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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef 

Peter Gustavsson, controller, §§ 19-27, del av § 28, § 29 

Gunilla Brinck, enhetschef, del av § 28 

Anna Lindström, bibliotekarie, del av § 28 

Jon Fällström, IKT-pedagog, del av § 28 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 19 

Diarienr: KU-2020/00018 

Utredning av ny fördelningsmodell för stödet till 

studieförbunden 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att anta den nya fördelningsmodellen för Umeå kommuns stöd till 

studieförbund 

 

att modellen utvärderas efter tre år 

 

att fördelningen av stöd till studieförbunden 2020 baseras till hälften på 

den nya modellen och till hälften på den gamla. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har haft samma fördelningsmodell för stödet till 

studieförbunden sedan 2006. Modellen har upplevts som trögföränderlig 

och orättvis och har inte speglat folkbildningsverksamheten på ett bra sätt. 

Med anledning av detta gav kulturnämnden kulturförvaltningen i uppdrag 

att utreda en ny modell som istället baseras på hur staten fördelar sitt stöd 

till studieförbunden.  

 

En utredning har genomförts och i denna föreslås en ny fördelningsmodell 

som baseras på den statliga, men som anpassats efter lokala 

förutsättningar. Förslaget har presenterats för studieförbunden vid ett 

dialogmöte och utifrån detta gjordes vissa justeringar. 
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Principen för den föreslagna fördelningsmodellen är densamma som för 

den statliga modellen, ett tredelat bidrag med grundbidrag, 

tillgänglighetsbidrag och verksamhetsbidrag. 

 

 Organisationsbidrag 10% 

 Tillgänglighetsbidrag 8% 

 Verksamhetsbidrag/studiecirkel 52% 

 Verksamhetsbidrag/kulturprogram 20% 

 Verksamhetsbidrag/annan folkbildning 10% 
 
Organisationsbidraget och tillgänglighetsbidraget består av en fast del som 

fördelas lika mellan förbunden och en rörlig del som bygger på rapporterad 

verksamhet. Organisationsbidragets rörliga del bygger på rapporterad 

verksamhet under det senaste året. Tillgänglighets- och 

verksamhetsbidraget bygger på den verksamhet som har rapporterats de 

tre senaste åren. Verksamhetsbidraget har delvis en annan proportion än 

den statliga. I Umeå kommuns modell ges kulturprogram och annan 

folkbildningsverksamhet något större prioritet, utifrån de synpunkter som 

framkom på dialogmötet med studieförbunden. 

 

Utöver den nya fördelningsmodellen föreslås också ett antal förtydliganden 

rörande de villkor som gäller för att studieförbunden ska vara berättigade 

till bidraget. Stödet till studieförbunden tar hänsyn till de grundläggande 

krav för ideella föreningar som stipuleras i ”Regler för Umeå kommuns stöd 

till ideella föreningar”. En lägstanivå för rapporterad verksamhet krävs för 

att ett förbund ska få ta del av bidraget. Tydligare deadlines och krav för 

rapportering och uppföljning ställs. Kommunen kommer även 

fortsättningsvis att ansvara för att dialogen med studieförbunden 

upprätthålls genom årliga sammankomster. 

 

För att ge studieförbunden möjlighet att anpassa sin verksamhet efter den 

nya modellen föreslås att fördelningen av stödet till studieförbunden 2020 

till hälften baseras på den nya fördelningsmodellen och till hälften den 

gamla. Slutligen föreslås att modellen utvärderas efter tre år och då kan 

också justeringar göras vid behov. 
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Beslutsunderlag 

Utredning av Umeå kommuns stöd till studieförbunden.pdf 

Umeå kommuns stöd till studieförbund - förslag.pdf 

Umeå kommuns nuvarande fördelningsmodell.pdf 

Statsbidrag till studieförbund 2019.pdf 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Studieförbunden 
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§ 20 

Diarienr: KU-2020/00014 

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 

2021-2024 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fastställa förslag till investeringsplan 2021–2024 inom den 

inriktningsram som kommunstyrelsen beslutat enligt bilaga 1. 

