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PROTOKOLL
2022-09-14
Kulturnämnden
Plats och tid KSAU-rummet, vån 1, stadshuset, onsdagen den 14 september 2022 kl 13:30 – 16:25
Beslutande

Övriga deltagare

Daniel Sjögren (S), Ordförande
Ann-Christin Falkman (C)
Olav Eriksson (KD)
Örjan Fredriksson (S)
Inger Lundqvist (L)
Jasmine Ravaghi (S)
Helen Lundmark (M)
Andreas Tegström Jonsson (S)
Rikard Fräki (S), tjänstgörande ersättare för Anna Ulfsparre (S)
Ann-Louise Marklund (S), tjänstgörande ersättare för Christina
Nyström (V)

Ann-Sofie Löfstedt (L)
Ingegerd Saarinen (MP)
Viktoria Sundin (M)
Ingrid Thylin, förvaltningschef
Mikke Ejrevi, avdelningschef
Susanne Sinclair, avdelningschef
Åsa Wiklund, nämndsekreterare
Charlotta Fahlgren Lidman, nämndsekreterare

Justerare

Olav Eriksson (KD)

Paragrafer

§§ 71-79

Underskrifter

Daniel Sjögren, ordförande

Olav Eriksson, justerare

Charlotta Fahlgren Lidman, nämndsekreterare
ANSLAGSBEVIS KULTURNÄMNDEN
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats
Sammanträdesdatum 2022-09-14
Anslagsdatum "[Datum]"
Anslaget tas ner efter "[Datum]"
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§ 71

PROTOKOLL
2022-09-14

Dnr KN 2022-000001006

Val av justerare
Kulturnämndens beslut
1. Olav Eriksson utses att justera kulturnämndens protokoll
2. Till ersättare utses Ingegerd Saarinen

Sammanfattning
Förutom ordförande ska också en av nämndens ledamöter justera protokoll från
dagens sammanträde.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§ 72

PROTOKOLL
2022-09-14

Dnr KN 2022-000003006

Godkännande av dagordning
Kulturnämndens beslut
Dagordningen godkänns.

Sammanfattning
En dagordning har skickats ut i förväg. Ordförande frågar om någon har ett tillägg
till dagordningen.
Under punkten övriga ärenden önskar Ann Sofi Löfstedt (L) ta upp en fråga om
bibliotekets samarbete med seniorboenden och liknande.
Ingegerd Saarinen (MP) önskar under samma punkt ta upp en fråga om bibliotekets
tillgänglighet.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§ 73

PROTOKOLL
2022-09-14

Dnr KN 2022-000121042

Månadsrapport maj 2022, kulturnämnden
Kulturnämndens beslut
Månadsrapport maj 2022 godkänns.

Sammanfattning
Redovisning per 2022-05-31 för kulturnämndens samtliga verksamheter, inklusive
projekt, visar en prognos på överskott om 6,0 miljoner kronor mot årsbudget
inklusive resultatöverföring.
Nämndens verksamheter visar för perioden januari-maj ett överskott på 6,3
miljoner kronor.
2,0 miljoner kronor av överskottet beror på projektmedel och beslutade men ej
utbetalade bidrag. I övrigt är det främst olika destinerade poster för övriga
kostnader som kommer att ha medel över.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-09
Månadsrapport maj 2022, kulturnämnden

Beslutet sänds till:
Finans och juridik, kommunledningskontoret
Kultur- och fritidskontoret, ekonomifunktion

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§ 74

PROTOKOLL
2022-09-14

Dnr KN 2022-000120660

Förstudie av projekt Närvaro genom digitalisering
Kulturnämndens beslut
1. Projektet ”Närvaro genom digitalisering” avslutas i nuvarande form och fas och
ansökan och befintliga medel från Jordbruksverket återtas.
2. Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att undersöka om projektet motsvarar
förvaltningens nuvarande behov av digital undervisning samt om det finns andra
intressenter som är intresserade av att utveckla projekt tillsammans med andra
organisationer.
3. De 600 000 kronor ram för investeringsbudget som tidigare beviljats finns kvar i
ram under fortsatt utredning.

