
  PROTOKOLL 1 (16) 

    
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

Sammanträdesdatum  Måndagen den 4 februari 2019 
 
Sammanträdestid  kl 10:00-15:10 
  Sammanträdet ajourneras för lunch kl 12:00-13:00 
 

 Sammanträdesplats  Lärken, regionala utvecklingsförvaltningen, Umeå. 
 

Beslutande  Enligt närvarolista 
   

Justerade paragrafer  §§ 1-11 
 
 
 
 
Underskrifter   Genom digital justering. 
 
Sekreterare   Frida Hald 
 
Ordförande   Nina Björby (S) 
 
Justerare   Roland Sjögren (KD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _________________________________________________________________________ 
 
BEVIS OM ANSLAG 
Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. 
 
Organ   Kulturutskottet 
 
Sammanträdesdatum  2019-02-04 
 
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  Frida Hald  
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  PROTOKOLL 2 (16) 

    
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

  
Närvarolista 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Övriga närvarande  

 Camilla Thorn Wollnert, chef för regional kulturverksamhet 
 Frida Hald, nämndsekreterare 
 Barbro Granberg, controller  
 Fredric Larsson, verksamhetschef Film i Västerbotten §§ 1-4  
 Linn Edlund, strateg §§ 1-7 
 Kerstin Hamre, straterg § 7 
 Håkan Sandberg, strateg §§ 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namn När- 
Varo 

Reservation 
Omröstning 

Anteckningar 

§ § 

Ja Nej 

Ledamöter     

Nina Björby (S), ordf 1    

Roland Sjögren (KD), 1:e vice ordf 1    

Ahmed Hersi (V), 2:e vice ordf 1    

Olov Nilsson (S) 1    

Mahmoud Alturk (S) 1    

Lars Åman (L) 1    

Mattias Larsson (C) 1   §§ 1-4 
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  PROTOKOLL 3 (16) 

    
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

 
Ärendelista       Sida 

 § 1 Val av justerare ............................................................................................................ 4 
 § 2 Fastställande av dagordningen ..................................................................................... 5 

§ 3 Presentation av regional kulturverksamhet .................................................................. 6 
§ 4 Information om årshjul för kulturutskottet .................................................................. 7 
§ 5 Information från regionkulturchef  .............................................................................. 8 
§ 6 Information om kulturplan ........................................................................................... 9 
§ 7 Årsredovisning och årsbokslut 2018 .......................................................................... 10 
§ 8 Fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet i Västerbotten 2019 ..... 12 
§ 9 Information från genomförda konferenser och andra förrättningar ........................... 14 
§ 10 Konferenser och andra förrättningar .......................................................................... 15 
§ 11 Delgivningar och meddelanden ................................................................................. 16 
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  PROTOKOLL 4 (16) 

    
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

 
§ 1. 
Val av justerare 
  
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet beslutar utse Roland Sjögren (KD) att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 
 
 
______ 
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  PROTOKOLL 5 (16) 

    
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

 
§ 2. 
Fastställande av dagordningen 
  
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet fastställer dagordningen enligt förslag.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet har att fastställa dagordningen för sammanträdet.  

 
 
______ 
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  PROTOKOLL 6 (16) 

    
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

 
§ 3.  
Presentation av regional kulturverksamhet 

               
 

Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 

 
 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet får kulturutskottet en presentation av den regionala 
kulturverksamheten. 

