
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-08-26 

 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 13:15-14.05 

Plats: Saluten 

Beslutande: Fredrik Elgh (C), vice ordförande 
Matilda Olofsson (S) 
Anton Bergström (M) 
Wilmer Prentius (V) 
Anna Johansson (S), tjg. ersättare för Helena Smith (S) 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjg. ers. för Ali Yasin Dahir (S), deltar 
på distans 
Birgitta Stål (V), tjg. ersättare för Theodor Appelblad (S) 
Liv Granbom (M), tjg. ersättare för Kjerstin Widman (M) 
Per Adsten (V), tjg ersättare för Kajsa Danielsson (V) 
Inger Renström (C), tjg. ers. för Robin Törnberg (L), deltar på 
distans 
Philip Westin (MP), tjg. ersättare för Peder Karlsson (MP) 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Anna Johansson 
 

Sekreterare:        §§ 37-45 

 Elisabeth Anttu 
 

Ordförande:      

 Fredrik Elgh 
 

Justerare:      

 Anna Johansson 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-08-26 

Anslaget har satts upp: 2020-08-31 

Anslaget tas ner: 2020-09-22 

Förvaringsplats: Fritid, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Peter Gustavsson, controller 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Moa Krestesen, konstintendent, §§ 37-38 

Maria Nordenback, bibliotekarie 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

 

Övriga 

Mr Tsegabrhan Habtemariam, Umeå kommuns fristadsgäst, del av § 44 

Mrs Tsega Mogos Kebede, del av § 44 
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§ 37 
Diarienr: KU-2020/00039 

Översyn av stipendiekommitténs arbetsformer 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att stipendiekommittén för Umeå kommuns konststipendium utgörs av 

biträdande kulturchef, konstintendent samt extern ledamot utsedd av 

KRO, Konstnärernas Riksorganisation med uppgift att föreslå stipendiat 

inför beslut i kulturnämnden. 

 

Kulturnämnden beslutar ge stipendiekommittén i uppdrag att beakta 

följande kriterier; 

 

att konststipendiet inte är sökbart 

att stipendiaten ska ha anknytning till Umeå 

att konststipendiet ska tilldelas yrkesverksam konstnär 

att konststipendiet ska premiera fortsatt konstnärlig verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

I uppdragsplanen som antogs av kulturnämnden 2019-11-20 gavs som ett 

särskilt uppdrag till kulturförvaltningen att under 2020 genomföra en 

översyn av stipendiekommitténs arbetsformer. 

 

Kulturnämnden har sedan tjugo år delat ut ett årligt stipendium till 

yrkesverksam konstnär med anknytning till Umeå. Stipendiet, som syftar till 

att premiera gjorda konstnärliga insatser, men som även ska tjäna som 

uppmuntran till fortsatt konstnärlig verksamhet, har blivit uppskattat för 

såväl den uppmärksamhet det genererar som det ekonomiska tillskott det 

innebär för den utsedda stipendiaten. 

 

Stipendiet som inte är sökbart har sedan det inrättades 1999 delats ut till 

konstnär efter beslut i nämnden på rekommendation av en 

stipendiekommitté bestående av kulturnämndens ordförande, vice 

ordförande, konstintendent och (biträdande) kulturchef. Ordningen är 
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okonventionell så till vida att såväl tjänstepersoner som politiker har ingått 

i beredningen. I andra sammanhang där kulturnämnden fattar beslut om 

beställning av konstnärlig gestaltning eller inköp av lös konst, för belopp 

överstigande fastställd delegationsnivå, sker beredningen enbart av 

tjänstepersoner och beslut fattas därefter i kulturnämnden. 

 

Mot bakgrund av den utveckling som sker i några av landets kommuner 

med ett ökat politiskt inflytande över det konstnärliga innehållet är det 

angeläget att särskilja det politiska perspektivet från det 

tjänstemannamässiga genom att se över representation och rollfördelning 

inför framtida beslut kring valet av stipendiater till det kommunala 

konststipendiet, vilket är i överensstämmelse med intentionerna i Det 

kulturpolitiska programmet som för närvarande är ute på remiss inför 

kommande behandling och beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse samt protokollsutdrag kring Inrättande av kommunala 

stipendier inom bildkonstområdet, 1998 

Tjänsteskrivelse samt protokollsutdrag kring Utdelande av kommunala 

stipendier inom bildkonstområdet, 1999 

Beredningsansvariga 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Moa Krestesen, konstintendent 
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§ 38 
Diarienr: KU-2020/00037 

Avskrivningar i konstsamlingen 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att avskriva följande konstverk ur Umeå kommuns konstsamling: 

 

1. Id nr: 68038, Atti Johansson ”Mekanisk organisk”, relief i trä m m. 

Platsspecifik gestaltning för Dragonskolan 1968. Nedmonterad våren 

2009 p g a ombyggnation av skolan. 50 meter lång. 

