Interpellation till regionala utvecklingsnämndens ordförande Tomas Vedestig gällande nämndens beslut att
upphävande av fleråriga verksamhetsbidrag till kultur, fritid, folkbildning, pensionär och HSO
kompletterande organisationer.
Det nu avskaffade regionutvecklingsutskottet beslutade 20 december 2017 (§69) samt 18 december 2018 (§66)
om fördelning av verksamhetsbidrag där organisationer beviljades fleråriga beslut enlig förutbestämda
beloppsnivåer för att dem ska kunna bedriva en långsiktig verksamhet. I och med regionala
utvecklingsnämndens beslut 2019 005 28 att utan förberedelser eller diskussion med dem berörda
föreningarna/organisationer upphäva fördelningen av fleråriga satsningar skapar regionledningen med
Sjukvårdspartiet, Moderaterna och Centern i spetsen en stor osäkerhet. Att mitt i en beslutad finansierings
period där verksamheterna sedan länge fått besked från regionen på att finansieringen för verksamheten är
tryggad ”sparka” bort verksamheternas möjlighet till långsiktig planering är inte seriöst.
Region Norrbotten ska i enlighet med kulturplan för Norrbotten, arbeta för att stärka den kulturella
infrastrukturen, i planen pekar regionen ut att alla ska ha tillgång till kulturella upplevelser och möjligheter att
skapa själv. Gemensamt för samtliga bidrag, stöd och stipendier som regionen tilldelar inom kulturområdet är
att de på olika sätt bidrar till att stärka kulturens roll i den regionala utvecklingen och till att ge länets invånare
och besökare möjligheter till upplevelser och rikare fritid, fler arbetstillfällen inom kultur- och besökssektorn
samt en bättre hälsa. Stöden premierar också samverkan mellan kulturlivets olika aktörer, organisationer och
kommuner samt möjliggör så att externa projektmedel kommer länet till godo.
I dokument efter dokument pekar regionen på vikten att satsa för att stärka Norrbotten. Den regionala
utvecklingsstrategin som fullmäktige antog i början av 2019 säger att Norrbotten ska bli Sveriges mest
välkomnande och nytänkande län. I RUS:en pekas också på att en god och jämlik tillgång till natur och ett rikt
kultur och fritidsliv bidrar till att skapa dynamiska samhällen och platser som människor vill besöka, bo och leva
i. Natur, kultur, idrotts och fritidsaktiviteter främjar och utvecklar människors kreativitet och bidrar till hälsa,
gemenskap och välmående. Det utgör ett viktigt, sammanhållande kitt för samhället när länets invånare
upplever social gemenskap, kan utvecklas och beröras och känner delaktighet och samhörighet. Män och
kvinnor med olika bakgrund och ålder ska ha samma möjligheter till eget skapande, idrottande och en rik fritid.
I regionfullmäktiges debatt om den strategiska planen lovade och försäkrade regionråd Linda From mig om att
Kulturutövare och föreningar inte behöver vara orolig. Jag tycker att detta beslut är ett slag i magen på alla
verksamheter och på dem många fall ideellt arbetade föreningsmänniskorna som genom sitt arbete skapar
möjligheter för kultur och fritidsaktiviteter i hela länet. Genom detta beslutet i RUN den 28/5 påverkas många
föreningar och därmed Norrbottens invånare. Jag undrar därför:
Har regionalutvecklings nämnden gjort en risk och konsekvensanalys över hur beslutet om att upphäva
fleråriga verksamhetsbidrag påverkar dem organsationer/föreningarna som får stöd?
Har regionledningen genomfört detta beslut för att sedan helt plocka bort medel för föreningar isfall hur avser
regionledningen att bedöma vilka organisationer eller föreningar som ska bli av med den ´regionala
finansieringen?
Varför har inte frågan om upphävande av dessa finansierings beslut diskuterats eller åtminstone informerats i
kulturberedningen?
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