattning
Region Västerbotten och organisationen Folkbildningen i Västerbotten har
tillsammans utarbetat en överenskommelse med Folkbildningen Västerbotten som
företräder 10 studieförbund och 7 folkhögskolor i länet. Överenskommelsen tecknades
2019 och gäller över två år fram till slutet av 2022. Folkbildningens betydelse betona i
såväl den regional kulturplanen samt den regionala utvecklingsstrategi i ambitionen att
ge människor ett rikare och bättre liv, möjlighet att utveckla sin egen förmåga och
kreativitet samt bidra till länets behov av kompetens.
Målsättningarna för samarbetet beskrivs som
- Ökad samordning av olika insatser mellan Folkbildningen Västerbotten och Region
Västerbotten
- Öka kunskapen om folkbildningens verksamhet och möjligheter inom Region
Västerbotten,
- Identifiera processer som kan leda till ökat tillvaratagande av folkbildningens
kunskap i regionens strategiska utvecklingsarbete.
Samarbetet ska genomföras med hjälp av en utvecklingsgrupp med representanter
från folkbildningen samt medarbetare och verksamhetschef från såväl regional kultur
samt verksamheten Näringsliv och samhällsbyggnad. Pandemin har gjort att arbetet
har haft svårt att komma i gång på ett tillfredställande sätt för än våren 2022.
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, regionkulturchef
Beslutsunderlag
 Joakim Sandbergs tjänsteskrivelse 2022-08-29
 Överenskommelse Folkbildning

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Tilldelning av Region Västerbottens bildkonststipendium 2022
RUN 330-2022

Sammanfattning
Region Västerbotten fördelar årligen, utifrån styrande riktlinje och reglemente, ett
bildkonststipendium på 150 000 kronor.
Stipendiet är av karaktären arbets-, rese- eller studiestipendium och avsedda för att
stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete. Mottagare av stipendiet ska vara
professionellt verksamma det vill säga att personen bedriver en regelbunden,
yrkesmässig verksamhet och har denna verksamhet som inkomstkälla. Den sökande
ska också vara folkbokförd i länet och kunna uppvisa en verksamhet med tydlig
anknytning till länet. Den sökande behöver också de senaste åren ha ägnat sig åt
yrket genom återkommande aktiviteter som påvisar att personen är etablerad inom
yrkesområdet. Vid fördelning av stipendiet ska en jämn könsfördelning eftersträvas
över tid liksom aspekter som ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.
2022 års ansökningsomgång innehåller 43 ansökningar. En övervägande del har sökt
arbetsstipendium och merparten av de sökande är hemmahörande i Umeå kommun.
De sökande är i huvudsak födda mellan åren 1970–1990 och en majoritet av de som
sökt är kvinnor (utifrån den sökandes namn).
Kultursamordningen, regional kulturverksamhet, har till uppgift att utlysa och
administrerar stipendierna enligt gällande reglemente. Bedömningarna av
ansökningarna har gjorts i särskilda sakkunniggrupper för gällande konstområde. För
att säkerställa att bedömningarna håller hög kvalitet har sakkunniggrupperna bestått
av personer som har direkt erfarenhet av konstnärlig och kulturell verksamhet, eller
som på annat sätt besitter stor kunskap om sådan verksamhet.
Sakkunniggruppernas förslag ligger till grund för kulturutskottets beslut.
Förslag till beslut
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att:
Bildkonststipendiet på 150 000 kr tilldelas Förnamn Efternamn
Utdelning av bildkonststipendiet föreslås ske i sista regionfullmäktige i år. Om det inte
är möjligt så delegeras uppgiften att hitta lämpligt tillfälle för utdelning av stipendiet till
förvaltningen.
Beslut
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att:
Bildkonststipendiet på 150 000 kr tilldelas Förnamn Efternamn
Utdelning av bildkonststipendiet föreslås ske i sista regionfullmäktige i år. Om det inte
är möjligt så delegeras uppgiften att hitta lämpligt tillfälle för utdelning av stipendiet till
förvaltningen.
Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 48150SE

9 (26)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-09-07

Kulturutskottet

Expedieras till
Regionala utvecklingsnämnden
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Richard Ström 2022-08-26
Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendium och bildkonststipendium
Riktlinjer-kulturstipendier-131130
Kultur- och hedersstipendier 1963 - 2021
Stadgar för Region Västerbottens kulturfond
Presentation stipendier 2022

