Kultur (LST)
Riktlinjer för landstingets
insatser inom kultur, kultur och hälsa
samt folkhälsa
Landstingets stöd till kultur ska ha en tydlig roll i länets utveckling och vara
en del av Sveriges kulturinfrastruktur. Insatserna ska bidra till att göra Norrbotten attraktivare och ge både länsinvånare och besökare av båda könen
möjligheter till upplevelser och en rikare fritid, arbetstillfällen inom kultursektorn samt en bättre hälsa. Mångfaldsperspektivet, enligt Diskrimineringsombudsmannens definition, ska genomsyra landstingets arbete:
Insatserna ska:
 Genomsyras av Norrbottens kulturplan och stärka den kulturella infrastrukturen.
 Ge Norrbottens invånare möjlighet till kulturella upplevelser genom kulturaktiviteter i länets alla kommuner.
 Ha barn och ungdom som en prioriterad målgrupp.
 Bidra till att stärka kulturens roll i den regionala utvecklingen och följa
kulturplanens och de regionala planernas inriktning.
 Bidra till en utveckling av området kultur och hälsa i samverkan med
andra aktörer i kommuner och landsting.
 Bidra till att stimulera utveckling av de kreativa näringarna i länet.
 Vara stöd till utveckling av långsiktigt hållbara aktiviteter.
 Stödja drogfria projekt.
 Ha ett länsövergripande perspektiv eller innebära samverkan mellan flera
kommuner, organisationer eller andra aktörer i länet.
 Säkerställa kompetens och verksamhet av hög kvalitet.
 Stimulera till kreativitet och ge plats för möten och samverkan mellan
kulturlivets olika aktörer.
 Innebära att externa projektmedel kommer länet till godo.
 Innebära internationella projekt i samverkan och nätverk.
 Inte gå till investeringar eller utgöra tryck-/produktionskostnader för litteratur, musik, hemsidor eller vara kostnader för studieresor.
 Inte gå till elevprojekt som helt eller delvis ingår i ordinarie skolutbildning.

Stipendier
Utvecklingsstipendiet Rubus Arcticus
Utvecklingsstipendiet Rubus Arcticus ska sökas personligen av kandidat till
stipendiet. Stipendiesumman är 100 000 kr för varje stipendium och maximalt fyra stipendier utdelas varje år.
Syftet med stipendiet är att premiera konstnärer med norrbottnisk anknytning
inom disciplinerna dans, bild- och formkonst, film, foto, litteratur, musik,
teater samt övriga konstnärliga uttryck.
Stipendierna Rubus Arcticus är avsedda till personlig utveckling av verksamma konstnärer inom olika kulturområden, inte projekt. Ändamålet för
stipendiet ska framgå av ansökan.
Stipendium kan inte ges för arbete som utförs i tjänsten inom landstinget.
Stipendiat kan inte erhålla stipendiet mer än en gång.
Arbetsprover

Vid stipendieansökan gäller följande som underlag för bedömning:
Arbetsproverna ska vara märkta med namn och nummer. Till arbetsproverna
ska ett dokument bifogas där titel, storlek, årtal, teknik, nummer och eventuell övrig information om arbetsproverna framgår. Hänvisning till arbetsprover på Internet och/eller e-post godtas inte. Namn, adress, telefon och e-postadress ska tydligt framgå i både ansökan och i bifogade dokument.
 Bild- och formkonst samt foto: Dokumentation av verk lämnas in på maximalt 10 st stående A4-ark.
 Film: CD eller DVD. Filmprovet ska innehålla minst tre verk eller minst
20 minuter filmat material.
 Musik och kompositioner: CD eller DVD. Ljudprovet kan antingen vara
en liveinspelning, utgivet material eller annat offentligt presenterat verk.
 Dans och teater: Arbetsprover är inte obligatoriskt, men kan bifogas på
DVD.
 Litteratur: Arbetsprover är inte obligatoriskt men original eller utdrag ur
textverk kan bifogas.
 Sökande som inte anser sig passa in under någon av kategorierna väljer
själv att lämna in arbetsprover enligt något av ovanstående tillvägagångssätt.

