
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-09-22 

 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 22 september 2021 kl. 13:15 – 16.50 

Plats: Saluten/Teams  

Beslutande: Helena Smith (S), ordförande 
Fredrik Elgh (C), vice ordförande, deltar på distans 
Theodor Appelblad (S), deltar på distans 
Kjerstin Widman (M), deltar på distans 
Kajsa Danielsson (V), deltar på distans 
Wilmer Prentius (V), deltar på distans 
Philip Westin (MP), deltar på distans 
Anna Johansson (S), tjg. ersättare för Ali Yasin Dahir (S), deltar 
på distans 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjg. ersättare för Hamda Mohamed 
Dubad (S), deltar på distans 
Eva Westman Modig (M), tjg. ersättare för Anton Bergström 
(M), deltar på distans 
Albin Norqvist Karlsson (L), tjg. ersättare för Meta Tunell (L), 
deltar på distans 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Eva Westman Modig   
  

 

Sekreterare:        §§ 41-46 

 Maria Nordenback 

 

Ordförande:      

 Helena Smith  

 

Justerare:      

 Eva Westman Modig  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-09-22 
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Anslaget har satts upp: 2021-09-29 

 

Anslaget tas ner: 2021-10-21 

Förvaringsplats: Kulturförvaltningen, Umeå kommun 

 

Underskrift:   
 Maria Nordenback
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bengt Norman (S), deltar på distans 

Elin Nejne (S), deltar på distans 

Liv Granbom (M), deltar på distans 

Per Adsten (V), deltar på distans 

Birgitta Stål (V), deltar på distans 

Inger Renström (C), deltar på distans 

Sofie Dahlqvist (MP), deltar på distans 

 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef, deltar på distans 

Elin Hellrönn, programchef, deltar på distans §§ del av 41 – 46 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef, deltar på distans §§ 41 – del av 46 

Marit Andersson, administrativ chef, deltar på distans §§ 41 – 46, delar av § 

42 

Björn Söderbäck, HR-chef, deltar på distans, §§ 41 - 45 

Peter Gustavsson, controller, deltar på distans 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator, deltar på distans 

Katharina Radloff, miljöstrateg övergripande planering, deltar på distans  

§§ 41 – del av 42 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 41 

 

Diarienr: KU-2021/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna dagordningen med tillägg i form av en övrig fråga om 

oktobernämnden 

 

att till protokollet notera att ingen person är jävig. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämndens dagordning finns som bilaga och eventuella tillägg noteras 

i nämndens protokoll. En jävig person får varken delta i handläggningen av 

ett ärende eller närvara vid nämndens beslut i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista/protokoll 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback, nämndsekreterare kulturförvaltningen 
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§ 42 

 

Diarienr: KU-2021/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Invigning Tegsbiblioteket 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef 

 

Klimatneutral förvaltning 2025. Svar på skrivelse från Kajsa Danielsson (V) 

Katharina Radloff, miljöstrateg övergripande planering 

 

Planeringsförutsättningar och budget 2022. 

Peter Gustavsson, controller 

 

Organisationsöversyn Kvinnohistoriskt museum/programenheten 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

 

Inbjudan Ersboda Folkets hus 30 år 25 september 

Maria Nordenback 

 
Övrig fråga  

Helena Smith (S) anmäler att kulturnämnden 20 oktober 2021 blir 

heldagsnämnd med start kl. 9.00. Presidiet återkommer med information 

om nämnden blir fysisk eller digital. 
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§ 43 

 

Diarienr: KU-2021/00026 

Verksamhetsuppföljning 2021 januari - augusti 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna rapport för verksamhetsuppföljning januari - augusti 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har upprättat verksamhetsuppföljning för perioden januari 

till augusti 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Kulturnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till 

augusti 

Uppföljning av Kulturnämndens egna mål, uppdrag och resultatmått för 

perioden januari till augusti 

 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, Kulturdirektör 

Peter Gustavsson, Controller 

Björn Söderbäck, HR-chef 

 

Beslutet ska skickas till 
SLK Ekonomi, Anette Sjödin 
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§ 44 

 

Diarienr: KU-2020/00046 

Internkontrollplan 2021 Uppföljning 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan tertial 2 2021 

 

att den interna styrningen och kontrollen tertial 2 2021 är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Den av kulturnämnden fastställda internkontrollplanen ska följas upp och 

återrapporteras i anslutning till tertialrapporter respektive årsbokslut. 

 

Samtliga punkter är påbörjade, planerade eller åtgärdade. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan – Uppföljning T 2 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 

Dan Gideonsson 

Anette Sjödin 
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§ 45 

 

Diarienr: KU-2021/00043 

Yttrande Betänkandet SOU 2021:32 Papper, poddar 

och … Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat 

källmaterial 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att ställa sig bakom yttrandet i tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen beslutade den 14 november 2019 att tillkalla en särskild 

utredare med uppdrag att se över regelverket för pliktleverans av 

material och Kungliga bibliotekets övriga arbete med att samla in, 

beskriva, bevara och tillhandahålla material. Översynen skulle även 

omfatta de rättsliga förutsättningarna för behandling av personuppgifter 

(dir. 2019:84). 

