AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING
KULTURENHETEN

Allmänt uppdrag gällande beviljat verksamhetsbidrag
Region Norrbotten har i budgeten för 2020 beviljat ett verksamhetsbidrag
enligt beslut; § 125 i Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2019-1105.
Verksamhetsbidraget beslutas för ett år, där organisationen fakturerar beviljat
belopp enligt särskilda anvisningar.
Region Norrbottens styrande förutsättningar och nedanstående uppdrag ska
följas för verksamhetsbidraget 2020.
Om verksamheten förändras väsentligt ska Region Norrbotten kontaktas. Förändringar kan medföra att verksamhetsbidraget påverkas. På motsvarande sätt
ska Region Norrbotten informera om det uppstår förändringar i de ekonomiska
förutsättningar som ligger till grund för bidraget och därför kan påverka bidragets storlek.

Uppdrag
Styrande förutsättningar för kulturenhetens verksamhetsbidrag är Kulturplan
för Norrbotten 2018–2021samt de nationella kulturpolitiska målen, Regional
utvecklingsstrategi Norrbotten 2030, Norrbottens Folkhälsostrategi 20182026, Riktlinje gällande kulturstöd (beslutat i Regionala utvecklingsnämnden,
2019-01-22 §11) samt Villkor för kulturenhetens verksamhetbidrag (beslutat i
Regionala utvecklingsnämnden, 2019-09-30 § 98).
Uppdraget innebär att organisationen ska:
 uppfylla samtliga generella villkor samt för området specifika villkor beskrivna i Villkor för kulturenhetens verksamhetsbidrag. 1)
 arbeta medvetet och systematiskt för ökad jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet. 2)
 arbeta med verksamhet kopplat till någon/några av områdena; barn och
unga, nationella minoriteter och urfolk samt kultur och hälsa.
 medverka till samverkan och nätverksbyggande mellan länets organisationer, föreningar och övriga aktörer med koppling till organisationen.
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Uppföljning
Verksamheten följs upp i samband med ansökan om nytt verksamhetsbidrag.
Det är därför viktigt att den sökande inkommer med komplett ansökan, inklusive samtliga efterfrågade bilagor såsom verksamhetsberättelse, årsbokslut och
Handlingsplan mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier. Statistik
för antal aktiviteter samt medlemmar/deltagare/publik fördelat åldersintervallen barn och unga (0-18 år) samt vuxna efterfrågas i uppföljning.
Om ny ansökan om verksamhetsbidrag uteblir ska redovisning lämnas in separat senast tre månader efter genomfört verksamhetsår.
Om det vid uppföljning framkommer att uppdraget ovan inklusive dess generella och för området specifika villkor inte uppfyllts kan hela eller delar av
verksamhetsbidraget återkrävas.

Luleå 2019-11-07

____________________________
Kristina Nilsson
Kulturchef, Region Norrbotten

1)

Se bilaga Villkor för kulturenhetens verksamhetbidrag.

2)

Se bilagorna Handlingsplan mot kränkningar, övergrepp och sexuella trakasserier, Tillgänglighetskrav för
organisationer med publik kulturverksamhets samt Enkelt avhjälpt i lokaler.
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