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Tilldelning av Region Västerbottens kulturstipendium 2022
RUN 331-2022

Sammanfattning
Region Västerbotten fördelar årligen kulturstipendier inom två kulturområden. 2022
uppgår kulturstipendierna inom musik och design till 75?000 kronor inom respektive
kulturområde.
Stipendierna är av karaktären arbets-, rese- eller studiestipendium och avsedda för att
stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete. Mottagare av stipendierna ska
vara professionellt verksamma det vill säga att personen bedriver en regelbunden,
yrkesmässig verksamhet och har denna verksamhet som inkomstkälla. Den sökande
ska också vara folkbokförd i länet och kunna uppvisa en verksamhet med tydlig
anknytning till länet. Den sökande behöver också de senaste åren ha ägnat sig åt
yrket genom återkommande aktiviteter som påvisar att personen är etablerad inom
yrkesområdet. Vid fördelning av stipendierna ska en jämn könsfördelning eftersträvas
över tid liksom aspekter som ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.
2022 års ansökningsomgång innehåller 62 ansökningar (musik 50st, design 12st).
En övervägande del har sökt arbetsstipendium och merparten av de sökande är
hemmahörande i Umeå kommun. De sökande är i huvudsak födda mellan åren 1970–
1990. Inom design är majoriteten av de som sökt stipendiet kvinnor (utifrån den
sökandes namn), medan det inom musiken finns en jämnare könsfördelning.
Kultursamordningen, regional kulturverksamhet, har till uppgift att utlysa och
administrerar stipendierna enligt gällande reglemente. Bedömningarna av
ansökningarna har gjorts i särskilda sakkunniggrupper för gällande konstområde. För
att säkerställa att bedömningarna håller hög kvalitet har sakkunniggrupperna bestått
av personer som har direkt erfarenhet av konstnärlig och kulturell verksamhet, eller
som på annat sätt besitter stor kunskap om sådan verksamhet.
Sakkunniggruppernas förslag ligger till grund för kulturutskottets beslut.
Förslag till beslut
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att:
Kulturstipendium musik på 75 000 kronor tilldelas Förnamn Efternamn
Kulturstipendium design på 75 000 kronor tilldelas Förnamn Efternamn
Utdelning av kulturstipendierna föreslås ske i sista regionfullmäktige i år. Om det inte
är möjligt så delegeras uppgiften att hitta lämpligt tillfälle för utdelning av stipendiet till
förvaltningen.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att:
Kulturstipendium musik på 75 000 kronor tilldelas Förnamn Efternamn
Kulturstipendium design på 75 000 kronor tilldelas Förnamn Efternamn
Utdelning av kulturstipendierna föreslås ske i sista regionfullmäktige i år. Om det inte
är möjligt så delegeras uppgiften att hitta lämpligt tillfälle för utdelning av stipendiet till
förvaltningen.
Expedieras till
Regionala utvecklingsnämnden
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Richard Ström 2022-08-26
Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendium och bildkonststipendium
Riktlinjer-kulturstipendier-131130
Beslut, RUN. Inriktning kulturstipendier perioden 2020-2023
Kultur- och hedersstipendier 1963 - 2021
Stadgar för Region Västerbottens kulturfond
Presentation stipendier 2022

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Tilldelning av Region Västerbottens hedersstipendiat 2022
RUN 332-2022

Sammanfattning
Region Västerbotten fördelar årligen, utifrån styrande riktlinje och reglemente, ett
bildkonst-, två kultur- samt ett hederstipendium. 2022 uppgår bildkonststipendiet till
150 000 kronor och kulturstipendierna inom musik och design uppgår, inom respektive
kulturområde, till 75 000 kronor. Hederstipendiet fördelas i form av en gåva.
Kulturutskottets ledamöter äger rätt att föreslå egen kandidat till hedersstipendiet och
utdelas utan ansökan till person, grupp eller organisation som uppskattning för
värdefulla insatser inom länets kulturliv.
Förslag till beslut
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att:
Hedersstipendium i form av gåva tilldelas Förnamn Efternamn
Utdelning av hedersstipendiet föreslås ske i sista regionfullmäktige i år. Om det inte är
möjligt så delegeras uppgiften att hitta lämpligt tillfälle för utdelning av stipendiet till
förvaltningen.
Beslut
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att:
Hedersstipendium i form av gåva tilldelas Förnamn Efternamn
Utdelning av hedersstipendiet föreslås ske i sista regionfullmäktige i år. Om det inte är
möjligt så delegeras uppgiften att hitta lämpligt tillfälle för utdelning av stipendiet till
förvaltningen.
Expedieras till
Regionala utvecklingsnämnden
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse Richard Ström 2022-08-26
Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendium och bildkonststipendium
Riktlinjer-kulturstipendier-131130
Kultur- och hedersstipendier 1963 - 2021