2. Idnr: 82465, Peter Lundström, okänd titel, trärelief, inköpt 1982, 2 x 

2,5 25 meter. *) 

3. Idnr: 80489, Britt-Ingrid Persson, ”Ägg och potatis”, keramisk 

installation, platsspecifik gestaltning till Carlshöjdsskolans matsal 

1980. 

4. Idnr: 91028, Lena Andersson, utan titel, skulptur keramik, ca 130 cm 

hög. 

5. Id.nr: 85137, Karl-Erik Häggblad, ”Utan titel”, målning olja på trä, 

inköpt 1980. 

6. Idnr: 2011086, Paul Kley okänd titel, installation för Dragonskolan. 

Beredskapsarbete. 
*) Rättad 2020-09-08 

Ärendebeskrivning 

Vår bedömning för avskrivning baseras utifrån följande: 

 

• Viktigt konstnärligt tidsdokument utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv 

• Konstnärlig och teknisk kvalité 

• Kostnad av restaurering 

• Byggnadsfastkonst: Möjlighet till omplacering utan att konstverket 
tappar sin ursprungliga identitet kopplat till platsen verket är skapat 
för. 

Beslutsunderlag 

Förslag till avskrivning augusti 2020 
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Beredningsansvariga 

Moa Krestesen, konstintendent 

Beslutet ska skickas till 
Anja Boman, konstsekreterare 
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§ 39 
Diarienr: KU-2020/00014 

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 

2021-2024 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att nämndens förslag till investeringsplan 2021–2024 som beslutades 

2020-03-25 kvarstår oförändrat. 

 

att fastställa reviderat förslag till investeringsprojekt utöver 

inriktningsram enligt bilaga 1. 

 

att fastställa skriftlig beskrivning till ovanstående förslag enligt bilaga 2. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och plan 2022–2024 är 

förskjutet till 26 oktober med anledning av de osäkra ekonomiska 

förutsättningarna som coronapandemin medfört. Inför den fortsatta 

beredningen av budgeten har kommunstyrelsen 2020-06-02 beslutat att ge 

nämnderna i uppdrag att se över och revidera investeringsbudgeten 2021–

2024 inklusive externförhyrningarna i nu liggande förslag till 

investeringsbudget utifrån eventuella förseningar i projekt 2020. 

Revideringen ska ske utifrån principerna om genomförbarhet, volymökning 

och att vårda det vi redan har.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Förslag till reviderad investeringsplan samt externa förhyrningar 

2021–2024. 

 

Bilaga 2. Beskrivning av förändrade investeringar och externförhyrningar 

Beredningsansvariga 

Peter Gustavsson, controller 
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Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

Anette Sjödin, controller 
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§ 40 
Diarienr: KU-2020/00043 

Kulturnämndens reglemente 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fastställa förslag till nytt reglemente för kulturnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande reglemente omfattar inte de verksamheter som kulturnämnden 

de facto ansvarar för.  

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente för kulturnämnden. 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 41 
Diarienr: KU-2020/00025 

Remiss: Policy och handlingsplan för halverad 

barnfattigdom 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom det reviderade yttrandet i tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat om halverad barnfattigdom till 2020. I 

budget- och planeringsförutsättningar för 2019 kopplades uppdrag om att 

ta fram en handlingsplan för att halvera barnfattigdomen till år 2020 till det 

strategiska utvecklingsområdet Goda livsvillkor. Uppdraget delades mellan 

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN), individ- och 

familjenämnden (IFN) samt kommunstyrelsen. Handlingsplanen utgår från 

föreslagen policy för halverad barnfattigdom. Information om förslag till 

Handlingsplan har getts till GVN och IFN i december 2019 samt 

kommunstyrelsens hållbarhetsutskott (KSHU) i januari 2020. 

 
Arbetet med barnfattigdom knyts till Umeå kommuns kommission för 

social hållbarhet inom fokusområdet Barns uppväxtvillkor och förslaget har 

tagits fram av tjänstepersoner från utbildning, samhällsbyggnad samt stöd 

och omsorg. 

 
Kulturförvaltningen har tidigare beretts möjlighet att bidra med underlag 

till handlingsplanerna. 
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Yttrande från kulturnämnden 
Kulturnämnden ställer sig bakom grunderna och principerna till förslag till 

policy och handlingsplan för halverad barnfattigdom. 

