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   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-09-10 
   
 

   
Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

Sammanträdesdatum  Tisdagen den 10 september 2019 
 
Sammanträdestid  kl. 13:00-16:20 
   
 

 Sammanträdesplats  Tallen, regionala utvecklingsförvaltningen, Umeå. 
 

Beslutande  Enligt närvarolista 
   

Justerade paragrafer  §§ 33–46 
 
 
 
 
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  2019-09-10 
 
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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   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-09-10 
   
 

   
Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

  
Närvarolista 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Övriga närvarande  

 Camilla Thorn Wollnert, chef för regional kulturverksamhet 
 Frida Hald, nämndsekreterare 
 Barbro Granberg, controller §§ 36-40  
 Kerstin Hamre, straterg 
 Håkan Sandberg, strateg § 36 
 Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef §§33-35 
 Richard Ström, samordnare § 41 
 
 

  

Namn När- 
varo 

Reservation 
Omröstning 

Anteckningar 

§ § 

Ja Nej

Ledamöter  

Nina Björby (S), ordf. 1  

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

Ahmed Hersi (V), 2: e vice ordf. -    

Olov Nilsson (S) 1   §33-42 till 16:00 

Mahmoud Alturk (S) 1  

Lars Åman (L) 1  

Mattias Larsson (C) 1   §§36-46 
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 Kulturutskottet  2019-09-10 
   
 

   
Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 33. 
Val av justerare 
  
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet beslutar utse Roland Sjögren (KD) att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 
 
 
______ 
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   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-09-10 
   
 

   
Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 34. 
Fastställande av dagordningen 
  
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet fastställer dagordningen enligt förslag.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet har att fastställa dagordningen för sammanträdet.  

 
 
______ 
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   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-09-10 
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  Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 35. 
Regional biblioteksplan 2020-2023 
Dnr: RUN15-2019 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Helena Björnwall Åström, regionalbibliotekschef sedan 1 april presenterar sig för 
utskottet och informerar om regionbibliotek Västerbottens verksamhet. 
 
En regional biblioteksplan ska tas fram under våren 2020.  
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 Kulturutskottet  2019-09-10 
   
 

   
Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 36. 
Mobilitetsstöd för folkhögskolor 
Dnr: RUN15-2019 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan 1970‐tal har Sveriges kommuner och landsting fastställt ett schablonbelopp som 
rekommendationer för landsting och regioner för utbildningar vid folkhögskolor. 
Tidigare benämndes detta som interkommunal ersättning, men ändrades till 
mobilitetsstöd eftersom det inte handlar om en interkommunalersättning utan en 
ersättning direkt mellan en region och en folkhögskola. 
 
Ersättningen betalas av den studerandes hemregion direkt till folkhögskolan för de 
deltagare/studerande som väljer att gå en utbildning på folkhögskola i en annan region. 
Regionala variationer och tolkningar har förekommit bland annat när det gäller 
ersättningsnivån och under vissa perioder har några landsting/regioner valt att inte följa 
rekommendationen. 
 
Mobilitetsstödet beräknas utifrån deltagarnas folkbokföringsadress den dagen kursen 
startar. Det är folkhögskolans ansvar att begära in aktuell folkbokföringsort från 
deltagaren, alternativt stämma av med SPAR (Statens personadressregister) eller 
motsvarande tjänst, den dagen kursen startar. Kurserna ska vara minst 15 veckor eller 
längre för att vara aktuella för mobilitetstöd vilket enligt SKL:s uppgifter i princip 
enbart handlar om särskild och allmän kurs. Det verkar dock finnas variationer mellan 
regioner för vilka kurser man ger mobilitetsstöd för och hur de 15 veckorna kan fördelas 
över läsåret.  
 