 

att utöver föreslagna investeringar inom inriktningsram föreslå 

ytterligare två objekt enligt bilaga 1. 

 

att fastställa skriftlig motivering till ovanstående förslag enligt bilaga 2. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen fattade 2019-12-03 beslut om en justering av 

investeringsprocessen. I samband med detta fattade kommunstyrelsen 

även beslut om inriktningsramar för investeringar totalt och per 

nämnd/delområde i nämnd.  

 

Utifrån beslutade inriktningsramar ska respektive nämnd i samråd med 

teknik och fastighet lämna förslag till investeringsplan samt eventuella 

tillkommande externa förhyrningar för åren 2021–2024. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Förslag till investeringsplan samt externa förhyrningar 2021–2024 

Bilaga 2. Motivering till nya och förändrade investeringar och 

externförhyrning 

Beredningsansvariga 

Peter Gustavsson, controller 

Fredrik Lindegren, kulturchef 
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Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

Anette Sjödin, controller ekonomifunktionen, budgetenheten 
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§ 21 

Diarienr: KU-2019/00030 

Verksamhetsuppföljning 2019 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2019. 

Ärendebeskrivning 

Vid kulturnämndens sammanträde 29 januari fattade nämnden beslut om 

verksamhetsuppföljning 2019 där internkontrolluppföljning ingick som en 

del av ärendet. Kulturnämnden fattade då beslut att den interna styrningen 

och kontrollen 2019 är tillräcklig. 

 

Vid en sammanställning av internkontrolluppföljningen för samtliga 

nämnder med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt har det 

framkommit att kulturnämnden rätteligen också skulle fatta beslut om att 

godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2019. Med anledning 

av detta återkommer därför ärendet till kulturnämnden för ett fullständigt 

beslut. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning internkontrollplan 2019 

Protokollsutdrag KN 2020-01-29 § 2 Verksamhetsuppföljning 2019 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator, stastledningskontoret 

Anette Sjödin, controller ekonomifunktionen, budgetenheten 
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§ 22 

Diarienr: KU-2016/00020 

Kulturnämndens delegationsordning 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fastställa reviderad Delegationsordning för kulturnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen för kulturnämnden har reviderats med anledning av 

delegation av personalärenden från Personalutskottet samt med delar 

avseende hantering av GDPR-frågor. 

 

Reviderade punkter är markerade med streck i marginalen. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning 2020 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
Leif Mårtensson, ledningskoordinator 
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§ 23 

Diarienr: KU-2020/00016 

Dokumenthanteringsplan 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att fastställa Dokumenthanteringsplan för kulturnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Kravet på en Dokumenthanteringsplan är fastställt i kommunfullmäktige 

2008-01-28 § 16 fastställt reglemente. Grunden till en 

Dokumenthanteringsplan regleras bl a i Arkivlagen och Offentlighets- och 

sekretesslagen vad gäller att hantera, förvara och kunna återsöka 

handlingar. Dessa krav gäller allmänna handlingar. 

 

Kulturnämndens nuvarande Dokumenthanteringsplan har reviderats enligt 

bilaga. 

 

Stadsarkivarien har deltagit i arbetet med framtagandet av 

kulturnämndens reviderade Dokumenthanteringsplan och har godkänt 

densamma. 

Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan 2020 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Niklas Ljungholm, stadsarkivarie 

Beslutet ska skickas till 
Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Niklas Ljungholm, stadsarkivarie 
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§ 24 

Diarienr: KU-2018/00042 

Arkivbeskrivning kulturnämnden 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fastställa Arkivbeskrivning för kulturnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Grunden till en Arkivbeskrivning regleras i Offentlighets- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400, 4 kap., 2 §) och Arkivlagen 

(SFS 1990:782, 6 §). 

 

Stadsarkivarien har deltagit i arbetet med framtagandet av 

kulturnämndens reviderade Arkivbeskrivning och har godkänt densamma. 