Heders- och förtjänststipendiet
Heders- och förtjänststipendiet kan sökas personligen eller föreslås (nomineras) av annan. Stipendiesumman är 50 000 kr.
Heders- och förtjänststipendiet ges till person som gjort en mångårig, värdefull insats för kulturlivet i Norrbotten.
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Idrottsstipendiet
Stipendiet i idrott ska riktas till personer som är aktivt idrottsutövande. Stipendiat nomineras av Norrbottens Idrottsförbund. Stipendiesumman är
50 000 kr.

Idrottsledarstipendiet
Stipendiet i idrott ska riktas till personer som gjort förtjänstfulla ledarinsatser. Stipendiat nomineras av Norrbottens Idrottsförbund. Stipendiesumman
är 30 000 kr.
Stipendiet utdelas årligen under förutsättning att lämpliga kandidater kan
identifieras. I annat fall kan stipendiet vara vilande till nästkommande år.

Allmänt
Stipendierna söks, föreslås eller nomineras till division Kultur och utbildning
senast den 1 september.
Beslut om stipendiater fattas av landstingsstyrelsens ordförande i samråd
med en jury från länets kulturliv.
Juryrepresentanterna från länets kulturliv utses av styrelsen, efter förslag
från division Kultur och utbildning, för två år och får ersättning enligt samma regler som gäller för landstingets förtroendevalda.
Utdelning av stipendierna sker av landstingsfullmäktiges presidium.

Kulturinsatser
Projektstöd
Projekt avser tidsbegränsad verksamhet och ska medfinansieras av annan
part.
Under året genomförs en särskild granskning av slumpmässigt utvalda projekt inom alla kategorier nedan.
Enskilda kulturarbetare som innehar F- eller FA-skattesedel, med undantag
för sökande från ramen för Snabba Ryck, samt föreningar, organisationer
och egna företag verksamma inom kulturområdet kan erhålla stöd.
I ansökan om stöd ska framgå

 Idé, mål, syfte, metod och genomförande.
 Tidsplan med angivande av start- och slutdatum för projektet.
 Geografisk spridning.
 Målgrupp.
 Kostnads- och intäktskalkyl. Bidrag som sökts eller beviljats från annan
bidragsgivare ska redovisas. Egen insats samt insats från eventuella samarbetspartner ska anges i kalkylen.
För beslut om stöd gäller

 För projekt inom områdena litteratur, konst, teater och musik tas beslut i
mitten av månaderna februari, juni, september och december. Inför beslu-
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ten kommer referensgrupper för de olika konstområdena att ta ställning
till ansökningarna. Ansökan ska vara division Kultur och utbildning tillhanda senast en månad före beslutsdatum.
 Vid all annonsering och annan marknadsföring ska anges att projektet
erhållit stöd från Norrbottens läns landsting. Landstingets logotype ska
användas. Logotypen finns på www.nll.se/kultur.
 Bidrag ska sökas i god tid före aktivitetens början.
 Om landstingsstödet överskrider 500 000 kr ska auktoriserad revisor anlitas.
 Eventuella förändringar i projektet (gäller även tidsplanen) ska ske i samråd med division Kultur och utbildning och ska bekräftas skriftligt av
projektägaren (per e-post eller brev).
 Slutrapport med ekonomisk redovisning ska lämnas senast tre månader
från projekttidens utgång. Om inte slutrapport inkommer eller det vid
uppföljning mot lämnad rapport visar sig att projektet inte följt angiven
beskrivning kan återbetalning av stödet eller del därav bli aktuell.
 Projektstöd som getts till samma projekt under tre år prövas särskilt för
fortsatt stöd.
 Under 2013 möjliggörs på prov för förlag i Norrbotten att kunna söka
bidrag för manusbearbetning högst tre gånger om maximalt 20 000 kr per
tillfälle.
Stöd som beslutats under visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade före
den 31 maj nästkommande år betalas inte ut.
Stöd till välgörenhetsarrangemang beviljas inte.
Stöd till festivaler prövas särskilt.
Ansökan från föreningar, företag eller organisationer liksom slutrapport ska
vara undertecknad av behörig firmatecknare.