 Utifrån en ny beräkningsmodell som bygger på en fördelning av deltagarveckor i 
 förhållande till budget för mobilitetsstöd kan ett stipulerat exempel se ut enligt följande 
 för Region Västerbotten. Antagandet bygger på ett utfall av en 25 procentig ökning 
 respektive minskning av inrapporterade deltagarveckor i förhållande till utfallet för 
 2018 gällande deltagarveckor/budgeterad summa. Beloppen ska ställas i relation till 
 SKL:s rekommendation på 400 kr per deltagarvecka. 
 
 Beslutsunderlag 
 Angående mobilitetsstöd till folkhögskolor ‐ inför budgetprocess  
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   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-09-10 
   
 

   
Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 37. 
Regional kulturbudget 2020 
Dnr: RUN195-2019 
 
Kulturutskottets förslag till beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta om budget för 
Kulturutskottet 2020 i enlighet med det förslag som redovisas i detta ärende. 
 
Ärendebeskrivning 
Budgetäskanden har kommit in från kulturbolag, föreningar och organisationer, samt 

 från Film i Västerbotten och Regionbibliotek Västerbotten. Äskningarna skickas som 
 bilaga till ärendet.   

 
Liksom tidigare år framhålls det att uppräkningarna inte motsvarar löneökningarna 

 vilket gjort att anslagen fortsätter att urholkas. Kulturutskottet fattar beslut om 
 budgetäskande för 2020 utifrån den regionala Kulturplanens mål, Biblioteksplanens 
 strategier samt Handlingsplanen för bild och form i Västerbotten med Regionplanen 
 som övergripande styrdokument.   
  
 Indexrelaterade uppräkningar  
 Länets kulturbolag får en justerad budget enligt beslut fattat av ägarsamråden. Det 
 innebär att 2019 års personalbudget uppräknas med 2,9 % på andelen av intäkten som 
 motsvarar lön och med 1,9 % på den andel av intäkten som motsvarar övriga 
 kostnader. Höjningen motsvarar 1 415,3 tkr.  
 
 Folkrörelsearkivets och Företagsarkivets budget höjs med samma index som 
 kulturbolagen, motsvarande 48,6 tkr. Regionbibliotek Västerbotten, 
 mångkulturverksamheten och Film i Västerbottens budgetar kompenseras för 
 löneökningar med sammanlagt 551 tkr.  
 
 Budgetäskande 
 Konstnärscentrum Nord. Enligt handlingsplan för Bild och form har kulturutskottet 
 som mål att steg för steg stärka centrumorgansisationen, för nästa år äskas 20 tkr.  
 
 De fria teatergrupperna Ögonblicksteatern, Profilteatern och Skuggteatern föreslås 
 få ett uppräknat anslag med index 1,9 % vilket motsvarar sammanlagt 16 tkr.  
 
 Sjukhusbiblioteket/Kultur i vården. För att tillgängliggöra verksamheten i 
 Skellefteå krävs ett utökat meröppetsystem där besökare och låntagare själva kan 
 nyttja lokalen, databaserna och mediautbudet som ett komplement till ordinarie 
 öppethållande.  Detta kräver tekniska och fysiska förändringar som kan genomföras 
 stegvis för att öka tillgängligheten av bibliotekets fysiska media och biblioteket som 
 rum och mötesplats motsvarande 163 tkr.  
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  Utdragsbestyrkande 

 
 

 Film i Västerbotten Film i Västerbotten står inför en stor utmaning att kunna vara 
 med och utveckla de mer etablerade regissörernas projekt samtidigt som det finns ett 
 behov av talangutveckling av mindre etablerade filmskapare. Verksamheten behöver 
 en stegvis utökning av budgeten för att fortsätta kompetensutveckling av filmskapare 
 och stödja de regionala filmbolagens produktioner. För detta äskas 400 tkr.  
 
 Därutöver yrkar Kulturutskottet att Kulturplaneprojektet överförs från ERP till 
 budgeten för regional kulturverksamhet då detta är ett löpande arbete som ingår i 
 ordinarie verksamhet motsvarande 250 tkr/år. Av samma anledning bör 
 projektbidragen till Årets länskulturkommun och Sjukhusclownen betraktas som 
 ordinarie verksamhet och överföras till kulturbudgeten för 140 tkr respektive 72 tkr. 
 
