
  PROTOKOLL 1 (15) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-05-06 
   

 

   

 

 

Sammanträdesdatum  Onsdagen den 6 maj 2020 
 
Sammanträdestid  kl. 09:00-10.30 
   
 

 Sammanträdesplats  Digitalt via länk (Tallen, regionala 
utvecklingsförvaltningen, Umeå) 

 
Beslutande  Enligt närvarolista 

   
Justerade paragrafer  §§ 16–26 
 
 
 
 
Underskrifter   Genom digital justering. 
 
Sekreterare   Emma Nord 
 
Ordförande   Nina Björby (S) 
 
Justerare   Veronica Kerr (KD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _________________________________________________________________________ 
 
BEVIS OM ANSLAG 
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. 
 
Organ   Kulturutskottet 
 
Sammanträdesdatum  2020-05-06 
 
Anslagsdatum  Protokollet ska anslås senast två dagar efter justering 
 
Datum då anslaget tas ner Anslag tas ned tre veckor efter anslagsdatum 
 
Förvaringsplats för protokollet  Regionala utvecklingsförvaltningen, Umeå  
  
Underskrift  Emma Nord  
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  PROTOKOLL 2 (15) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-05-06 
   

 

   

 

 

  
Närvarolista 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 

    
   
   
   
  
  
  
 
 
 

  

Namn Närvaro Reservation 
Omröstning 

Anteckningar 

§ § 

Ja Nej 

Ledamöter 

Nina Björby (S), ordf. X    

Veronica Kerr (KD), 1:e vice ordf. X   Justerare, via länk 

Ahmed Hersi (V), 2: e vice ordf. X   Via länk 

Olov Nilsson (S) X   Via länk 

Mahmoud Alturk (S) X   Via länk 

Lars Åhman (L) X   Via länk 

Mattias Larsson (C) §§ 22-26   Via länk 

Övriga närvarande 

Emma Nord, nämndsekreterare/utredare 

Joakim Sandberg, regionkulturchef 

Richard Ström, samordnare  

Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef 

Barbro Granberg, controller §§  19-22 
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Ärendelista       Sida 
 § 16 Val av justerare ............................................................................................................. 4 
 § 17 Fastställande av dagordningen .................................................................................... 5 

§ 18 Information från regionkulturchef ............................................................................... 6 
§ 19 Ekonomisk uppföljning ................................................................................................. 7 
§ 20 Äskande om extra medel till de rörelseägda folkhögskolorna i Västerbotten 2020 ... 8 
§ 21 Svar på hemställan från RF-SISU Västerbotten om förändrad organisatorisk  
 hemvist ....................................................................................................................... 10 
§ 22 Yttrande över remiss – Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för 

förvaltning och kulturarv SOU 2019:58 ...................................................................... 11 
§ 23 Information om remiss – Regional biblioteksplan ..................................................... 12 
§ 24 Information från genomförda konferenser och andra förrättningar ........................ 13 
§ 25 Konferenser och andra förrättningar ......................................................................... 14 
§ 26 Delgivningar och meddelanden ................................................................................. 15 
 
 
 
  
 

 

 
  

ProSale Signing Referensnummer: 875144



  PROTOKOLL 4 (15) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-05-06 
   

 

   

 

 

§ 16 
Val av justerare 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet beslutar utse Veronica Kerr (KD) att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 
______ 
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  PROTOKOLL 5 (15) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-05-06 
   

 

   

 

 

§ 17 
Fastställande av dagordningen 
  
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet fastställer dagordningen enligt förslag.  
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet har att fastställa dagordningen för sammanträdet.  
______ 
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  PROTOKOLL 6 (15) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-05-06 
   

 

   

 

 

§ 18 
Information från regionkulturchefen 
Dnr: RUN159-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionkulturchef Joakim Sandberg informerar om övergripande effekter för länets 
kulturliv med anledning av covid-19 samt övrig aktuell information från verksamheten.  
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  PROTOKOLL 7 (15) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-05-06 
   

 

   

 

 

§ 19 
Ekonomisk uppföljning  
Dnr: RUN159-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturbudgeten har ett överskott på 404,6 tkr för perioden januari- 
mars 2020. Resultatet består både av över- och underskott. De positiva avvikelserna 
beror till största del på att kostnader kommer senare under året. Exempelvis kommer 
kostnader för Regionbibliotek och Sjukhusbibliotek under hösten. 
 