Beslutsunderlag 

Arkivbeskrivning för Umeå kommuns kulturnämnd 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Niklas Ljungholm, stadsarkivarie 

Beslutet ska skickas till 
Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Niklas Ljungholm, stadsarkivarie 
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§ 25 

Diarienr: KU-2019/00013 

Kulturpolitiskt program 2020-2030 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna reviderat remissförslag till kulturpolitiskt program för 

perioden 2020–2030, att skickas till remissinstanser enligt sändlista inför 

slutbearbetning och beslut i kulturnämnd och kommunfullmäktige. 

 

Reservation 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) till förmån för eget förslag, 

se kulturnämndens beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Umeå antog 2010-06-08 ett kulturpolitiskt program 

för Umeå kommun. Programmet var resultatet av ett uppdrag från 

kommunfullmäktige till kulturnämnden om att ta fram en långsiktig 

kulturpolitisk strategi för Umeå kommun. 

 

Delar av det kulturpolitiska programmets intentioner har infriats under de 
10 år som programmet varit i drift medan andra delar behöver uppdateras 
och/eller kompletteras. 
 
Kommunfullmäktige beslöt 2019-06-17, då kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag till nämnderna fastställdes att ge kulturnämnden i uppdrag att 
utarbeta ett kulturpolitiskt program för perioden 2020–2030. 
 
En beredningsgrupp bestående av en politiker från vart och ett av de i 

kulturnämnden representerade politiska partierna, samt kulturchef och 

bitr. kulturchef som adjungerade, har utgjort redaktion för utformandet av 

programmet. Arbetet har kontinuerligt redovisats vid nämndens 

sammanträden och ett dialogmöte med kulturlivets aktörer och en 

intresserad allmänhet har arrangerats under processen. 
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Beslutsunderlag 

Remissförslag kulturpolitiskt program 2020–2030 

Sändlista 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Anton Bergström (M) - bifall till Moderaternas förslag till kulturpolitiskt 

program (se bilaga). 

 

Helena Smith (S), Theodor Appelblad (S) och Kajsa Danielsson (V) - avslag 

till Moderaternas förslag till kulturpolitiskt program. 

 

Kajsa Danielsson (V) - tillägg i kulturpolitiskt program för Umeå kommun 

på första sidan i slutet av tredje stycket: Umeå kommun bör även sträva 

efter att ge alla medborgare lika möjligheter att skapa och ta del av kultur, 

oavsett ekonomiska omständigheter. 

 

Helena Smith (S) - bifall till tjänsteskrivelsens förslag och bifall till 

Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till Moderaternas förslag. 

Ordföranden finner att kulturnämnden beslutar att godkänna 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Bifall mot avslag till Vänsterpartiets tilläggsyrkande. Ordföranden 

konstaterar att kulturnämnden beslutar att bifalla Vänsterpartiets tillägg. 

 

Ordföranden finner därmed att kulturnämnden bifaller tjänsteskrivelsens 

remissförslag till kulturpolitiskt program för perioden 2020–2030 med 

föreslaget tillägg. 
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Reservation 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) reserverar sig till förmån för 

eget förslag. 
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§ 26 

Diarienr: KU-2020/00015 

Medfinansiering ansökan till EU-program: Urban 

Innovative Actions (UIA), Culture and Cultural 

Heritage 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att under perioden 2020–2023 medfinansiera Umeå kommuns UIA-

ansökan med sammanlagt 1 500 000:-, fördelat på 250 000:- (2020), 

500 000:- (2021), 500 000:- (2022) och 250 000:- (2023), att frigöras inom 

den årliga budgetprocessen utifrån till kulturnämnden tilldelad 

budgetram. 

 

Reservation 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) till förmån för eget yrkande, 

se kulturnämndens beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott (KSNAU) beslutade i 

december 2019 att Umeå kommun ska samordna en konkurrenskraftig 

ansökan till Urban Innovative Actions (UIA) för att möjliggöra en bred 

satsning på kultur- och samhällsengagemang i Umeå, i syfte att stärka 

regional konkurrenskraft och social sammanhållning (KSNAU 2019-12-10 

§407). UIA-programmet syftar till att förse urbana regioner med medel för 

nya, innovativa och djärva lösningar bortom det redan beprövade för att 

lösa komplexa urbana utmaningar. 