 I budget 2020 överförs den medicinska biblioteksverksamheten från 
 Regionbiblioteket/Kulturverksamheten till enheten för utbildning och forskning;  FoU-
 staben. Detta sker enligt förhandling i centrala samverkansgruppen, mars 2019.    
 Beslut togs i enighet kring överföring av tjänster som medicinsk bibliotekarie vid 
 Lycksele och Skellefteå lasarett. Överföring gäller för 100% bibliotekarie vid 
 Skellefteå lasarett och 50% vid Lycksele lasarett. 
 

Förändringar i budgeten 2020  Belopp i 
tkr

Kommentar 

   

Tabell 1.  Enligt beslut på ägarsamråd 

Kulturbolag  1 415,3  

Arkiv  48,6  

Löneökningar  551  

S:a  2014,9  

   

Tabell 2.  Uppräkning 

KC Nord, enligt Handlingsplan för Bild och form  20  

Fria teatergrupper, KPI  16  

Kultur i vården, meröppet  163  

Film i  Västerbotten  400   
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S:a    199  

Totalsumma  2613,9  

   

Tabell 3.   Överföring från RUM 

Kultursamverkansmodellen, löpande planarbete  250  

Årets länskulturkommun  140  

Sjukhusclown  72  

S:a  462  

 
 Beslutsunderlag  
 Förslag till budget Kulturutskottet 2020     
 Inkomna Budgetäskanden, tillgängliga på samarbeta.se 
 
 Beslutsexpediering                               
 Arbetsutskottet      
 Lena Nordling, ekonomiansvarig Region Västerbotten 
 Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ______ 
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 § 38. 
Äskande av statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2020 
Dnr: RUN195-2019  
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet beslutar att delegera till kulturutskottets presidium att lämna förslag 
på statligt bidrag till regional kulturverksamhet 2020 till regionala 
utvecklingsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Den regionala kulturverksamheten har varje år möjlighet att äska om statligt bidrag för 
sina verksamheter. 

 
 

 
 
 
 
______ 
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 § 39. 
Ekonomiskuppföljning 
Dnr: RUN247-2019  
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturbudgeten har ett överskott på 223,2 tkr för perioden januariaugusti 2019. 
Resultatet består både av över och underskott. De positiva avvikelserna beror 
till största del på att kostnader kommer senare under året. Mobilitetsstödet har ett 
underskott på -136 tkr för vårterminen. I jämförelse med vårterminen 2018 är kostnaden 
ca 200 tkr lägre vårterminen 2019. 
 
Kulturutskottet i augusti har ett underskott mot budget med 349 tkr. Avvikelsen beror 
på att politikerkostnaderna är högre än budget. Budgeten totalt för politikerna inom 
regionala utvecklingsförvaltningen är den samma som för det tidigare regionförbundet. 
Den politiska verksamheten är större 2019 vilket kommer att leda till ett underskott för 
den politiska verksamheten. 
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 § 40. 
Delårsredovisning enheten för regional kultur 
Dnr: RUN15-2019 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Information om delårsrapport 2019 för regional kulturverksamhet. 
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 § 41. 
Kulturplan 2020-2023 
Dnr: RUN299-2019 
 
Kulturutskottets förslag till beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden föreslå regionstyrelsen föreslå 
regionfullmäktige att anta upprättat förslag till regional kulturplan 2020-2023. 
 
Kulturutskottet beslutar att ändra kulturplanen enligt inkomna yrkanden. 
 
Yrkanden 
Lars Åman (L) yrkar på följande tillägg i avsnittet Mål 1. Den kulturella infrastrukturen 
är tillgänglig och jämlik, under rubriken Insatsområden 2020-2023 ”Förbättra närhet 
och tillgänglighet till regional kulturverksamhet för regionens invånare oavsett 
bostadsort.” 
 