Sammanfattning
Kulturskolan i Skellefteå anmälde 2020 intresse för medverkan i projekt ”Närvaro på
distans” med Riksteatern och Region Västerbotten. Projektet syftar till att utveckla
ett nordiskt kulturnät för fördröjningsfri tvåvägskommunikation på distans.
Till detta projekt beslutade Kulturnämnden att godkänna att 600 000 kronor avsätts
i ram för investeringsbudget till avsedd teknisk utrustning, 2020-01-29, §10.
Kulturnämnden beslutade även att en förundersökning genomförs innan uppstart
av projektet med mål att leverera kvalificerade och värdefulla beslutsunderlag för
parterna i projektet samt för politiker och tjänstemän i kommuner och Region
Västerbotten, 2020-05-15, §57.
I december 2020 beviljades ansökan och bidrag från Jordbruksverket/
Skellefteå Älvdal Leader med 787 000 kronor, varav 577 000 kronor avser bidrag
för investering.
Sammanställning från förundersökningen visar att genomförandet medför
tillkommande omkostnader bland annat för konsultationer och projektledning då de
inte fanns med i bidragsansökan samt att det tidsmässigt finns uppenbar risk för att
projektet inte kommer att hinna genomföras inom utsatt tid. Med anledning av det
föreslår kultur- och fritidskontoret att projektet avslutas.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-05

Beslutet sänds till:
Avdelningschef kulturskola

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§ 75

PROTOKOLL
2022-09-14

Dnr KN 2022-000069860

Skrivelse från konstnärsföreningen Skogen om
behovet av kulturkollektivverkstad och ateljéer
Kulturnämndens beslut
1. Konstnärsföreningen Skogen får 174 000 kronor till Skogen för hyra av lokaler,
hösten 2022 till maj 2023.
2. Anslaget tas ur konto kulturnämnden till förfogande, konto 2613 0000 4530 3158
1724

Sammanfattning
Konstnärsföreningen Skogen har under de två senaste åren byggt en modell för ett
KKV , konstnärernas kollektivverkstad, i Kanalskolans före detta teknik- och
slöjdlokaler. Nu ansöker föreningen om 174 000 kronor för hyra av lokalerna under
perioden augusti 2022 till sommar 2023. Lokalerna är tillfälliga och
konstnärsföreningen Skogen söker aktivt efter permanenta lösningar för den
fortsatta verksamheten.
Föreningen har precis som många andra kulturaktörer drabbats hårt av pandemin
men har trots allt bedrivit verksamhet, till exempel kurser och workshops, i den
mån restriktionerna kring covid tillåtit. Skogen har arbetat vidare på sitt nätverk
såväl lokalt som regionalt och nationellt, sökt medel och undersökt
samarbetsmöjligheter med andra kulturföreningar i Skellefteå. Målet är en
permanent och fungerande KKV i Skellefteå.
Kulturnämnden har återkommande stöttat konstnärsföreningen Skogens utveckling
och ser föreningen som en betydelsefull aktör i vår växande kommun. Föreningens
verksamhet fyller en viktig funktion i kulturlivet som helhet genom att fungera som
arbetsplats för kulturskapare, en samarbetspart i kulturfrågor och en viktig
inspiration för yngre generationer. Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att det
sökta bidraget på 174 000 kronor beviljas för perioden från och med nu till som
längst maj 2023 vilket är den period nämnden har löfte om att få hyra lokalerna
från fastighetsägaren support och lokaler.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2022-08-15
Skrivelse från konstnärsföreningen Skogen

Beslutet sänds till:
Konstnärsföreningen Skogen
Kulturutvecklare
Kultur- och fritidskontoret, ekonomifunktion

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§ 76

PROTOKOLL
2022-09-14

Dnr KN 2022-000005006

Informationsärenden
Kulturnämndens beslut
Informationen godkänns.