Kultur och Hälsa
Bidrag till projekt inom området Kultur och Hälsa är avsedda att användas
som verktyg för en bättre hälsa för alla åldersgrupper inom vård, omsorg och
rehabilitering och i övrigt för hälsofrämjande projekt.
Aktiviteter och projekt som genomförs ska vara väl förankrade hos medverkande aktörer och präglas av en aktiv medverkan bland såväl personal som
deltagare.
För beslut inom området Kultur och Hälsa gäller, förutom ovanstående allmänna bestämmelser om projektstöd, följande:
 Vid aktiviteter i samverkan med enhet i kommunen eller motsvarande ska
ansökan vara utformad tillsammans med berörd enhet/berörda enheter där
aktiviteterna ska genomföras.
 Aktiviteter inom landstingets verksamhetsområden ska vara förankrade
och godkända av respektive verksamhetsledning.
 Särskilda insatser kan göras för att främja hälsa och äldre.
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Folkbildande folkhälsoinsatser
Projektstöd

Projekt avser tidsbegränsad verksamhet.
Bidraget kan sökas löpande under innevarande budgetår. Bidraget totala
budget är 400 000 kr. Bidraget ska stödja folkbildande aktiviteter som genomförs i länet och som är av värde för utvecklingen av folkhälsoarbetet.
Ansökan kan göras av föreningar, organisationer, bildningsförbund, kommuner och liknande, dock ej privatpersoner. Prioriterade områden för stöd är
enligt landstingets folkhälsostrategi följande projektområden; kost, fysisk
aktivitet, övervikt, tobak, droger, alkohol, sexualitet, reproduktiv hälsa, psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, mångfald och våld mot kvinnor.
Ansökningsblanketter och ytterligare information finns att tillgå på landstingets hemsida (www.nll.se/folkhälsa).
I ansökan om stöd ska framgå

 Vilket projektområde ansökan gäller.
 Tidsplan med angivet start- och slutdatum samt geografisk spridning.
 Målgrupp.
 Kostnads- och intäktskalkyl. Bidrag som sökts eller beviljats från annan
bidragsgivare ska redovisas. Egen insats samt insats från eventuella samarbetspartner ska anges i kalkylen.
För beslut gäller

 Bidrag ges inte till insatser som ingår i ordinarie ansvar/uppdrag/ åtagande.
 Bidrag ska sökas i god tid före aktivitetens början.
 Ny inriktning på projektet eller andra förändringar ska meddelas (exempelvis byte av projektledare, förseningar med mera).
 Om projektet inte följt angiven beskrivning kan återbetalning av hela eller delar av bidraget bli aktuellt.
 Slutrapport och delrapport lämnas i enlighet med beslut.
 Vid all annonsering och annan marknadsföring ska anges att projektet
erhållit stöd från landstinget. Landstingets logotype ska användas. Logotypen finns på www.nll.se/kultur.