Mattias Larsson (C) yrkar på att följande text om Bildmuseet läggs till under avsnittet 
om Musieverksamheten. ”	Bildmuseet är ett statligt finansierat museum med regionala 
ambitioner. Umeå universitet är huvudman och museet bedriver sedan länge en 
högprofilerad utställningsverksamhet med inriktning på samtidskonst, vilket placerat 
museet på en internationell arena. Museet är sedan 2012 lokaliserat vid Konstnärligt 
Campus i Umeå, och har ett nära utbyte med Umeå universitets konstnärliga 
utbildningar, kulturskapare och internationella aktörer.I kommande dialoger finns ett 
behov av att diskutera framtida finansiering av verksamheten.” 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturplanen beskriver regionens fem kulturpolitiska mål och prioriterade 
insatsområden för perioden 2020-2023. Utöver det beskrivs regionala 
kulturverksamheter och prioriteringar inom respektive verksamhetsområde. 
Kulturplanen tas fram utifrån förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag 
till regional kulturverksamhet. Som underlag för statens bidragsgivning till regional 
kulturverksamhet ska en flerårig kulturplan utarbetas i samverkan med länets kommuner 
och i samråd med länets professionella kulturliv, civilsamhälle och folkrörelser.  
 
Kulturplanens insatsområden utgör grunden för målbilderna och tecknar den 
gemensamma riktningen för Region Västerbotten och de regionala kulturverksamheter 
som erhåller anslag inom ramen för kultursamverkansmodellen. Kulturplanen är både 
ett regionalt planeringsverktyg och ett underlag i dialogen om statliga anslag.  
 
Region Västerbottens övergripande kulturpolitiska mål är 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. Under plan-perioden kommer Region Västerbotten arbeta utifrån fem mål 
för att uppnå det regionala övergripande kulturpolitiska målet.  
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 Den kulturella infrastrukturen är tillgänglig och jämlik 
 Barn och unga är med och påverkar utvecklingen av kulturlivet 
 Kulturarv och kulturmiljöer är levande 
 Goda villkor för professionella kulturskapare ger ett utbud av hög kvalitet 
 Kulturen spelar en avgörande roll för samhället och regional utveckling 

Bakgrund 
Kulturutskottet svarar för framtagandet av förslag till kulturplan i bred samverkan med 
kommuner, civilsamhälle och fria yrkesutövare. Dialogarbetet vid framtagandet av 
kulturplanen inleddes i maj månad 2018 och avslutades mars 2019.  
 
I processen hölls samrådsdialoger, verksamhetsdialoger och kommundialoger (se bild).  
 

 
 
Samrådsdialoger hölls med bland annat urfolket samerna och övriga nationella 
minoriteter och verksamhetsdialogerna innefattade de regionala kulturverksamheterna 
och deras huvudmän.  
 
Kommundialogerna, vilka hölls i Västerbottens alla kommuner, innefattade dialog med 
kommunledning och tjänstepersoner i respektive kommun. I mer än hälften av länets 
kommuner innefattade dialogerna representanter från föreningsliv, civilsamhälle och 
allmänhet. Från Region Västerbotten deltog politiker och tjänstepersoner samt 
företrädare för länets kulturverksamheter. Kulturutskottet har funnits representerad vid 
kommundialogerna. 
 
Remissomgång 
Region Västerbottens kulturplan gick ut på remiss mellan 4 april – 15 juni. 
Remissutgåvan har funnits tillgänglig på Region Västerbottens hemsida under perioden. 
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I mitten av maj arrangerades ett remisscafé i Lycksele där det gavs möjlighet att ställa 
frågor och komma med synpunkter på kulturplanen.  
Vid remisstidens slut hade 33 yttranden inkommit. Se bifogad remisslista.  
 
