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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Kurt-Åke Sjöström (S), §§ 32-36, deltar på distans 

Bengt Norman (S), deltar på distans 

Eva Westman Modig (M), deltar på distans 

Inger Renström (C), deltar på distans 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef, §§ 30-32 

Peter Gustavsson, controller, §§ 30-32 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator, §§ 30-34 

Beatrice Hammar, avd. chef, del av § 35 

Camilla Freedman, enhetschef, del av § 35 

Robert Tenevall, kulturkonsulent, §§ 30-31 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 30 

Diarienr: KU-2020/00027 

Stöd till studieförbund 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 
att fördela Umeå kommuns stöd till studieförbunden enligt de bifogade 

fördelningsnycklarna. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ali Yasin Dahir (S) i handläggningen och beslutet 

i detta ärende. 

 

Reservation 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M). Se kulturnämndens 

beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun fördelar genom kulturnämnden årligen stöd till 

studieförbunden. För 2020 finns 8 600 000 kr avsatt. Dessa medel fördelas 

till hälften enligt den fördelningsmodell som nämnden tog beslut om 2007 

och till hälften enligt den fördelningsmodell som beslutades 2020, se KU-

2020/00018. 

 

Kulturnämnden har utöver detta uppdragit åt ansvarig handläggare att 

kontrollera rimligheten i den verksamhet som förbunden rapporterat.  

Inför årets fördelning har respektive förbunds årsmöteshandlingar gåtts 

igenom, verksamheternas utveckling kontra bidragen har studerats, 

statistik har inhämtats från Folkbildningsrådet och förbunden har i vissa fall 

fått svara på kompletterande frågor. Sensus har i skrivande stund inte 

genomfört sitt årsmöte på grund av coronapandemin, men har delat med 

sig av de handlingar som kommer att tas upp av mötet, inklusive 

revisionsberättelsen. I dessa fanns inget att anmärka på, varför ett 

undantag bör kunna göras för att kunna fördela bidraget till 

studieförbunden. 



Sida 4 av 14 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kulturnämnden 2020-05-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Bidraget fördelas enligt nedanstående tabell. Mer detaljerad information 

om fördelningen finns bifogad i ärendet. 

 

Förbund Gamla modellen Nya modellen Totalt bidrag 

ABF 813 168 kr 779 184 kr 1 592 352 kr 

Bilda 461 419 kr 412 334 kr 873 753 kr 

Folkuniversitetet 584 694 kr 473 307 kr 1 058 001 kr 

SFR 659 231 kr 462 432 kr 1 121 663 kr 

SV 513 829 kr 510 954 kr 1 024 783 kr 

NBV 256 949 kr 329 499 kr 586 448 kr 

MBSK 409 818 kr 438 081 kr 847 899 kr 

Sensus 483 316 kr 614 916 kr 1 098 232 kr 
IR 17 434 kr 20 483 kr 37 917 kr 

KBV 100 141 kr 258 810 kr 358 951 kr 

 

Handläggarens samlade bedömning är att kulturnämnden bör godkänna 

den inrapporterade verksamheten och att stödet till studieförbunden 

betalas ut enligt föreslagen fördelning. 

Beslutsunderlag 

Stöd till studieförbund 2020, nya modellen 

Stöd till studieförbund 2020, gamla modellen 

00 studietimmar per län/kommun 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) - Moderaterna yrkar avslag 

till utbetalning av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd, men att nämnden 

ska godkänna utbetalningen av bidrag i övrigt enligt bifogat förslag. De 

medel som vi föreslår inte ska tillfalla Ibn Rushd ska fördelas ut enligt den 

fördelningsnyckel som bifogats. 

 

Helena Smith (S) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
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Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, 

tjänsteskrivelsens förslag och Moderaternas förslag och ställer bifall till 

tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till Moderaternas förslag. Ordföranden 

finner att kulturnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Reservation 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M): 

Vi anser att Ibn Rushd inte lever upp till det demokratikrav som Umeå 

kommun har beslutat om för föreningar. Rimligtvis borde nämnden ställa 

samma krav även på studieförbunden som vi betalar ut stöd till. 

 

Umeå Kommun: Bidrag ska inte lämnas till en organisation om den eller 

någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten: 

 Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker 
den enskildes grundläggande fri- och rättigheter. 

 Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla 
människors lika värde. 

 Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som 
anges i 1 eller 2. 

 Motarbetar det demokratiska styrelseskicket. 

Ibn Rushd har vid upprepade tillfällen dokumenterats bjudit in talare som 

är öppet antisemitiska, uttryck önskan om Israels utplåning, utryckt hat 

mot homosexuella och uppmanat till jihad m.m. 

 

Ett uppmärksammat exempel från 2018 är Noreddine Al-Khamedi som 

bjöds in till ett arrangemang av IR vid namn ”Muslimska familjedagar” i 

södra Sverige. En person som är känd för att uppmanat unga tunisier att 

ansluta sig till jihad i Syrien. Liknande föreläsare har systematiskt bjudits in 

i över 10 år. 