Kulturutskottet har i mars ett underskott mot budget med -122,4 tkr. Avvikelsen beror 
på att politikerkostnaderna är -128 tkr högre än budget för perioden. Budgeten för 
politikerkostnader är lägre än kostnaderna kommer att bli för år 2020. 
Resekostnaderna för kulturutskottets verksamhet är något lägre än budgeten för 
perioden. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning 2020 kulturbudget 2020-03-31 
Ekonomisk uppföljning 2020 kulturutskottet 2020-03-31  
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  PROTOKOLL 8 (15) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-05-06 
   

 

   

 

 

§ 20 
Äskande om extra medel till de rörelseägda folkhögskolorna i 
Västerbotten 2020 
Dnr: RUN195-2019 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet har tagit del av skrivelsen och konstaterar att äskandet inte ryms inom 
kulturbudgeten. 
 
Kulturutskottet beslutar att skicka äskandet vidare till regionala utvecklingsnämndens 
arbetsutskott. 
 
Ärendebeskrivning 
De rörelseägda folkhögskolorna inkom den 24 februari 2020 med ett äskande om extra 
medel till verksamheten 2020. 
 
Enligt skrivelsen så prioriterades inte de rörelseägda folkhögskolornas äskanden i 
Region Västerbottens budgetbeslut för år 2020. Riksdagens beslut om extra statsbidrag 
till kommuner och regioner ger Region Västerbotten en ny möjlighet att investera i god 
integration, utjämnade utbildningsklyftor och fler västerbottningar i arbete.  
 
Äskanden  
1) De fem rörelseägda folkhögskolorna i Västerbotten äskar om ett extra bidrag under 
år 2020 på 3 600 000 kr, vilket motsvarar 100 kr extra/deltagarvecka. 
2) De rörelseägda folkhögskolorna i Västerbotten kräver att den statliga 
momskompensation (6 % av regionens bidrag till folkhögskolorna) som regionen 
årligen ansöker om börjar betalas ut till folkhögskolorna med start under år 2020. 
 
Förvaltningens överväganden  
Budgeten för 2020 är redan fastslagen och de nya resurser som Region Västerbotten 
har fått i form av statsbidrag har redan fördelats till vården. 
 
Kulturutskottets beslutsordning 
Nina Björby (S) yrkar att 
- ändra beslutsmeningen till att kulturutskottet har tagit del av skrivelsen och 

konstaterar att äskandet inte ryms inom kulturbudgeten.  
 
- kulturutskottet skickar äskandet vidare till regionala utvecklingsnämndens 

arbetsutskott.  
 
Veronica Kerr (KD) och Lars Åhman (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande om att 
skicka ärendet till regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott. 
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  PROTOKOLL 9 (15) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-05-06 
   

 

   

 

 

Propositionsordning 
Ordförande finner att kulturutskottet godkänner Björbys (S) yrkanden. 
 
Kulturutskottet har därmed beslutat att ändra beslutsmeningen till ”Kulturutskottet 
har tagit del av skrivelsen och konstaterar att äskandet inte ryms inom kulturbudgeten. 
 
Kulturutskottet beslutar att skicka äskandet vidare till regionala utvecklingsnämndens 
arbetsutskott.” 

 
Beslutsunderlag 
 Äskande om extra medel till de rörelseägda folkhögskolorna 
 
Beslutsexpediering 
Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 
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  PROTOKOLL 10 (15) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-05-06 
   

 

   

 

 

§ 21 
Svar på hemställan från RF-SISU Västerbotten om förändrad 
organisatorisk hemvist  
Dnr: RUN201-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet har inget att erinra angående förändrad organisatorisk hemvist för RF-
SISU och föreslår regionala utvecklingsnämnden att driva frågan om var i 
organisationen RF-SISU ska ha sin hemvist. 

 
Ärendebeskrivning  
RF-SISU Västerbotten har inkommit med en hemställan om förändrad organisatorisk 
hemvist. Hemställan lyfter vikten av idrotten betydelse för regionens utveckling och 
folkhälsa i länet. Idrotten representeras av både besöksnäringen och den ideella 
sektorn.  
 
Idrottens bredd som RF-SISU Västerbotten lyfter i hemställan ligger till grund för RF-
SISUs önskan om förändrad organisatorisk hemvist inom Region Västerbotten. RF-SISU 
Västerbotten ser gärna att Regionstyrelsen och ledningsstaben övertar ansvaret från 
Kulturutskottet för anslagen till och dialogen med idrotten i Västerbotten. 
 
Kulturutskottets beslutsordning 
Nina Björby (S) yrkar att ändra beslutsmeningen till att kulturutskottet inte har något 
att erinra angående förändrad organisatorisk hemvist för RF-SISU och föreslår 
regionala utvecklingsnämnden att driva frågan om var i organisationen RF-SISU ska ha 
sin hemvist. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att kulturutskottet godkänner Björbys (S) yrkande.  
 
Kulturutskottet har därmed beslutat att ändra beslutsmeningen till ”Kulturutskottet 
har inget att erinra angående förändrad organisatorisk hemvist för RF-SISU och föreslår 
regionala utvecklingsnämnden att driva frågan om var i organisationen RF-SISU ska ha 
sin hemvist.” 