. 
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  PROTOKOLL 7 (16) 

    
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 
 

§ 4. 
Information om årshjul för kulturutskottet 
Dnr: RUN15-2019 

 
 

Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet informeras kulturutskottet om aktuellt årshjul för kulturutskottet 
2019. 
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  PROTOKOLL 8 (16) 

    
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

 
§ 5. 
Information från regionkulturchef 

                Dnr: RUN15-2019 
 
 

Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet informeras kulturutskottet om aktuella verksamhetsfrågor: 
 

 Enheten för Regional kultur, personalpresentation och nya anställningar  
 Omorganisering av de medicinska biblioteken till FOU-enheten inom och hälso- och 

sjukvården. 
 Biblioteksplan 2020-2023 
 Konstverksamhet, omorganisering till Regional Kultur 
 Nationella musiktalangcenter bildas 6 februari med Norrlandsoperan som medlem. 
 Samiska konferensen 6-7 mars 
 Folk och kultur 2019 

______ 
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   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

 
§ 6. 
Information om kulturplan 

 
 
 

Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet informeras kulturutskottet om arbetet med kulturplan.  
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  PROTOKOLL 10 (16) 

    
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

 
§ 7. 
Årsredovisning och årsbokslut 2018 Regional kulturverksamhet  

              Dnr: RUN15-2019 
 
 

Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Årsredovisning 
Årsrapporten beskriver de aktiviteter som genomförts under år 2018. Aktiviteterna 
redovisas mot de regionala kulturpolitiska målen i kulturplanen och Region 
Västerbottens övergripande kulturpolitiska mål, att alla invånare har tillgång till ett 
regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa 
och utöva kultur samt har likvärdiga förutsättningar att påverka, delta och medverka 
i samhällslivet. 

 
De regionala kulturpolitiska målen i kulturplanen är fyra enligt följande: 

 Utveckling av en tillgänglig och jämlik kulturell infrastruktur i regionen. 
 Barn och ungas delaktighet och inflytande i utvecklingen av kulturlivet. 
 Förbättrade villkor för professionella kulturskapare och ett utbud som 

kännetecknas av kvalitet, mångfald och förnyelse. 
 Kultur och kulturarv som drivkraft för regionens utveckling och 

attraktivitet. 
 

Västerbottens läns kulturplan 2016 – 2019 är en beskrivning av länets regionala    
kulturverksamheter och deras utvecklingsområden samt en beskrivning av 
länets kulturpolitiska prioriterade insatsområden. Kulturplanen fungerar även som 
underlag för det statliga stödet till regional kulturverksamhet och en förutsättning 
för Västerbottens läns deltagande i kultursamverkansmodellen. 

 
De verksamheter inom Regional kulturverksamhet som redovisar sina aktiviteter i 
årsrapporten är Kulturenheten, Film i Västerbotten, Länsbiblioteket i Västerbotten och 
Kultur i vården samt pågående projekt. 

 
Ekonomisk rapport regional kulturverksamhet 2018-12-31  
Kulturbudgeten har ett överskott på 5,6 tkr för 2018. Resultatet innehåller både över- 
och underskott. Ersättningen till rörelsefolkhögskolor i andra län i form av 
mobilitetsersättning har ett underskott mot budget med 494,7 tkr. Att det skulle bli ett 
underskott har rapporterats om under hela 2018. Då staten utökat antalet 
folkhögskoleplatser i landet med 8 000 st har det fått till följd att fler elever från 
Västerbottens län studerar i andra län.  
 
Bidragspotten med verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar har inte använts helt 
då det inte varit aktuellt att dela ut till några nya föreningar, vilket gett ett överskott 
mot budget med 108 tkr.  
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   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

Länsbiblioteket , Sjukhusbiblioteket, och Film i Västerbotten har ett överskott på 
sammanlagt 312,6 tkr mot budget då inte alla kostnader för personalen belastat 
respektive verksamhet.  
Medicinska biblioteket har ett överskott på 49 tkr då en anställd gått in och jobbat 
med ett externt uppdrag. 

 
Kulturberedningen har ett underskott mot budget med 44 tkr. De största avvikelserna 
-24 tkr gäller arvoden och pensioner. Kulturberedningens möten har varit välbesökta 
och ledamöterna har deltagit i flera konferenser. Under 2018 gjordes en större 
reglering när det gäller pensioner som gäller flera år. Resekostnaderna överskrider 
budget med 14 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
Årsrapport 2018 
Bilaga med sammanställning av aktiviteter och kulturprojekt för 2018. 
Kulturbudget 2018 uppföljning 2018-12-31 
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   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

§ 8. 
Fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet 
i Västerbotten 2019 
Dnr: RUN49-2019 

 
 

Kulturutskottets förslag till beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden att föreslå Regionstyrelsen 
föreslå Regionfullmäktige att anta upprättat förslag till fördelning av statliga anslag 
till regional kulturverksamhet år 2019 enligt kultursamverkansmodellen. 