 

Statskontoret och Riksrevisionen har riktat skarp kritik mot 

studieförbundets kontroll av de medel staten har betalt ut. Kammarrätten 

fastslog i en dom i slutet av 2019 att en av Ibn Rushd:s 

medlemsorganisationer kunde nekas bidrag av MUCF på grund av att 

organisationen inte verkar i enlighet med demokratins idéer. 
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Ibn Rushd har som visats i Folkbildningsrådets rapport dela en 

tolkningstradition med ideologisk anknytning till Muslimska brödraskapet. 

Även i en rapport från MSB av bland annat Magnus Norell har visat på 

kopplingar till Muslimska brödraskapet. 

 

Som det framgår i boken Islamism i Sverige redogör Westerholm om 

Muslimska brödraskapet. Muslimska Brödraskapet är en internationell 

islamistisk nätverksrörelse, som också är etablerad i Sverige. Islamisternas 

mål – läs Muslimska Brödraskapet – är att upprätta en islamisk stat, ett 

kalifat och där införa sharialagar. Islamism är en i grunden fascistisk 

ideologi. Flera exempel visar också att MB internationellt interagerar med 

al-Quaida och IS. De islamistiska rörelserna förenas i sitt hat mot väst, 

avskyn mot judar och drömmen om ett återuppståndet kalifat. Muslimska 

Brödraskapet är ett säkerhetspolitiskt hot och utgör en fara för demokratin 

i Sverige. Deras avsikt är att i grunden förändra det svenska samhället 

genom att verka inifrån. Deras avsikt i första steget är att inrätta 

parallellsamhällen, med särskild lagstiftning för muslimer. 

 

Vi tycker det därför är klarlagt att kommunen inte bör finansiera 

verksamheten med skattemedel.  

Beslutet ska skickas till 
Studieförbunden 
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§ 31 

Diarienr: KU-2020/00033 

Grund för fördelning av stöd till studieförbunden 

kommande år 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att 2020 års verksamhetsvolymer undantas från kommande fördelningar 

av medel till studieförbunden och att 2019 års volymer används istället. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ali Yasin Dahir (S) i handläggningen och beslutet 

i detta ärende. 

Ärendebeskrivning 

Studieförbunden i Umeå har genom Folkbildning Västerbotten riktat en 

skrivelse till Umeå kommun där de framställer några önskemål om 

kommunens stöd till studieförbunden i år och kommande år. 

 

Coronaepidemin har inneburit stora utmaningar för studieförbunden, då 

deras verksamhet till stor del bygger på fysiska möten människor emellan. I 

rådande läge har en gemensam överenskommelse träffats där 

studieförbunden kommit överens om att all folkbildningsverksamhet som 

kan ske digitalt eller på distans ska göras så. Fysiska träffar genomförs 

endast efter en noggrann prövning enligt myndigheternas råd och 

anvisningar. Denna omställning påverkar förstås vilka verksamhetsvolymer 

förbunden kan genomföra och tvingar fram nya arbetssätt och metoder.  

 

Folkbildningsrådet har tagit flera beslut för att underlätta för 

studieförbunden. Numera kan all studieförbundsverksamhet ske på 

distans. Statsbidraget 2020 ska i sin helhet fördelas till studieförbunden 

även om verksamheten påverkas av epidemin. Slutligen har 

statsbidragssystemet tillfälligt ändrats så att 2020 års verksamhet inte 

påverkar fördelningen av kommande års statsbidrag. 
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Studieförbunden tar i sin skrivelse upp två punkter som de önskar att Umeå 

kommun förhåller sig till eller beslutar om: 
 

”Vi vänder oss nu till Umeå kommun med en önskan att ni fattar 

beslut i linje med folkbildningsrådets besked: 
 

 Låt stödet till studieförbunden ligga kvar på beslutad nivå i år. 
Detta gäller såväl generella bidrag som bidrag till 
projektverksamheter. 

 Låt inte 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för 
fördelning av kommunbidrag till studieförbund kommande år. Vi 
förespråkar att ni istället använder 2019 års volymer.” 

 

Den första punkten kan redan sägas ha hanterats i det generella stödpaket 

som kommunen har riktat till föreningslivet. Där finns bland annat följande 

åtgärder: 
 

”Stöd till verksamhet: 

 Inga förändringar för årliga verksamhetsstöd 
 Dispens med årsmöteshandlingar för årliga stöd och 

aktivitetsstöd 
 Stöttning av pågående tillfälliga projektstöd” 

Det vill säga stödet till studieförbunden ligger kvar på beslutad nivå i år. 

Den andra punkten behöver nämnden däremot ta ställning till. 

Förvaltningen ser inget skäl att inte tillmötesgå studieförbundens önskan. 

Eftersom kommunen numera följer statens modell för fördelning av stöd 

till studieförbunden finns ingen anledning att avvika från denna princip i 

denna fråga. Därför föreslås att 2020 års verksamhetsvolymer undantas 

från kommande fördelningar av medel till studieförbunden och att 2019 

års volymer används istället. 