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Nationell översyn av kultursamverkansmodellen
RUN 333-2022

Sammanfattning
Sedan 2011 så har Region Västerbotten varit en part i den modell för
kommunalt/regionalt/nationell samfinansiering av Kultur, den så kallade
kultursamverkansmodellen. Vid regeringssammanträdet den 7 juli 2022 så beslutades
att en särskild utredare ska genomföra en översyn av modellen. Syftet med översynen
är att se om den inom modellens ekonomiska ramar se om det är möjligt att modellen
på ett än bättre sätt kan bidra till kultur i hela landet och att de kulturpolitiska målen
uppfylls.
Utredningen ska bland annat
- Föreslå hur roller, ansvar och samverkan inom modellen kan utvecklas och
förtydligas,
- Föreslå hur modellen kan bidra till ökad tillgång till kulturen och till breddat
deltagande i kulturverksamhet i hela landet,
- Föreslå vilka statliga stödda områden som bör ingå i modellen, och lämna
nödvändiga författningsförslag.
Förslag till beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarn.
Beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarn.
Expedieras till
Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör
Beslutsunderlag
 Joakim Sandbergs tjänsteskrivelse 2022-08-29
 Direktiv översyn av kultursamverkansmodellen for kultur i hela landet
dir 2022103
 Förordnande i utredningen Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i
hela landet
 SKRs ståndpunkter gällande kultursamverkansmodellen

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Lägesrapport fördelning av AKT kulturföreningsstödet våren
2022
RUN 189-2022

Sammanfattning
Med anledning av pandemins påverkan på Västerbottens kulturföreningar beslutade
Regionstyrelsen den 14 december att satsa på kultur i sitt arbete med att omhänderta
pandemins effekter. Den regionala utvecklingsnämnden tilldelades därmed 1 miljon
kronor att fördela till kulturföreningar under 2022 (Beslut RS 2021-12-14 § 293)
Satsning på barn och ungdomsidrott och kultur inom regionen). Den regionala
utvecklingsnämnden beslutade den 17 februari 2022 (Beslut RUN § 29. Satsning på
barn- och ungdomsidrott och kultur inom regionen) att kulturföreningarnas aktiviteter
skulle bidra till verksamhet med fokus på att stimulera ett ökat engagemang i
föreningslivet och/eller bidra till att utjämna villkoren för barn och ungas deltagande i
föreningslivet. 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 har
berett ansökningsförfarandet i enlighet med beslut och upprättat AKT
kulturföreningsstödet. Stödet har handlagts i enlighet med Region Västerbottens
regler för stimulansmedel till ideella organisationer RS 1436-2020.
En lägesrapport av AKT kulturföreningsstödet har genomförts (Bilaga 1, AKT
kulturföreningsstödet, Nulägesrapport, Våren 2022). De delar som lägesrapporten
innehåller är den geografiska spridningen av beviljade stöd, spridningen av konst- och
kulturområden inom de aktiviteter som beviljats stöd, de samarbeten och utbud som
föreningarna planerar genom sina aktiviteter, samt den geografiska spridningen av
medel till kulturföreningarna som beviljats AKT kulturförenings- stödet.
Nedan följer en sammanfattning av lägesrapporten;
- 21 ansökningar av 25 beviljades stöd i vårens omgång.
- Aktiviteter har/- eller ska genomföras i 11 av 15 kommuner.
- Aktiviteter genomförs inom konstområdena Arkiv, Film, Kulturarv, Konst, Litteratur
och Scenkonst (musik, teater, nycirkus och dans).
- Aktiviteterna sker i samarbete med Kommuner, Bibliotek, Fritidsgårdar, Skolor,
Folkets hus, kulturskolor, Barnkultursamordnare, Föreningar och Studieförbund.
Beviljad summa där aktiviteten genomförs;
Dorotea
Lycksele
Malå
Nordmaling
Norsjö
Skellefteå
Sorsele
Storuman

50 000 kr
31 829 kr
21 000 kr
65 666 kr
20 000 kr
106 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
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Kulturutskottet