Beslutsunderlag  
Kulturplan Region Västerbotten 
_____ 
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 § 42. 
Kulturpolitiskt positionspapper för norra Sverige 
Dnr: RUN561-2019 
 
Kulturutskottets förslag till beslut 
Kulturutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden besluta att anta kulturpolitiskt 
positionspapper för norra Sverige. 
 
Ärendebeskrivning 
För att tydliggöra kulturens roll och position som tillväxtfaktor i norra Sverige samt 
stärka det professionella kulturlivet har de fyra regionerna Västerbotten, Norrbotten, 
Jämtland/Härjedalen och Västernorrland tagit fram ett positionspapper. Med en 
gemensam kulturpolitisk positionering vill regionerna ge kulturen i norr en starkare 
nationell röst.   
 
Bakgrund 
Regionerna i norra Sverige kännetecknas av starka kulturinstitutioner, drivande och 
engagerade kulturskapare, ett aktivt föreningsliv, en betydande samisk kultur och en 
levande folkbildningstradition.  Här finns värdefulla kulturmiljöer och en besöksnäring 
som växer.  Kulturen har stor betydelse för norra Sveriges attraktionskraft, sociala 
hållbarhet och regionala tillväxt. Kultur påverkar människor i alla aspekter och är ett 
stöd för en god och hälsofrämjande livsmiljö.   
 
Norra Sverige utmanas i att hitta nya innovativa metoder för resursoptimering, 
klusterbildning och effektiva nätverk. Vår gemensamma utmaning är att överbrygga 
geografiska avstånd och förmera ett kvalitativt utbud av kultur på jämlika villkor. 
Samtidigt är den unika norrländska kulturen och kreativiteten en resurs och en kraft för 
hela Sverige.    
 
Med utgångspunkt i etablerade interregionala kulturella strukturer samt löpande 
samverkan mellan kulturadministrationerna tar nu regionerna ett gemensamt steg för 
fortsatt utveckling inom tre utpekade områden där specifika insatser ger sociala och 
samhällsekonomiska effekter.  
 
Regionerna vill gemensamt stärka arrangörsutveckling, liksom kulturella och 
kreativa näringar och samverka för en gemensam viljeinriktning vad gäller 
urfolket samernas kulturutveckling. Med en kulturpolitisk positionering inom dessa 
områden blir kulturutbudet mer tillgängligt, tillväxten inom kreativa näringar stärkt, 
liksom attraktionsvärdet för norra Sverige som en plats att etablera sig på.     
 
Beslutsunderlag 
Kulturpolitiskt positionspapper för norra Sverige 
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 § 43. 
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. 
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   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-09-10 
   
 

   
Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

 § 44. 
Information från genomförda konferenser och andra förrättningar 
Dnr: RUN14-2019 
 
 
Kulturutskottets beslut 
Inet att rapportera. Kulturutskottet tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet ges möjlighet att informera från genomförda förrättningar såsom 
deltagande vid kurser och konferenser. 
______ 
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  PROTOKOLL 20 (21) 

    
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-09-10 
   
 

   
Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 45. 
Konferenser och andra förrättningar 
Dnr: RUN14-2019 
 
 
Kulturutskottets beslut 
Kulturutskottet beslutar att två ledamöter, en från majoriteten och en från oppositionen 
får delta på SKL:s kulturkonferens i Halmstad 16-17 oktober. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturutskottet ges information om förestående konferenser: 
 
Agenda 2030 konferens i Umeå måndagen den 25 november. 
 
SKL:s kulturkonferens i Halmstad 16-17 oktober.  

 
______ 
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  PROTOKOLL 21 (21) 

    
   Sammanträdesdatum 
 Kulturutskottet  2019-09-10 
   
 

   
Justerare 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 46. 
Delgivningar och meddelanden 
Dnr: RUN12-2019 
 
 
Kulturutskottets beslut 
 Inget fanns att rapportera vid sammanträdet.  
 
Ärendebeskrivning 
 
 
Rubrik:  
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