 
Kulturnämnden noterar dock att det är efter remisstidens utgång endast 

ett par månader kvar av 2020 varför policy och handlingsplanerna hamnar 

fel i tiden. 

 

Policy och handlingsplaner som får direkta ekonomiska konsekvenser bör 
vara en del av budget- och planeringsarbetet. 
 
Kulturnämnden noterar att det i dokumenten på ett flertal ställen refereras 

till Kulturcentrum för barn & unga som rätteligen bör ändras till 

Kulturskolan. 

Beslutsunderlag 

Policy halverad barnfattigdom remissversion 

Handlingsplan Barnfattigdom remissversion 

Bilaga 1 Matris 

Bilaga 2 Översikt 

Bilaga 3 Aktivitetsplan 

Bilaga 4 Kunskapsöversikt 

Beredningsansvariga 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Matilda Olofsson (S) - bifall till tjänsteskrivelsens förslag med följande 

ändring (strykning av näst sista stycket): 

Kulturnämnden noterar att bilagorna till handlingsplanen innehåller en 

detaljrikedom som är en direkt följd av såväl delegerat verksamhetsansvar 

och som är beroende på fullmäktige respektive nämndens budgetbeslut. 

Kulturnämnden anser därför att sådan detaljrikedom i matriser, översikter 

och aktivitetsplaner bör utgå. 

 

Anton Bergström (M) – bifall till tjänsteskrivelsens förslag. 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall till Matilda Olofssons (S) yrkande mot bifall till tjänsteskrivelsens 

förslag. Ordföranden finner att kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom 

det reviderade yttrandet i tjänsteskrivelsen. 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium KS-2019/00979 
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§ 42 
Diarienr: KU-2020/00042 

Umeå kommuns Minervastipendier 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 
 
att utse Theodor Appelblad (S) och Fredrik Elgh (C) till arbetsgrupp för 

Umeå kommuns Minervastipendier 2020. 

Ärendebeskrivning 

Minervabelöningen instiftades till minne av Umeås första biblioteks- och 

föreläsningsförening. Stipendierna delas ut av kulturnämnden till utövare 

eller främjare av kulturell verksamhet med anknytning till främst 

Västerbotten. Första gången det skedde var 1977 och varje år utses två 

pristagare. 

 
Tidigare bestod belöningen av ett konstverk men för några år sedan 

inrättades istället två årliga stipendier med en stipendiesumma på 

10 000 kr vardera. 
 
Beslut om mottagare av Minervastipendierna brukar tas vid 

kulturnämndens sammanträde i oktober. 

 
Namnen på tidigare mottagare finns i bifogad bilaga.  

Beslutsunderlag 

Pristagare 1977–2019 
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§ 43 
Diarienr: KU-2020/00041 

Kulturnämndens sammanträdestider 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 
 
att fastställa sammanträdestider för 2021 enligt nedan. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdestider för 2021 har tagits fram. 
 
20 januari  kl. 13.15 

17 februari  kl. 13.15 

17 mars  kl. 13.15 

21 april  kl. 13.15 

19 maj  kl. 13.15 

25 augusti  kl. 13.15 

22 september kl. 13.15 

20 oktober  kl. 13.15 

17 november  kl. 13.15 

8 december  kl. 13.15 

 
Kulturnämndens sammanträden hålls på onsdagar. 

Beredningsansvariga 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
Peter Gustavsson, controller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunikationsavdelningen 

Kulturnämndens ledamöter och ersättare 

Berörda tjänstepersoner 
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§ 44 
Diarienr: KU-2020/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Presentation av Umeå kommuns fristadsgäst med fru 

Mr Tsegabrhan Habtemariam 

Mrs Tsega Mogos Kebede  

Leif Mårtensson, koordinator för fristadsprojektet 

 

Läget i verksamheterna under rådande omständigheter med anledning av 

coronapandemin 

Fredrik Lindegren, kulturchef 
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§ 45 
Diarienr: KU-2020/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden/delegationsbeslut för 

augusti 2020. 

Beslutsunderlag 

Stöd till föreningar augusti 2020 

Avtal om samverkan mellan kulturskolans elevförening UME och 

Kulturförvaltningen i Umeå kommun 

Yttrande från Umeå kommun: Betänkandet Sveriges museum om 

Förintelsen (SOU 2020:21) 

Samarbetsprojekt Kajiado County 

Personuppgiftsincidenter 2020-04-01—06-30 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 

 
 

 

 


