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Underlag inför bolagsdialog avseende Västerbottensteatern AB
(ägs till 60 % av Region Västerbotten)
Checklista för Region Västerbotten
Dokument som efterfrågats

Bifogas som
bilaga

Ej fastställd ännu/
Kommentar om avvikelse

(markeras med
kryss)

Bolagets förutsättningar på kort och lång
sikt inför bolagsdialog

X

Årsredovisning 2021

X

Verksamhetsplan inklusive finansiella mål
2022
Internkontrollplan för innevarande år

X

Rapport för internkontrolluppföljning
föregående år

X

Intyg/protokoll eller motsvarande, där det
framgår att styrelsen har prövat och intygar
att den verksamhet som bedrivits inom
bolaget under den period som rapporten
avser har bedrivits i enlighet med fastställt
kommunalt ändamål och inom ramen för de
kommunala befogenheterna i
bolagsordning

Se årsredovisning

Revisionsrapport

X – se
årsredovisning

Grundläggande granskning

X

Sammanfattning
Bolagets förutsättningar på kort och lång sikt – framgångar och utmaningar - se bilaga.
På kort sikt kan ändrade beteendemönster och prioriteringar noteras hos publiken, som en effekt
av covidpandemin. Det har i sin tur påverkat biljettköp, med en något lägre efterfrågan. Ett
långvarigt krig i Europa skulle dock riskera att ge upphov till en mängd konsekvenser för
Västerbottensteaterns verksmahet, dels i form av ökade produktionskostnader i takt med att det
allmänna kostnadsläget ökar. En långvarig nedgång i ekonomin riskerar även påverka
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anslagsgivares nivåer på finansiering likväl som besökares möjligheter att prioritera
kulturupplevelser.
Bland verksamhetsmässiga framgångar och utmaningar framhålls bland annat att föreställningarna
fått god respons, att UngHästens tjänster efterfrågas från hela landet, och att Nordiskt
Berättarcentrum fortsätter utvecklas positivt. En utmaning har dock varit pandemins konsekvenser
för verksamheten. Begränsningar i Sara Kulturhus vad gälelr lokaler, förändringar vad gäller
förfogandet över teknisk personal mm har inneburit utmaningar för verksamheten. På lite längre
sikt är den stabila utvecklingsinriktade grundverksamhet som bolaget bedriver framgångsfaktorer.
Likaså det påbörjade hållbarhetsarbetet. En utmaning att förhålla sig till är att teatern inte längre
har full rådighet över lokaler och centrum, personella resurser eller intern infrastruktur i och med
flytten till Sara Kulturhus, något som ställer krav på förändringar i organisationen. En utmaning
finns också med det regionala uppdraget där Västerbottensteatern ska vara närvarande i hela länet
– dels utifrån resursfråga, men också utifrån att det finns ett behov att stärka arrangörskapet ute i
länet.
Ekonomiska framgångar och utmaningar som listas – utökad sponsring är positiv, utmaningar finns
med bland annat den långsiktiga finansieringen av Nordiskt Berättarcentrum. På några års sikt har
alla Västerbottensteaterns verksamhetsgrenar en stabil grundverksamhet och samarbetsparter
som i vissa fall innefattar inkomststärkande delar som delfinansiering av projekt och sponsorskap.
En utmaning är att den begränsade rådigheten över lokaler, scenrum, resurser under en
övergångsperiod innebär risk för ökade kostnader. Se bilaga.
Fem prioriterade insatser i verksamheten:
1. Konstnärlig utveckling
2. En hållbar verksamhet – i samtliga dimensioner (ekologisk, social och ekonomisk)
3. Vårt regionala uppdrag – verksamhet i hela länet
4. Relevans i en växande region med ökad mångfald, hur når vi nya publikgrupper
5. Vara en tydlig kulturpolitisk röst i länet och nationellt

Årsredovisning 2021
Årsredovisningen för 2021 redogör för bolagets verksamhet i termer av produktioner och
verksamhetsinriktning, besöksstatistik samt geografisk fördelning i länet. I förvaltningsberättelsen
lämnas en beskrivning för hur bolaget verkat för de ägardirektiv som ägarna givit bolaget.
Viktiga händelser under året som framhålls, är coronapandemin och dess konsekvenser för
verksamheten och flytten in i Sara Kulturhus under hösten 2021. Ett urval av verksamheternas
aktiviteter beskrivs. Se bilaga.

Internkontrollplan, -uppföljning och verksamhetsplan
En internkontrollplan för 2022 har tagits fram. Utöver riskbedömning, redovisas plan för
internkontroll genom beskrivning av risk, kontrollaktivitet, frekvens/aktivitet, ansvarig, samt hur
kontroller ska genomföras. Beskrivningen skulle dock kunna förtydligas.
Uppföljning av internkontrollplan 2021 bifogas.
Vad gäller verksamhetsplan, så avser den perioden 2021-2023, ingen revidering har gjorts för
2022.
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Rekommendationer som lämnas i den grundläggande granskningen:
I den grundläggande granskningen lämnas följande rekommendationer:
-

Besluta om mätbara mål för verksamheten.
Utveckla bolagets internkontrollplan.
Se över och åtgärda att bolagets hantering av allmänna handlingar efterlever ställda krav från
lagstiftare och ägare.
Säkerställa att grundläggande styrdokument är beslutade och aktuella.
Säkerställa att styrelsens protokoll förvaras på ett betryggande sätt.
Säkerställa att det i styrelsens protokoll finns en tydlig hänvisning till eventuella
beslutsunderlag.
Följa upp och dokumentera om styrelsens ledamöter har uppdrag, aktier, andelar eller andra
intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i samma
bransch som bolaget.