Umeå
Vindeln
Vilhelmina
Totalt

268 025 kr
47 530 kr
67 580 kr
792 622 kr

Förslag till beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.
Beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger ärendet till handlingarna.
Expedieras till
Joakim Sandberg, regionkulturchef
Maja Pääjärvi, samordnare
Beslutsunderlag
 Joakim Sandbergs tjänsteskrivelse 2022-08-29
 Bilaga 1. AKT kulturföreningsstödet, nulägesrapport, våren 2022
 Bilaga 2. AKT kulturföreningsstödet, ansökningsmall
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Kulturutskottet

§ 52

Julla Májja - en samisk biblioteksbuss
RUN 335-2022

Sammanfattning
Under 2019 initierade Regionbibliotek Västerbotten (RBV) en utredning kring
biblioteken i Västerbotten och den samiska befolkningen. Syftet med utredningen –
som genomfördes av extern part – var att utreda hur RBV bäst kan stötta
folkbiblioteken att tillgängliggöra sitt utbud för den samiska befolkningen. Utredningen
blev startskottet för V8-biblioteken att komma i gång, då pengar från Kulturrådet redan
fanns. V8-biblioteken är ett samarbete mellan åtta kommuner varav sju är samiska
förvaltningskommuner. Norsjö kommun finns med för samverkan. Tidigare projekt har
resulterat i inköp av buss/husbil och första året kunde inte allt genomföras på grund av
covid. Andra årets projekt fick På riktigt testa mer stabila rutter och en ökad
samverkan mellan Julla Májja, biblioteken och de samiska samordnarna. Till andra
årets projekt anställdes en projektledare med samisk kompetens och ett stort samiskt
kontaktnät. Det är noterat att den nuvarande Julla Májja-bussen behöver bytas ut för
att passa biblioteksverksamheten bättre och för att bli tillgänglig för rullstol och rullator.
Finansiering av Julla Májja har hittills skett via Kulturrådsbidraget Stärkta bibliotek. I
utredningen visas på behovet av en framtida kommunal finansiering, eventuellt med
hjälp av någon form av fördelningsnyckel. Då detta ännu inte är löst vill
regionbiblioteket gå in med ett bidrag för att stärka förutsättningarna för att Julla
Májjas verksamhet ska kunna fortgå.
Regionbibliotek Västerbotten vill med bakgrund av detta lämna ett bidrag på
100 000 kronor riktat till den samiska biblioteksbussen Julla Májja.
Förslag till beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Expedieras till
Regionbibliotek Västerbotten
Beslutsunderlag
 Helena Björnwall Åströms tjänsteskrivelse 2022-08-29
 Biblioteken i Västerbotten och den samiska befolkningen
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Kulturutskottet

§ 53

Nationell biblioteksstrategi

Information om den nationella biblioteksstrategin och strategi för ett starkt
biblioteksväsende 2022-2025 presenterades för utskottet.
Hösten 2015 för KB i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till en nationell
biblioteksstrategi. Arbetet har sedan dess letts av Erik Fichtelius, journalist, författare
och hedersdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap. Totalt har 14 rapporter och
10 filmer producerats. Våren 2018 publicerades ett utkast av biblioteksstrategin som
under hösten följdes upp med dialogmöten runt om i landet. Utifrån dialogerna, och ett
hundratal skriftliga kommentarer, togs ett slutgiltigt förslag fram som då överlämnades
till dåvarande kultur- och demokratiminister. I april 2022 presenterade Kulturminister
Jeanette Gustavsson den nya strategin på biblioteket i Kista.
Regeringens strategi slår fast att biblioteket är Ett rum öppet för alla, som ger fri
tillgång till litteratur och information. Det är också en plats för möten och det
demokratiska samtalets utveckling samt fri kunskapsförmedling och åsiktsbildning. I
denna strategi belyser regeringen de utmaningar som biblioteksväsendet står för idag
och de utvecklingsbehov som finns. I strategin redovisas tre fokusområden som
bedöms vara av central betydelse för biblioteksverksamhetens kvalitet och utveckling:
En biblioteksväsende som är tillgänglig och relevant för alla, Som bidrar och följer
samhällets utveckling och En nationell infrastruktur för biblioteksväsendet.
Förslag till beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 strategi-for-ett-starkt-biblioteksvasende-20222025
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§ 54

Sammanträdesdatum
2022-09-07

Information om digitaliseringens effekter för folkbiblioteken
nationellt och i länet

