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Regional utveckling stabkulturverksamhet

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 kulturstipendiet ska ske [X].
Bedömda resultat och konsekvenser
En region som möjliggör konstnärligt utvecklingsarbete bidrar till attraktivare livsmiljöer, för såväl
utövare som mottagare av konst. Stipendierna möjliggör för stipendiaterna att fortsätta utvecklas
inom sin konstform.
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Vid fördelning av stipendierna tas hänsyn till en jämn könsfördelning över tid liksom aspekter som
ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet. 2022 års ansökningsomgång innehåller 62
ansökningar. Inom design är majoriteten av de som sökt stipendiet kvinnor (utifrån den sökandes
namn), medan det inom musiken finns en jämnare könsfördelning.
Resurser och finansiering
Finansiering av kulturstipendiet görs genom Region Västerbottens budgetpost 40412,
Kulturstipendier, i 2022 års regionala kulturbudget.
Beslutsunderlag
 Reglemente för Region Västerbottens kulturstipendium och bildkonststipendium
 Riktlinjer för Regionförbundets Västerbottens läns kulturstipendium och
bildkonststipendium
 Beslut: Inriktning för kulturstipendier perioden 2021-2023
 Kultur- och hederstipendier 1963-2021
 Stadgar för Region Västerbottens kulturfond
 Presentation stipendier 2022
Beslutet expedieras till
Richard Ström, kulturstrateg

