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§ 125

Vidarefördelning av kulturstöd 2020
Dnr 00599-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att vidarefördelningen av kulturstöd
2020 godkänns i enlighet med bilagan.

Ärendets behandling under sammanträdet
Lage Hortlund (SD) yrkar att VildaKidz beviljas ett verksamhetsbidrag på
500 000 kr och Konstmuseum i Norr ett bidrag på 6 100 000 kr för 2020.
Helena Öhlund (S) yrkar att inte genomföra föreslagna minskningar av bidragen för enskilda föreningar som sökt bidrag för 2020 och att finansiering
ska ske genom regionens riktade insatser och/eller från projektmedlen.
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att regionala
utvecklingsnämnden bifaller det liggande förslaget.
Reservationer
Helena Öhlund (S): Vidhåller vårt tidigare ställningstagande. Majoritetens
och SD:s beslut är en besparing som slår hårt mot kultur och föreningsliv.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten arbetar i enlighet med kulturplan för Norrbotten, regional
utvecklingsstrategi och Norrbottens folkhälsostrategi. Gemensamt för Region Norrbottens samtliga kulturstöd är att de bidrar till ett attraktivt Norrbotten där både besökare och länsinvånare i alla åldrar ges kulturupplevelser,
rik fritid och bättre hälsa.
Kulturstöden säkerställer även framgent god kulturell infrastruktur och bidrar till regional kulturutveckling genom att värna kulturinstitutioner och
kulturorganisationer med statliga anslag inom och utanför kultursamverkansmodellen, samt ett antal prioriterade områden kopplat till det kulturpolitiska positionspappret som antagits av de fyra norrlänens för området ansvariga politiska nämnder.

Sammanfattning
Regionala utvecklingsnämnden har i uppdrag att vidarefördela kulturstöd
2020. Den totala ramen för kultur, 122 448,2 tkr, godkändes vid Regionala
utvecklingsnämnden 2019-09-30. Ramen för kulturstöd 2020 uppgår till
67 036,9 tkr och omfattar områdena verksamhetsbidrag, projektstöd och
stipendier. Inom områdena verksamhetsbidrag och projektstöd verkställs den
effektivisering som beslutades av Regionala utvecklingsnämnden 2019-0930. Detaljerad vidarefördelning och effektivisering beskrivs i den bilaga som
tillika utgör ärendets beslutsunderlag.
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Ärendet
Den totala ekonomiska ramen för kultur 2020 beslutades av Regionala utvecklingsnämnden 2019-09-30. Effektiviseringen för 2020 på kulturenhetens
verksamhet om totalt 1,8 miljoner kronor fördelades på institutioner, kulturfrämjande verksamhet samt kulturstöd (verksamhetsbidrag, projektstöd och
stipendier) i samma beslut.
Ramen för kulturstöd 2020 uppgår till 67 036,9 tkr och omfattar verksamhetsbidrag, projektstöd och stipendier.
Effektiviseringen av kulturstöd 2020 om totalt 67 036,9 tkr verkställs fördelat på verksamhetsbidrag och projektstöd.
I vidarefördelningen av kulturstöd 2020 har verksamhetsbidragen till Norrbottens kulturinstitutioner, folkbildning, kulturorganisationer med fokus på
nationella minoriteter och urfolket samernas språk och kultur, kulturorganisationer med fokus på arrangörsstärkande insatser, kulturorganisationer som
infrastrukturellt stärker det professionella dansområdet samt Norrbottens
stipendier inom kultur och idrott prioriterats. Även projektstöden riktade till
Norrbottens fria kulturliv och professionella kulturskapare prioriteras. Prioriteringarna går i linje med ”Kulturpolitiskt positionspapper - Kultur i Norr”
som antogs av Regionala utvecklingsnämnden 2019-09-30 där gemensam
kulturpolitisk vilja för de fyra norrlänen lyfts fram.
Av totalt 66 organisationer som ansökt om verksamhetsbidrag 2020 har tre
beviljats uppräkning utifrån 2019 års beviljade verksamhetsbidrag med
sammanlagt 597,0 tkr, varav två omfattas av samverkansavtal med kommuner. Den tredje är en infrastrukturell förstärkning av dansområdet, där organisationen ingår i ansökan till Statens Kulturråd om att ingå i kultursamverkansmodellen från och med 2020. Övriga 23 prioriterade organisationer har
beviljats verksamhetsbidrag i paritet med 2019 års beslut.
För resterande 27 organisationer har en effektivisering om totalt 625,0 tkr
fördelats.
Då sex organisationer inte ansökt om verksamhetsbidrag 2020 samt en organisation ej föreslås få beviljat verksamhetsbidrag, skapas möjlighet att bevilja fem av totalt elva nya sökande ett initialt verksamhetsbidrag om 30
tkr/organisation. Av de nya sökande har kulturorganisationer med fokus på
nationella minoriteter och urfolket samernas språk och kultur, kulturorganisationer med fokus på arrangörsstärkande insatser, kulturorganisationer som
infrastrukturellt stärker det professionella bildkonst- och teaterområdet prioriteras. Prioriteringen går i linje med ”Kulturpolitiskt positionspapper - Kultur i Norr” som antogs av Regionala utvecklingsnämnden 2019-09-30.
Sju organisationer föreslås avslag på sökt verksamhetsbidrag utifrån att de
inte uppfyller generella och/eller specifika villkor för kulturenhetens verksamhetsbidrag. Dessa villkor antogs av Regionala utvecklingsnämnden
2019-09-30. Ytterligare grund för avslag är att sökande organisationers verk-
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samheter inte omfattas av kulturstödens verkansområde eller att den sökande
organisationen lämnat bristfälliga underlag i ansökan och/eller vid uppföljning. Avslagen är även en konsekvens av verkställandet av effektivisering
fördelat på verksamhetsbidrag.
Dessa sju organisationer är Northern Susatinable Futures, Teaterföreningen
Bröt, SVEROK Norrbotten, Kalix 4 H, Akiv Ungdom, VildaKidz och
ABCD Budokai.
Den kvarvarande effektivisering om totalt 500 tkr har fördelats inom projektstöden, där stödformen "Kultur för barn och ungas hälsa" från och med
2020 integreras i projektstöd.
I för ärendet bifogat beslutsunderlag redovisas detaljerad vidarefördelning
och effektivisering av Region Norrbottens kulturstöd 2020.
Beslutsunderlag:
Vidarefördelning av kulturstöd 2020
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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