Sammanfattning
Information om digitaliseringens effekter för folkbiblioteken nationellt och i länet
delgavs utskottet på sammanträdet.
Behoven av satsningar är stora. Sverige har halkat efter när det gäller digitalisering.
Delvis för att Sveriges biblioteksväsende består av lokala självbestämmande enheter
med egen budget. Var och en av dem har inte kraft att bedriva strategisk digitalisering.
Det gör att vi behöver gemensamma lösningar som täcker hela landet, så vi kan
uppnå jämlika villkor var en än befinner sig. Biblioteken kan göra digitaliseringen mer demokratisk genom att hjälpa till att överbrygga den digitala klyftan. Biblioteken kan ge
tillgång till information via samlingar och tjänster. De kan kuratera och ta fram allsidig
information, ge alternativa perspektiv på en och samma fråga. Det skiljer biblioteken
från de sociala nätverkens filterbubblor. Det handlar också om att ge tillgång
kostnadsfritt och för alla.
Statliga satsningar på nationella digitala tjänster för att främja läsning. Men också
ordna bättre tillgång och ökad grad av digitalisering av vårt kultur- och kunskapsarv.
Inom forskningen används böcker, tidningar, tidskrifter, arkiv. Men väldigt lite av det
kunskapsarvet är digitaliserat. Vi behöver också öka effektiviteten i bibliotekssektorn.
Till exempel genom ett nationellt bibliotekskort, vilket finns på många håll, och en
nationell webblösning för biblioteken.
Under lång tid har folkbibliotekens möjligheter att låna ut e-medier diskuterats flitigt.
Höga kostnader och bristande likvärdighet är två av problemen som pekats ut, inte
minst mot bakgrund av den snabba ökning av utlånen av e-medier som följde av
pandemin.
I regeringens biblioteksstrategi som presenterades under våren fanns ett beslut om att
samla berörda parter till rundabordssamtal. Den 24 augusti genomfördes detta samtal
med Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder som en av
inledningstalarna. Vid samtalet medverkade en lång rad intressenter, däribland
Kungliga biblioteket, SKR, Författarförbundet, Förläggareföreningen, Axiell, MTM samt
företrädare för ett antal folkbibliotek.
– Vår utgångspunkt är att ansvaret för e-medier fortsatt ska ligga på kommunerna som
har bäst kunskap om lokala behov och efterfrågan. Bättre lösningar ska bygga på
samarbete och samverkan regionalt eller i andra konstellationer. Statens roll kan inte
vara att ta på sig ansvaret för folkbibliotekens e-medier utan snarare stötta med
utveckling och utvärdering, säger Karin Linder.
– Det finns också ett stort behov av, mot bakgrund av den snabba digitaliseringen, att
utreda fjärrlån för folkbibliotek så att de omfattas av fjärrlåneersättningen, samt
litteratur- och distributionsstödet så att de blir relevanta utifrån syftet att säkra en
likvärdig tillgång till medier över hela landet avslutar Karin Linder.
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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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§ 55

Regionbibliotek Västerbottens arbete med hbtq

Sammanfattning
Utskottet informerades om Regnbågsbiblioteket och hbtq-diplomeringen i
Västerbotten.
Regnbågsbiblioteket är en satsning för att lyfta fram hbtq+ -perspektivet och motverka
diskriminering och homo-, bi- och transfobi. Att lyfta fram det queera vidgar
perspektivet och ger en högre kvalitet på bibliotekets verksamhet. Regnbågshyllan
finns i bibliotek och på webben, en normkritisk hylla med boktips, länkar och annat
som har hbtqi-perspektiv.
Förkortningen hbtq står för homo, bi, trans och queer.
Hbtq+ är ett paraplybegrepp som innefattar olika perspektiv på könsidentitet, sexuell
läggning, relationer och sexuell praktik. Även andra varianter används, till exempel
hbtq, hbtqi och hbtqia, vilket speglar att det är ett område som ständigt förändras och
utvecklas. Gemensamt för de perspektiv som ingår är att de på något sätt är
normbrytande och osynliggjorda.
Queer är ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men är i grunden ett
ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet eller sin sexualitet som
queer. Det kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter och att inte
behöva identifiera eller definiera sig.
Hbtq-diplomeringen innebär föreläsningar, workshops, samtal och diskussioner om
normkritik, normer och livsvillkor, att arbeta med förändring, en inkluderande
verksamhet och handlingsplan för verksamheten.
Förslag till beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Guide för bibliotekens arbete med hbtq+
 Om hbtq-diplomering för biblioteken
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§ 56