Utomlänsutställningar
Bidrag lämnas för utomlänsutställningar till i Norrbotten yrkesverksamma
konstnärer som enligt Konstnärernas Riksorganisations (KRO) regelverk har
högskoleutbildning eller minst fem års yrkeserfarenhet och som innehar Feller FA-skattesedel. Stöd lämnas inte för deltagande i mässor eller för eget
arrangerade utställningar. Inbjudan från erkänt galleri ska medsändas ansökan.
Stöd kan lämnas för högst två genomförda utställningar per kalenderår och
inom upprättad ram i fördelningsbudget. För stöd till utställning inom Sveri-
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ge kan ett maxbelopp av 8 500 kr beviljas, för utställning utomlands högst
15 000 kr.
Bidragsgrundande kostnader är kostnader för resor, transporter, frakt samt
övriga omkostnader. Vernissagekostnader får inte omfatta alkohol. De övriga omkostnaderna ersätts med högst 2 000 kr per ansökningstillfälle. Samtliga kostnader ska redovisas med kvitton.
Bidrag ska sökas före aktivitetens början.
Beslut om bidrag fattas i juni och december. Bidrag som beslutats under
visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade före den 31 maj nästkommande
år betalas inte ut.

Snabba Ryck
Bidraget Snabba Ryck ska genom snabb hantering skapa möjligheter för
ungdomar i Norrbottens län att arrangera kulturarrangemang med relativt
kort planering. Detta för att stimulera ungdomarna att delta i och förstärka
arrangörsleden.
Bidrag kan sökas av ungdomar i åldern 15–25 år för olika arrangemang i
Norrbotten. Arrangemangen kan vända sig till alla åldrar, men ska genomföras av ungdomar. Kvinnliga arrangörer prioriteras.
Arrangemanget ska genomföras med stöd från kommunen, antingen ekonomiskt eller med till exempel lokaler eller personal. Endast arrangemang med
stöd från respektive kommun kan erhålla bidrag.
Arrangemanget ska vara drogfritt.
Ansökan ska göras i förväg och redovisas inom en månad efter arrangemanget med en enklare rapport.
Bidrag som beslutas under viss verksamhetsår, men inte är rekvirerade före
den 31 maj nästkommande år betalas inte ut.

Turnéstöd
Stödet kan sökas enligt följande fördelning och regler: En turné ska gå över
minst tre kommuner i Norrbotten. Bidraget ska vara ett arrangörsstöd och
medföra lägre kostnader för arrangörerna. Stöd kan utgå till resor, logi och
traktamente vid turnéerna.
 Turnéstöd för Norrbottensmusiken och Norrbottensteatern inom ramen
750 000 kr kan sökas av institutionerna.
 Turnéstöd till teater- och musikproduktioner utanför institution ges inom
ramen 200 000 kr. Stödet kan sökas av aktörer inom teater och musik
som slutit kontrakt med regional köpare. Barn och ungdom prioriteras.
Stödet ska i första hand utgå till turnéomkostnader inom Norrbotten. Stödet söks hos och fördelas av division Kultur och utbildning.
 Stöd till dansproduktion uppgår till totalt 300 000 kr. Stödet söks hos och
fördelas av Dans i Nord.
 Stödet till teaterproduktion uppgår till 250 000 kr. Stödet söks hos och
fördelas av Riksteatern Norrbotten.
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Alla former av turnéstöd ska sökas minst två månader före turnéstart och
innehålla turnéplan. I ansökan ska tydligt framgå den slutliga kostnaden för
köparen av föreställningen/konserten med och utan stöd. Redovisning av
genomförda turnéer görs inom tre månader efter turnéslut och reglering av
stödet kan då komma i fråga.
Vid all annonsering och annan marknadsföring ska anges att projektet erhållit stöd från Norrbottens läns landsting. Landstingets logotype ska användas.
Logotypen finns på www.nll.se/kultur.