 
 
 
 Ärendebeskrivning 

Statens kulturråd beslutade den 24 januari 2019 att bevilja Region Västerbotten 
statsbidrag om 84 882 000 kr att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) 
om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet under 2019. 

 
Anslaget är uppräknat med 1 procent i förhållande till 2018 års grundbidrag. I 
beloppet ingår 1 200 000 kr som en tillfällig förstärkning i syfte att öka utbudet och 
tillgängligheten till folkbiblioteksverksamheten i regionen. 

 
Kulturplanen är det underlag som krävs för att erhålla det statliga anslaget till regional 
kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen. Medlen ska fördelas till 
verksamhetsområden som ingår i kultursamverkansmodellen. Förbundsfullmäktige 
godkände den 3 december 2015, § 96, Västerbottens läns kulturplan 2016 – 2019. 

 
De områden som omfattas är följande: 
• professionell teater-, dans- och musikverksamhet 
• museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete 
• biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet 
• professionell bild- och formverksamhet 
• regional enskild arkivverksamhet 
• filmkulturell verksamhet 
• främjande av hemslöjd. 

 
Kulturrådet bedömer att region Västerbottens regionala kulturplan uppfyller kraven 
på vad en sådan plan ska innehålla. 

 
 Förslag till fördelning 
 Beviljat statsbidrag fördelas med uppräkning motsvarande 1 procent på samtliga verksamheter 
 inom kultursamverkansmodellen. (Den tillfälliga förstärkningen som stöd till ökat utbud och 
 tillgänglighet till folkbiblioteksverksamheten i regionen utgår med samma summa som 
 föregående år). 
  
 Det statliga anslaget till länsuppdrag för regional museiverksamhet fördelas till 
 Västerbottensmuseum AB. Ur detta anslag föreslås 320 000 kronor vidarebefordras till 
 Skellefteå museum AB och 160 000 kronor till Skogsmuseet i Lycksele AB. 
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   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

   
Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

 

Beslutsunderlag 
Statens kulturråds beslut om fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet år 2018 inom ramen för 
kultursamverkansmodellen 

 
Förslag till fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet 2019 
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   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

   
Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

 
           § 9. 

Information från genomförda konferenser och andra förrättningar 
 
 
 

 Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet noterar att det inte finns något att informera om. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet ges möjlighet att informera från genomförda förrättningar 
såsom deltagande vid kurser och konferenser. 

 
  

ProSale Signing Referensnummer: 664127



  PROTOKOLL 15 (16) 

    
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

   
Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

 
§ 10. 
Konferenser och andra förrättningar 

                 Dnr: RUN14-2019 
 
 

Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet beslutar att: 
- Ledamöter i kulturutskottet får delta på Folk och kultur 2019 
- Ledamöter i kulturutskottet får delta på Kulturplanens remisskafé 15 maj 2019, arvode 

utgår som ersättning, men inte eventuell logi 
- Ordförande får delta i Almedalen 

 
 
 

Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet ges information om aktuella konferenser. 
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   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-02-04 
   
 

   
Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

 
§ 11. 
Delgivningar och meddelanden 
Dnr: RUN12-2019 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet godkänner information om delegeringsbeslut och meddelanden, samt 
lägger dessa till handlingarna.  
 
Handlingar 

 
                    
                

Rubrik: Västerbotten Museum AB styrelseprotokoll 2018-12-10 
 
 
 

Rubrik: Ordförandebeslut deltaganden på Folk & Kultur 2019-01-14 
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