 

Projektet kan ses som en del av Umeå kommuns kommission för social 

hållbarhet, med fokus på framför allt barn och ungas uppväxtmiljö, och 

bidrar till att identifiera faktorer och utvecklingsområden som i hög 

utsträckning bedöms kunna bidra till Umeå kommuns fortsatt hållbara 

tillväxt (KF-uppdrag 2019–2022). 
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Umeå kommun, via kulturförvaltningen, näringslivsservice och 

övergripande planering, lämnade den 16 december 2019 in en ansökan till 

EU-programmet Urban Innovative Actions (UIA), inom området kultur och 

kulturarv. Projektpartners är RISE, Umeå Universitet (Arkitekthögskolan) 

samt eXpression Umeå. 

 

Umeås UIA-ansökan inom kultur och kulturarv har döpts till ”UMECHAOS” 

(Understanding and Motivating Engagement in Culture and cultural 

Heritage through Alternative Organisation of Society) och har som mål att 

testa och utvärdera en ny organisation/styrmodell för att förstå och 

motivera kulturellt deltagande bland invånare och företag. 

 

Projektet ska testa nya metoder och aktiviteter som öppnar för nytt 

medborgarengagemang och investeringar i kultur, kulturarven och de 

kreativa näringarna. Det kommer vidare att bygga vidare på 

kulturhuvudstadsårets medskapandemetoder för att ta tillvara och 

vidareutveckla Umeås erfarenheter från Umeå 2014. 

 

Den nya styrmodellen/organisationen som föreslås i ansökan är tänkt att 

läggas utanför kommunens nuvarande organisation och på så sätt stärka 

civilsamhällets engagemang i kultur- och demokratifrågor. Den leds av en 

projektledare, med stöd från näringslivsservice, övergripande planering 

samt kulturförvaltningen, och utgör basen för en rad aktiviteter som syftar 

till att engagera fler invånare (särskilt fokus på unga), företag och andra 

aktörer i samhällsutvecklingsfrågor med utgångspunkt i kultur och 

kulturarven. Den nya organisationsformen i projektet ska också testa och 

utveckla metoder för medskapande. 
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Projektet är omfattande och sträcker sig från 2020–2023. Medlen kommer 

att användas till att genomföra en rad aktiviteter riktade mot barn, unga, 

invånare och företag i Umeå. Aktiviteter som föreslås i projektet är bland 

annat: 

 Utveckla metoder för medskapande (aktiviteter och forskning) 

 Stärka barn och ungas inflytande (demokratifrämjande) 

 Öka gränsöverskridande kulturellt engagemang (kultur-idrott) 

 Undersöka nya platser för arrangemang och engagemang 

 Genomföra utställningar och andra konst & kulturaktiviteter  

 Stärka kulturskolans närvaro i skol- och närmiljö 

 Metodutveckling och innovationsarbete inom kreativa näringar 

 Främja arbetet med trygga platser (bibliotek, öppen verksamhet 
m m) 

 Seminarier, möten, workshop etc. 
 
Total budget för projektet är 5 145 000 EUR (ca 51 000 000 kr). 

Medfinansieringsgraden är 20%, dvs 1 029 000 EUR (ca 10 290 000 kr). 

 

Medfinansiering 2020–2023: 

Umeå kommuns föreslagna medfinansiering består av 210 000 EUR (ca 

2 100 000 kr) i kontanta medel, varav 60 000 EUR (ca 600 000 kr) föreslås 

från utvecklingsanslaget, och 150 000 EUR (ca 1 500 000 kr) från 

kulturnämndens befintliga anslag. 480 000 EUR (ca 4 800 000 kr) utgör 

egen arbetstid från kulturförvaltningen, näringslivsservice och 

övergripande planering. I medfinansieringen ingår också ca 70 000 EUR (ca 

700 000 kr) i upplåtelse av lokaler, material etc. 