Verksamhetsbidrag
Folkbildning
Bidrag till folkbildning ges i form av verksamhetsbidrag till distriktsstudieförbund och folkhögskolor, som har minst 50 procent av det totala antalet
studietimmar förlagda i Norrbotten.
Folkhögskolor

Bidraget fördelas dels procentuellt utifrån inrapporterade ingångsvärden för
året till Centrala Folkbildningsrådet, dels genom utvärdering i dialogform.
Verksamhetsbidraget ska sökas senast den 15 april.
Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.
Om beslutet bygger på felaktiga grunder eller om verksamheten upphör ska
återbetalning av hela eller delar av bidraget göras.
Till ansökan ska senast fastställda verksamhetsberättelse med årsredovisning
och revisionsberättelse samt verksamhets- och finansieringsplan för kommande år bifogas.
Distriktsstudieförbund

Bidraget fördelas dels procentuellt efter antalet studietimmar grundat på föregående kalenderårs helårsstatistik till Centrala Folkbildningsrådet, dels
genom utvärdering i dialogform.
Verksamhetsbidraget ska sökas senast den 15 april.
Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.
Om beslutet bygger på felaktiga grunder eller om verksamheten upphör ska
återbetalning av hela eller delar av bidraget göras.
Till ansökan ska senast fastställda verksamhetsberättelse med årsredovisning
och revisionsberättelse samt verksamhets- och finansieringsplan för kommande år bifogas.

Interkommunal ersättning
För funktionshindrade (enligt WHO:s definition) folkhögskolestuderande
från Norrbotten vid ”särskilt anpassade kurser för personer med funktionshinder”, vilka genomgår utbildning i annat län och inte är folkbokförda på
studieorten utges interkommunal ersättning.
Interkommunal ersättning utbetalas även för folkhögskoleelev från Norrbotten som inte är mantalsskriven på studieorten för eftergymnasiala studier
(EGY-utbildning) som leder till yrkesutbildning och där motsvarande utbild7

ning saknas i Norrbotten och som i bilagan till studiestödförordningen
(2000:655) ger rätt till studiestöd.
Vid distansutbildning utges ersättning endast för den tid eleven vistas på
skolan.
Ersättningen utgör 340 kr per elevvecka av studierna vid aktuell folkhögskola och studieort.
Vid fakturering ska folkbokföringsbevis för respektive elev medfölja.

Länsövergripande organisationer
Kultur och fritid

Länstäckande distriktsorganisation kan söka verksamhetsbidrag, dock inte
politiska eller fackliga organisationer eller skolors elevorganisationer.
Föreningen eller organisationen ska:
 Vara registrerad och inneha organisationsnummer, vara organiserad med
fungerande styrelse, ha eget plus- eller bankgiro samt ha stadgar med inriktning på någon form av kulturverksamhet. Verksamheten ska vara
drogfri. Idrottens distriktsorganisationer kan också söka verksamhetsbidrag.
 Årligen inlämna verksamhets- och revisionsberättelse tillsammans med
ekonomisk redovisning, där resultaträkning framgår samt efterfrågade
statistikuppgifter. Kulturverksamhet och verksamhet riktad till barn och
ungdom ska redovisas.
 I samband med att verksamhetsbidrag söks inlämna en årsplanering för
den planerade verksamheten kommande år. Bidrag som sökts och/eller
erhållits från annan bidragsgivare ska redovisas.
 Verksamhetsdialog med landstinget ska ske årligen.
 På begäran lämna de uppgifter och de verifikat som behövs för granskning av verksamheten.
Bidraget ska sökas årligen senast den 15 april och avse kommande år.
Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.
Bidrag som beslutats under visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade före
den 31 maj nästkommande år betalas inte ut.
Om beslutet bygger på felaktiga grunder eller om verksamheten upphör ska
återbetalning av hela eller delar av bidraget göras.
Pensionärsorganisationer

Bidrag kan utgå till de distriktsorganisationer för pensionärer som har minst
1 000 betalande medlemmar i länet, som har öppet medlemskap och som
tillhör en rikssammanslutning.
Landstingets bidrag fördelas procentuellt inom upprättad ram i fördelningsbudget efter antalet medlemmar i de olika distriktsorganisationerna.
Verksamhetsdialog med landstinget ska ske årligen.
Bidraget ska sökas senast den 15 april och avse kommande år.
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Ansökan och avrapportering ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.
Landstingskompletterande verksamhet inom hälso- och sjukvård m m