Beslutsunderlag 

Folkbildning Västerbotten - Umeå.doc 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Studieförbunden 
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§ 32 

Diarienr: KU-2020/00013 

Verksamhetsuppföljning 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna verksamhetsuppföljning för perioden januari till april 2020 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen har upprättat verksamhetsuppföljning för perioden 

januari till april 2020. 

Beslutsunderlag 

Kulturnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till april 

Beredningsansvariga 

Peter Gustavsson, controller 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Ekonomifunktionen Anette Sjödin 

   
 

 

  



Sida 10 av 14 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kulturnämnden 2020-05-27 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 33 

Diarienr: KU-2019/00054 

Internkontrollplan 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan tertial 1 2020 

 

att den interna styrningen och kontrollen tertial 1 2020 är tillräcklig 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Den av kulturnämnden fastställda internkontrollplanen skall följas upp och 

återrapporteras i anslutning till tertialrapporterna. 

 

Samtliga åtgärder som skulle vara klara under tertial 1 

(uppdragsbeskrivning) och tertial 2 (styrprinciper, lagbunden verksamhet 

och kompetensförsörjning) är klara. Övriga åtgärder är påbörjade. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan KN 2020 Uppföljning tertial 1 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator 

Anette Sjödin, controller Ekonomifunktionen, budgetenheten 
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§ 34 

Diarienr: KU-2018/00032 

Samråd: Översiktsplan Umeå kommun - 

Fördjupning för Sävar 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att ställa sig bakom yttrandet i tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 

En tidigare version av planen var på samråd under maj-september 2018 

och inkomna synpunkter under det första samrådet, samt kommentarer 

om hur dessa synpunkter har tagits tillvara finns redovisat i en 

Samrådsredogörelse. Kulturnämnden behandlade remissen 2018-08-29. 

 

Det reviderade planförslaget skapar förutsättningar för att stärka Sävars 

roll som naturnära centralort och visar på utvecklingen av en attraktiv 

livsmiljö i ett framtida större Sävar. Med planförslaget ges fler möjlighet att 

bosätta sig och bedriva verksamhet i Sävar. Potentialen för service, folkliv 

och kollektiva resmöjligheter ökar med ett centralt placerat resecentrum 

längs Norrbotniabanan som kopplar till befintligt centrum. Här sätts även 

fokus på naturområden som Sävarån och Pålböleområdet och sociala 

värden, mötesplatser och barn och ungas perspektiv – viktiga för Sävars 

framtida utveckling. 

 

Yttrande från kulturnämnden 

Kulturnämnden har tidigare besvarat remiss angående översiktsplan för 

Sävar. De synpunkter som inlämnats är på olika sätt omhändertaget i det 

reviderade underlaget. Kulturnämnden avstår från ytterligare synpunkter. 

Beslutsunderlag 

Fördjupning Samråd Sävar, samrådshandling 

Protokollsutdrag kulturnämnden 2018-08-29 § 31 
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Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
Elin Lindqvist, Övergripande planering 
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§ 35 

Diarienr: KU-2020/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Nulägesrapport från Kulturskolan 

Beatrice Hammar, avd. chef och Camilla Freedman, enhetschef 

 

Läget i verksamheterna under rådande omständigheter med 

coronapandemin 

Fredrik Lindegren, kulturchef och Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

 

Återrapport från budgetberedningen samt specifikation av behov 2021-

2024, reviderad version 

Fredrik Lindegren 

 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM 2019 

Lars Sahlin 

 

Återkoppling uppdrag 49: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 

uppdrag att göra en analys över hur klimatutsläppen ser ut inom respektive 

nämnds verksamhet och att arbeta fram en handlingsplan för hur dessa 

kan minskas i enlighet med Parisavtalet. 

Lars Sahlin 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 5 minuter (kl. 15.00-15.05) och återupptas 

därefter. 

Beslutsunderlag 

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM 2019 
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§ 36 

Diarienr: KU-2020/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga anmälningsärenden/delegationsbeslut april och maj 2020 till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden ställdes in i april varför de ärenden som avser april anmäls 

till nämnden i maj. 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärenden/Stöd till föreningar april 2020 

Anmälningsärenden/Stöd till föreningar maj 2020 

Delegationsbeslut ordförande/Umeå kommuns stipendium till avgångselev 

vid Konsthögskolan 

Delegationsbeslut ordförande/Rese- och kulturstipendium 2020 

Delegationsbeslut kulturchef/Remiss: Regional biblioteksplan 2020-2023 

Remissversion Regional biblioteksplan 2020-2023 

Delegationsbeslut bibliotekschef/Ersättningsplanering av bibliotekschef 

Markanvisningspolicy, ej besvarad remiss 

Avfallsplan Umeåregionen, ej besvarad remiss 

Anmälningsärenden/Personuppgiftsincidenter 2020-01-01—03-31 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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