Sammanträdesdagar 2023 för Kulturberedningen
RUN 348-2022

Sammanfattning
Planering av sammanträden inom regionala utvecklingsförvaltningen för politiska
instanser i form av beredning, delegationer, utskott, nämnd, presidieberedning samt
tjänstepersonsberedning och kommunchefsberedning inför valåret 2023.
Planen har tagit hänsyn till sammanträdestider för Sveriges Kommuners och
Regioner, regionfullmäktige och regionstyrelsen, kommunala sammanträdesdagar
som förläggs i början av veckan samt stoppdatum kopplade till EU finansiering och
organisationens interna ekonomiska händelser m.m.
Coronapandemin har förändrat vårt arbetssätt vilket innebär att vi idag använder oss i
större utsträckning av digitala mötessystem. Denna mötesform innebär minskat
resande och minskade kostnader. Vi har blivit mer flexibla vilket innebär möjligheter
att förlägga möten på andra tider och dagar, i jämförelse när vi bara använda oss av
fysiska sammanträden. Detta har påverkat planeringen av 2023 års sammanträden.
Kulturutskottet avvecklas efter detta år och en nämndberedning – Kulturberedningen
inrättas. Kulturutskottet antar sammanträdesdagar för Kulturberedningen.
Kulturberedningen föreslås att under 2023 sammanträda följande datum:
19 januari
14 mars
27 april
30 maj
30 augusti
27 september
8 november
Förslag till beslut
Sammanträdesdagar för 2023 för Kulturberedningen antas under förutsättning att
regionala utvecklingsnämnden antar den föreslagna sammanträdesplanen för 2023.
Beslut
Sammanträdesdagar för 2023 för Kulturberedningen antas under förutsättning att
regionala utvecklingsnämnden antar den föreslagna sammanträdesplanen för 2023.
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Expedieras till
Nina Olofsdotter
Beslutsunderlag
 Nina Olofsdotters tjänsteskrivelse 2022-08-31
 Regionala utvecklingsförvaltningens sammanträdesprocess 2023
 Sammanträdeskalender 2023 Regional utveckling
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§ 57

Sammanträdesdatum
2022-09-07

Information om konferenser och förrättningar

Sammanfattning
Regionkulturchefen, kulturutskottets ordförande m.fl. deltog på Artic Arts Summit i
Canada i juni. Bra konferens med urfolksperspektiv. Bra gensvar från kulturrådet
vars vice generaldirektör samt strateg följde 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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§ 58

Konferenser och andra förrättningar

Sammanfattning
Kulturutskottet ges information om kommande konferenser och andra förrättningar.
- Kultur i Bryssel, 11 oktober
- Branschdagar för konst i norr, 12-13 oktober i Östersund.
- Kulturting norr, 24 oktober, digitalt.
Förslag till beslut
Kulturutskottet beslutar att:
- Ordförande, Nina Björby, deltar vid Kultur i Bryssel den 11 oktober.
- En ledamot från opposition och en ledamot från minoritet får delta på Branschdagar
för konst i norr 12-13 oktober i Östersund.
- Alla ledamöter får delta på den digitala konferensen Kulturting norr den 24 oktober.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att:
- Ordförande, Nina Björby, deltar vid Kultur i Bryssel den 11 oktober.
- En ledamot från opposition och en ledamot från minoritet får delta på Branschdagar
för konst i norr 12-13 oktober i Östersund.
- Alla ledamöter får delta på den digitala konferensen Kulturting norr den 24 oktober.

Beslutsunderlag
 Brak-affischen
 save-the-date-kulturting-norr-24-oktober
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§ 59

Sammanträdesdatum
2022-09-07

Meddelanden

Sammanfattning
Delegationsbeslut och meddelanden som är av intresse för kulturutskottet
presenteras.
Förslag till beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslut
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Beslut RF 2022-06-21--22 § 105 Svar på motion nr 34-2020, Regionen ska inte
ge medel till Ibn Rushd
 Norrlandsoperan AB protokoll 2021-12-06
 Norrlandsoperan AB protokoll 2022- 06-03
 Norrlandsoperan AB protokoll Årsstämma 2022-05-20
 Ordförandebeslut fördelning av tillfälliga verkamhetsbidrag under 2022 signed
 Västerbottens museum AB protokoll nr 2 2022-03-23
 Västerbottens museum AB protokoll nr 3 2022-05-19
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