 
Beslutsunderlag 
Hemställan från RF-SISU Västerbotten 
 
Beslutsexpediering 
Regionala utvecklingsnämnden 
 ______ 
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  PROTOKOLL 11 (15) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-05-06 
   

 

   

 

 

 § 22 
Yttrande över remiss – Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik 
för förvaltning och kulturarv SOU 2019:58  
Dnr: RUN135-2020 
 
Kulturutskottets förslag till beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att yttra sig enligt yttrande 
2020-05-04. 
 
Ärendebeskrivning 
Arkivutredningen Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och 
kulturarv SOU 2019:58 har inkommit från Kulturdepartementet till regionala 
utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten. Kulturenheten vid Region Västerbotten 
har svarat på yttrandet. Vid framtagandet av yttrandet har dialog förts med 
representanter från enskilda arkiv som ingår i kultursamverkansmodellen. 

 
Region Västerbotten välkomnar förslagen: 
- att lagens syfte och ändamål förtydligats med en portalparagraf samt att det      
tydliggjorts att arkiv är del av kulturarvet 
- att den nya arkivlagen också innefattar de enskilda arkivinstitutioner som erhåller 

verksamhetsbidrag av statliga medel 
- att öka de befintliga statsbidragen till regionala enskilda arkivinstitutioner 

respektive nationella enskilda arkivinstitutioner och organisationer med 10 
miljoner kronor vardera 

- ett nytt statsbidrag för att stimulera tillkomsten av nya arkivcentrum där den årliga 
ekonomiska ramen föreslås uppgå till 5 miljoner kronor 

- att Sametinget tillförs 2 miljoner kronor för arbetet med det nya arkivansvaret  
 

Region Västerbotten anser att det är särskilt angeläget: 
- att det skapas en god geografisk spridning bland de arkivcentrum som får 

anslag/bidrag via förordningen 
- att inom arkivsektorn inkludera den svenska minoritetspolitiken och stötta 

samernas särskilda ställning som urfolk och säkerställandet av de nationella 
minoriteters kulturarv 

- att understryka betydelsen av att de nationella minoritetsgrupperna blir ägare av 
processen. 

 
Beslutsunderlag 
Yttrande 2020-05-04 
Remiss SOU 2019:58 
Remissinstanser SOU 2019:58 
______ 
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  PROTOKOLL 12 (15) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-05-06 
   

 

   

 

 

 § 23 
Information om remiss - Regional biblioteksplan  
Dnr: RUN80-2020 

 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionbibliotekschef Helena Björnwall Åström informerar om remissprocessen för den 
regionala biblioteksplanen. Remissen har skickats ut till femton kommuner samt 
Sametinget. Remissperioden har förlängts till och med den 16 juni. Biblioteksplanen 
kommer att omarbetas efter inkomna synpunkter och därefter tas upp i 
kulturutskottet i september.   

 
Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut utskick av remiss regional biblioteksplan 
Remissversion regional biblioteksplan 2020-2023 
Förlängd remisstid 
 
______ 
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  PROTOKOLL 13 (15) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-05-06 
   

 

   

 

 

§ 24 
Information från genomförda konferenser och andra förrättningar 
Dnr: RUN42-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet ges möjlighet att informera från genomförda förrättningar såsom 
deltagande vid kurser och konferenser. 
 
Lars Åhman (L) har besökt temadagen Systerskap och konstnärskap på Museum Anna 
Nordlander, Nordanå i Skellefteå den 7 mars. Flertalet konstnärer var inbjudna att 
samtala kring temat systerskap och konstnärskap. 
 

 
  

 
 

______ 
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  PROTOKOLL 14 (15) 

   Sammanträdesdatum 

 Kulturutskottet  2020-05-06 
   

 

   

 

 

§ 25 
 Konferenser och andra förrättningar 

Dnr: RUN42-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet ges information om webbinarier och playtjänster inom kultursektorn. 
 
Beslutsunderlag 
Digitala alternativ till kurser och konferenser 

 
 
______ 
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 § 26 
 Delgivningar och meddelanden 

Dnr: RUN43-2020 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet godkänner information om delegeringsbeslut och meddelanden, samt 
lägger dessa till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Ordförandebeslut, Beslut om utskick av remiss – Regional biblioteksplan 2020 - 2023, 
2020-03-03, dnr: RUN 80-2020 
 
Ordförandebeslut, Beslut om förslag till kulturstipendier 2020, 2020-04-08, dnr: RUN 
208-2020 
 
Protokollsutdrag Regionfullmäktige § 38, 2020-04-21, dnr: RUN 214-2020 
 
Skellefteå museum AB, Grundläggande granskning år 2019, Ernst & Young, dnr: RUN 
85-2020 
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