Sammanfattning
Avdelningschef Mikke Ejrevi
Första året på SARA kulturhus, bland annat har det tillkommit 3000 nya personer
som skaffat lånekort. En analys av de som tillkommit visar en stor andel vuxna
män, vilket också gäller för Skellefteå konsthall. Dialog om utvärdering och
eventuella förändringar pågår tillsammans med övriga aktörer i huset.
Nordanå, Skellefteå museum arbetar nu med att hitta en lösning för
caféverksamhet i samklang med den nya verksamhet de startar runt sina arkiv.
Garderobslösningen i huvudbyggnaden byggs om till en mer flexibel lösning som
bland annat ska göra det möjligt med en försöksverksamhet med ett så kallat
seniortorg.
Aktuellt läge om kulturnämndens uppdrag att genomlysa det årliga
verksamhetsbidraget.
Campus Skellefteå; För att stärka stödet för högre utbildning vid campus Skellefteå
pågår i samverkan med kommunledningskontoret en i första hand treårig satsning
på studentcentrum där campusbiblioteket är en integrerad del.
Ett tidigare ärende som kulturnämnden hanterat, motion av Markku Abrahamsson
(SD), Linda Strandberg (SD), Marcus Sehlstedt (SD), Magnus Bergmark (SD) och
Roland Östlund (SD) om läslust med fler böcker på våra äldreboenden, har i
efterhand funnits bryta mot den lag som gäller att också samrådet för nationella
minoriteter ska tillfrågas i ärenden som uttalat berör någon av minoritetsgrupperna.
Åtgärder pågår för att rätta till misstaget.
Förvaltningschef Ingrid Thylin
Information om den reviderade utvecklingsstrategin kommunfullmäktige antagit.
Kommunen kommer att stå värd för Sveriges kommuner och regioners
kulturkonferens 2023.
Vid Sveriges kultur- och fritidschefers årskonferens behandlades temat goda
utvecklingsmöjligheter för idrott och kultur. Skellefteå kommun kommer att ansöka
om att vara värd för konferensen år 2024.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

8

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§ 77

PROTOKOLL
2022-09-14

Dnr KN 2022-000008006

Övriga frågor
Kulturnämndens beslut
1. Svaren godkänns.
2. Kulturhusbolaget bjuds in till kommande nämnd för en mer grundlig genomgång
om hur de arbetar med tillgänglighetsfrågorna.

Sammanfattning
Bibliotekets samarbete med seniorboenden och liknande
Idag finns depåer med litteratur som görs tillgängligt i samarbete med personal på
vård- och omsorgsboenden. Både när det gäller den typen av boenden och andra
former av boenden riktade till seniorer arbetar verksamheten med tydligare rutiner
och att utveckla samarbetet och den uppsökande verksamheten.
Bibliotekets tillgänglighet
Frågan gäller hur verksamheten arbetar för att människor med till exempel
permobil ska komma in mellan hyllorna? I samtal med kommunens
tillgänglighetskonsult har det enligt denna kommit fram ett antal punkter som
behöver åtgärdas.
Verksamheterna arbetar med det de kan för att öka tillgängligheten. I många fall
äger kulturnämndens verksamheter inte frågan utan i granskningen av
byggnadsritningarna har dessa godkänts, även ur tillgänglighetssynpunkt. Dialog
pågår med kulturhusbolaget som i sin tur sköter dialogen med fastighetsägaren.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§ 78

PROTOKOLL
2022-09-14

Dnr KN 2022-000006006

Rapporter
Sammanfattning
Inga rapporter lämnas vid sammanträdet.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§ 79

PROTOKOLL
2022-09-14

Dnr KN 2022-000122000

Delgivningar till kulturnämnden 2022-09-14
Kulturnämndens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna

Sammanfattning
Diarienummer 2022-100
Förslag till nämndsorganisation m m efter 2022 års val, KF 2022-06-14, § 166
Diarienummer 2022-101
Delårsrapport april 2022, Skellefteå kommun
Diarienummer 2022-102
Informationssäkerhetsläget inom Skellefteå kommunkoncern, KF 2022-06-14 § 181
Diarienummer 2022-103
Preliminär budget och plan 2023-2027, Skellefteå kommun inklusive skattesats
2023, 2022-06-14 § 165
Diarienummer 2022-104
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Skellefteå kommun från och med 2023-0101, KF 2022-06-14 § 167
Diarienummer 2022-105
Reviderad utvecklingsstrategi Skellefteå 2030, KF 2022-06-14 § 170
Diarienummer 2022-106
Riktlinjer för utkontraktering av informationsbehandling, KF 2022-06-14 § 180
Diarienummer 2022-119
Skellefteåförslag om prenumerationer för Stadsbiblioteket

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande
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