Distriktsorganisationer som har verksamhet som kompletterar landstingets
egna verksamheter inom hälso- och sjukvård kan söka verksamhetsbidrag.
Föreningen eller organisationen ska:
 Vara registrerad och inneha organisationsnummer, vara organiserad med
fungerande styrelse, ha stadgar med inriktning på verksamhet som kompletterar landstingets hälso- och sjukvårdsverksamhet.
 Organisationen ska tillhöra en rikstäckande organisation.
 Årligen inlämna verksamhets- och revisionsberättelse tillsammans med
ekonomisk redovisning, där resultaträkning framgår samt efterfrågade
statistikuppgifter. Verksamhet riktad till barn och ungdom ska redovisas
separat.
 I samband med att verksamhetsbidrag söks inlämna en årsplanering för
den planerade verksamheten kommande år. Då bidrag sökts och/eller erhållits från annan bidragsgivare ska detta redovisas.
 Verksamhetsdialog med landstinget ska ske årligen.
 På begäran lämna de uppgifter och de verifikat som behövs för granskning av verksamheten.
Bidraget ska sökas årligen senast den 15 april och avse kommande år.
Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare.
Bidrag som beslutats under visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade före
den 31 maj nästkommande år betalas inte ut.
Om beslutet bygger på felaktiga grunder eller om verksamheten upphör ska
återbetalning av hela eller delar av bidraget göras.

Uppföljning
Under året kommer en särskild granskning av slumpmässigt utvalda bidragsmottagare inom alla kategorier ovan att genomföras.

Policy för arbetet med landstingets
konst
Arbetet med landstingets konst
För arbetet med landstingets konst gäller att:
 Den ska vara tillgänglig för brukarna.
 Köpt konst ska vara av hög kvalitet och utförd av professionella konstnärer.
 Konsten skyddas genom god tillsyn och skötsel.
 Konsten placeras med stor hänsyn till mottagarnas upplevelse av den.
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 Den ska vara öppen för olika tekniker och konstformer.
 Prioritera konstnärer som verkar i Norrbotten.
 Tydligt motivera när konst köps från konstnärer som verkar utanför länet.
 Enbart köpa originalverk.
 Köpa konst på utställningar.

Inköp
 För enskilda konstinköp över 50 000 kr beslutar divisionschef för Kultur
och utbildning.
 Konstansvarige sammankallar och leder en referensgrupp som representerar olika parter involverade i landstingets konstverksamhet. Gruppen träffas minst en gång per år.
 De årliga inköpen visas på utställning i någon av landstingets lokaler.
 Konstansvarige får inte köpa konst av sig själv, släkt eller anhöriga.

Övrigt
 Konsten ska hanteras varsamt vid hantering och placering.
 Löpande inventering och översyn av register.
 Landstingets konst får varken säljas eller ges som gåva.
 All konst som ingår i samlingen ska ha ett registernummer.
 Konst ur samlingen kan lånas ut till utställning av annan arrangör.
 Landstinget deponerar ingen konst till miljöer utanför sin egen.
 Vid publicering av verk i olika media följs lagen om upphovsrätt, BUS.
 Donationer tas emot om de anses fungera i konstsamlingen, varvid en
donationshandling upprättas.
Gallring av konst

Konst som är skadad och inte går att reparera kan behövas kasseras. Rutiner
för detta är följande:
 Konstansvarig tillsammans med minst en tjänsteman från Norrbottens
museum dokumenterar och bedömer verket. I svårbedömda fall rådfrågas
extern konservator eller liknande.
 Vid kassation av reproduktioner tas beslutet av konstansvarige tillsammans med tjänsteman. När det gäller originalverk förankras frågan hos
divisionschef för Kultur och utbildning och beslut tas gemensamt.
 Verket destrueras till oigenkännlighet.
 Dokumentation av kasserad konst diarieförs.
I registret finns konstnär och verk kvar med anteckningar om att verket kasserats.
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