 

Utbildningsdepartementet har presenterat betänkandet SOU 2021: Papper, 

poddar och … Pliktmaterialagstiftning för ett tryggat källmaterial. 

 

Bakgrund - Pliktleverans 

Nuvarande pliktlagstiftning innebär att en utgivare av ett tryckt material 

skall översända ett exemplar, utan kostnad, till Kungliga biblioteket samt 6 

universitet, varav Umeå universitet är ett. 

 

Den första lagen om pliktleverans härstammar från 1661 och ändrades 

senast 2012. Den nuvarande pliktmateriallagstiftningen tar därmed inte 

hänsyn till den digitalisering som har skett de senaste åren. Lagstiftarnas 

ursprungliga syfte med pliktleverans var av övervakningssyfte. Den 

moderna lagstiftningen har mer syftet av bevarande och möjlighet till 

efterforskning. De senare revideringarna har bland annat haft till syfte att 
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inkludera även ljud och rörlig bild samt fixerade elektroniska dokument, 

men också närradio. 

 

Förslaget till ny pliktmateriallagstiftning innehåller ett flertal åtgärder där 

regelverket bland annat ska tydliggöra pliktmaterialets syfte, medge fler 

insamlingsmetoder, reglera bevarandet samt reglera tillhandahållandet av 

material. Den nya lagen ska så långt det är möjligt vara medie-, teknik och 

formatoberoende. 

 

Förslaget till leveransplikt ska omfatta  

- skrift som avses i 1 kap 2§ tryckfrihetsförordningen,  

- teknisk upptagning som avses i 1 kap 2§ yttrandefrihets-

grundlagen 

- program som avses i 1 kap 2§ yttrandefrihetsgrundlagen som 

sänds 

- material i databas som avses i 1 kap 2§ yttrandefrihets-

grundlagen samt 

- material som tillgängliggörs av myndighet 

 

Förslaget till ny pliktmateriallagstiftning innebär också att det endast är 

Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek som är mottagare av 

pliktmaterial. 

Yttrande från Kulturnämnden 

Yttrandet i sin helhet finns i bifogad skrivelse. 

 

Sammanfattning av förslaget till yttrande är:  

 

Vi anser att utredningen och förslagen får stora konsekvenser för 

tillgänglighet till litteratur för folkbiblioteken och därmed medborgarna i 

allmänhet. 

 

Föreliggande förslag leder till inlåsningar av det digitala och begränsad 

tillgång till det tryckta materialet, vilket är mycket bekymmersamt för den 

demokratiska tillgängligheten. Det måste säkerställas att allmänhet, 

oavsett geografisk plats, på ett rationellt och hållbart sätt kan ta del av 

pliktinsamlat material. Konsekvensen av utredningens förslag är 
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pliktinsamlat material blir oåtkomligt. Bevarandet har inget värde om det 

inte är tillgängligt. 

 

Utredningens slutsatser och förslag saknar också all form av regionalt 

perspektiv. 

 

Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Helena Smith (S) - bifall till yttrandet i tjänsteskrivelsen. 

 

Eva Westman Modig (M) och Kjerstin Widman (M)– bifall till yttrandet i 

tjänsteskrivelsen. 

 

Albin Norqvist Karlsson (L)- återremiss av yttrandet för att lägga fokus på 

digital tillgänglighet och miljöaspekten, samt stryka de delar i texten som 

kan leda till ökade transporter av böcker. 

 

Philip Westin (MP) – bifall till yttrandet i tjänsteskrivelsen. 

 

Wilmer Prentius (V) – bifall till yttrandet i tjänsteskrivelsen. 

 

Fredrik Elgh (C) – bifall till yttrandet i tjänsteskrivelsen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Återremiss av ärendet mot att ärendet avgörs i sittande nämnd. 

Ordförande finner att nämnden vill avgöra ärendet under sittande nämnd. 

 

Bifall till yttrandet i tjänsteskrivelsen mot avslag till yttrandet i tjänste-

skrivelsen. Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsens 

yttrande. 

 

Beslutsunderlag 

Betänkandet SOU 2021:32 Papper, poddar och… Pliktmateriallagstiftning 

för ett tryggat källmaterial 

 

Yttrande från Kulturförvaltningen till Utbildningsdepartementet 
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Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Ingegerd Frankki, Bibliotekschef 

Magdalena Sjöström, Enhetschef, Sveriges Depåbibliotek och lånecentral 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Fredrik Lindegren, Kulturdirektör 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 
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§ 46 

 

Diarienr: KU-2021/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för september 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

 

Anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 2021-08-17 Anvisningar om grunduppdrag samt 

översyn av nämndernas reglemente 

 

Kommunstyrelsen beslut 2021-08-17 Revidering av kriterier för 

utvecklingsanslag för digitalisering och digitaliseringsreserv 

 

Samrådsredogörelse kollektivtrafikprogrammet 2021 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
 

 

 