 

Umeå kommun  7 600 000 kr 

RISE 1 000 000 kr 

Umeå Universitet/Arkitekthögskolan  1 000 000 kr 

eXpression 690 000 kr 

TOTALT:  10 290 000 kr 
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Förväntade resultat av projektet: 

 Ökat engagemang i samhällsdebatten via kulturell delaktighet samt 
stärkt tillit och social sammanhållning i Umeå  

 Fler trygga miljöer som främjar engagemang och kreativitet 

 Breddat och förlängt samhälls- och kulturengagemang hos invånare 

 Fler möjligheter för barn och unga att engagera och motivera sig 
både i skol-och närmiljö 

 Nya strategiska nätverk, lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt 

 Stärkt lokal plattform för kulturella- och kreativa näringar 

 Ny kunskap lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 
 

Umeå kommun är projektledare och RISE, Umeå Universitet, och 

eXpression är samverkande parter som bidrar med finansiering och 

arbetstid från forsknings- och strategiska resurser. Från Umeå kommuns 

sida koordineras arbetet av kulturförvaltningen med kulturchef Fredrik 

Lindegren som ansvarig tjänsteperson. 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Kulturnämndens beslutsordning 

Under ärendets handläggning påtalar Fredrik Lindegren att det i 

Ärendebeskrivnigen finns två felaktiga belopp angivna i euro: 

 

Medfinansiering 2020–2023: 

Umeå kommuns föreslagna medfinansiering består av 210 000 EUR (ca 

2 100 000 kr) i kontanta medel, varav 20 000 60 000 EUR (ca 600 000 kr) 

föreslås från utvecklingsanslaget, och 150 000 EUR (ca 1 500 000 kr) från 

kulturnämndens befintliga anslag. 480 000 EUR (ca 4 800 000 kr) utgör 

egen arbetstid från kulturförvaltningen, näringslivsservice och 

övergripande planering. I medfinansieringen ingår också ca 700 000 

70 000 EUR (ca 700 000 kr) i upplåtelse av lokaler, material etc. 
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Yrkande 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) - avslag till 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall mot avslag till tjänsteskrivelsens förslag. Ordföranden finner att 

kulturnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) reserverar sig till förmån för 

eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
KSNAU 

 
 

 

  



Sida 20 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kulturnämnden 2020-03-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 27 

Diarienr: KU-2020/00005 

Kurser och konferenser 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att anmäla Helena Smith (S) och Fredrik Elgh (C) till UmeBrå-forum 8 maj. 

Ärendebeskrivning 

Vårens UmeBrå-forum om Umeå växer – tryggt och säkert, en satsning av 

Umeå kommun som ska komplettera polisens arbete att öka tryggheten i 

Umeås nordöstra stadsdelar. Sedan hösten 2017 har både nya arbetssätt 

införts och aktiviteter genomförts. UmeBrå-forum äger rum fredag 8 maj 

kl. 08.30-12.00 på Rex. 

Beslutsunderlag 

Program UmeBrå-forum 2020-05-08 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 28 

Diarienr: KU-2020/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Presentation av Åsa Grenholm, ny enhetschef Väven Läs, utgår. 

 

Bibliotekens uppsökande verksamhet 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef, Gunilla Brinck, enhetschef, Anna 

Lindström, bibliotekarie, Jon Fällström, IKT-pedagog  

 

Förenklad ekonomi- och personalrapport jan–feb 2020 

Peter Gustavsson, controller 

 

Åtgärder med anledning av coronaviruset 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef 

 

Heldag för kulturnämnden 

Planering pågår för en heldag på Holmön med besök på Holmöns 

båtmuseum, information från verksamheter på ön och 

nämndsammanträde. Ursprungligen planerat till 27/5 men flyttas troligtvis 

fram till 26/8 eller 30/9. 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport jan-feb 2020 
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§ 29 

Diarienr: KU-2020/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga anmälningsärenden/delegationsbeslut mars 2020 till 

handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärenden/Stöd till föreningar mars 2020 

Anmälningsärende/Delegationsbeslut 2020-03-19 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Fredrik Lindegren, kulturchef 
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