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Sammanfattning
Pandemin har inneburit att många idrotts- och kulturföreningar i Västerbotten inte
kunnat genomföra sin viktiga verksamhet som vanligt.
Barn- och ungdomsidrotten och kulturen spelar en viktig roll för folkhälsan – såväl den
fysiska som den psykiska. Satsningen är ett led i att få tillbaka det engagemang inom
barn- och ungdomsidrott och kultur som rådde innan pandemin och få människor att
vilja och våga engagera sig igen. Det är en viktig och förebyggande folkhälsosatsning
och ett sätt att utjämna villkoren för barn och unga.
Idrottsrörelsen får sedan tidigare bidrag från Region Västerbotten och den här
satsningen är utöver dessa bidrag.
Satsningen på barn- och ungdomsidrott kommer att genomföras med hjälp av
Riksförbundet SISU och satsningen på kulturföreningarna hanteras via Regionala
utvecklingsnämnden.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar 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
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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Nicklas Sandström (M) föreslår att 1 miljon kronor som föreslås fördelas till
kulturföreningarna istället ska fördelas på barn- och ungdomsidrotten.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar i
enlighet med upprättat förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Regionstyrelsen beslutar 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
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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.
Reservation
Nicklas Sandström (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
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