
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-10-26 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 26 oktober 2022 kl. 09:00- 16:00 

Plats: Kommunstyrelsens mötesrum 

Beslutande: Helena Smith (S), ordförande 
Fredrik Elgh (C), vice ordförande 
Theodor Appelblad (S), § 59- del av § 66, § 67-68 
Kjerstin Widman (M), § 61, § 66-68 
Anton Bergström Nord (M), § 59-del av § 66, § 67-68  
Wilmer Prentius (V) 
Philip Westin (MP), § 60-65, del av § 66, § 67-68 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjänstgörande ersättare för Ali Yasin 
Dahir (S) 
Bengt Norman (S), tjänstgörande ersättare för Hamda 
Muhamed Dubad (S) 
Eva Westman Modig (M), tjänstgörande ersättare för Kjerstin 
Widman (M), § 59-60, § 62-65, samt för Theodor Appelblad 
(S), del av § 66 
Liv Granbom (M), tjänstgörande ersättare för Philip Westin 
(MP), § 59, del av § 66 
Birgitta Stål (V), tjänstgörande ersättare för Kajsa Danielsson 
(V) 
Albin Norqvist Karlsson (L), tjänstgörande ersättare för Meta 
Tunell (L) 
Inger Renström (C), tjänstgörande ersättare för Anton 
Bergström Nord (M), del av § 66 
 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Fredrik Elgh   
  

 
Sekreterare:        §§ 59-68 
 Maria Nordenback 

 
Ordförande:      
 Helena Smith  
 
Justerare:      
 Fredrik Elgh  
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 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-10-26 
 
Anslaget har satts upp: 2022-10-31 
 
Anslaget tas ner: 2022-11-21 
Förvaringsplats: Kulturförvaltningen, Umeå kommun 
 
Underskrift:   

 Maria Nordenback
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Eva Westman Modig (M), § 61, del av § 66 
Liv Granbom (M), § 60-65, del av § 66 
 
Tjänstemän 
Fredrik Lindegren, Kulturdirektör 
Beatrice Hammar, verksamhetschef Kulturchef 
Elin Hellrönn, verksamhetschef Program 
Helena Karlström, bibliotekschef 
Björn Söderbäck, HR-chef, del av § 66 
Leif Mårtensson, ledningskoordinator 
Peter Gustavsson, controller 
Eva Lindgren, Föreningsbyrån 
Moa Krestesen, konstintendent, § 61 
Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 59 

 
Diarienr: KU-2022/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen 
 
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   
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§ 60 

 
Diarienr: KU-2022/00048 

Umeå kommuns Minervastipendier 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att utse Eva Lindau och Bo Sundin till mottagare av Umeå kommuns 
Minervastipendier 2022. 

Ärendebeskrivning 
Motivering Eva Lindau 
Eva Lindau är skåning och kom till Umeå med omnejd i början på 1980-
talet. Hon studerade vid Umeå universitet och kom tidigt att intressera sig 
för teater och var bland mycket annat producent vid Profilteatern.  
Med engagemang, nyfikenheten, driv och stor kompetens inom 
scenkonstområdet har producenten Eva Lindau varit med och byggt upp 
Umeå Teaterförening till en av Sveriges mest framgångsrika. Hennes 
fingertoppskänsla för kvalitet inom såväl det breda som det smala har gett 
Umeåpubliken tillgång till teaterns verkliga guldkorn. 
Eva Lindaus stora professionella och ideella engagemang för teaterlivet i 
Umeå under många år gör henne till en mycket värdig mottagare av 2022 
års Minervastipendium 
 
Motivering Bo Sundin 
Bo Sundin är från Stockholm och Umeåbo sedan 1980-talet. Han verkade 
vid Västerbottens museum i Umeå under åren 1978 till 1994 och där var 
han bland annat redaktör för tidskriften Västerbotten och 
byggnadsantikvarie. I den senare rollen var Bo Sundin inblandad i många 
bevarandefrågor när det gällde byggnader i vår stad. Han fortsatte med 
sådana spörsmål under sin tid som länsantikvarie vid Länsstyrelsen fram till 
sin pensionering 2018 och efteråt. Bo Sundin har ett stort kulturhistoriskt 
intresse och det visade sig inte minst nu i ingången till detta år 2022 då vi 
firar att Umeå fyller 400 år. Lagom till jubileet har han i boken Husen som 
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överlevde Umeå beskrivit 35 byggnader i Umeå kommun som är skyddade 
enligt kulturmiljölagen och lyft fram deras tillkomst och historia i stor 
detalj. Vi får ta del av de historiska miljöerna, personerna som byggde 
husen, de som bodde i dom och en del av vad som utspelade sig bakom 
fasaderna. Boken är en pärla många har och kommer att ha glädje av. 
Detta tillsammans med Bo Sundins övriga författarskap och insatser för 
Umeås kulturhistoria genom åren gör honom till en mycket värdig 
mottagare av 2022 års Minervastipendium 
 
Om Minervastipendiet 
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. Stipendiet består av två årliga stipendier med en prissumma på 
10 000 kronor vardera. 
 
Namnen på tidigare mottagare finns publicerade på Umeå kommuns 
hemsida: Minervastipendiet - Umeå kommun (umea.se) 

Beredningsansvariga 
Fredrik Elgh (C) 
Kurt- Åke Sjöström (S) 

Beslutet ska skickas till 
Stipendiaterna 
   
 
 
  

https://www.umea.se/upplevaochgora/foreningarforeningsliv/stipendierochutmarkelser/minervastipendiet.4.1b4d24fb1752122eb8411cc.html
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§ 61 

 
Diarienr: KU-2022/00049 

Umeå kommuns konststipendium 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att Umeå kommuns konststipendium 2022 tilldelas Micael Norberg. 

Ärendebeskrivning 
Motivering 
Micael Norbergs verk och metoder kan ses som både dokumentära och 
performativa. Han behandlar frågor om att vara människa, våra relationer 
och det motstånd och förväntningar som livet bär. Språk och ord är alltid 
närvarande i hans arbete men också naturen står honom nära. 
I samband med hans utställning med titeln I’m not going to tell you it will 
be okay (Galleri verkligheten, Umeå, 2020) ställde sig Norberg frågan; 
”Vem har råd att vara uttråkad då världen ser ut som den gör?” Han svarar: 
”En revolution kan utspela sig på ett personligt plan. Jag kan antingen kura 
ihop i fosterställning och ge upp av tristess eller så säger jag till mig själv på 
skarpen och försöker dansa Bhangra, ensam i en skog. Det personliga är 
också politiskt.” 
Vi vill med Umeå kommuns konststipendium uppmuntra honom att 
fortsätta dansa i skogen! Och genom det fortsätta sitt ömsinta, gestaltade 
arbete om mänskliga grundläggande frågor och känslor. Hans konst 
kommer att behövas mer än någonsin framöver! 
Micael Norberg är utbildad vid Kunst Akademiet i Trondheim, Norge, 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunst i Haag, Holland och 
Konsthögskolan i Umeå i början av 1990-talet. Han är utöver sin egen 
praktik också universitetslektor i fri konst vid Umeå Universitet. 
 
Om Umeå kommuns konststipendium 
Umeå kommuns konststipendium på 75 000 kronor delas ut till en 
framstående konstnär med lokal förankring.  
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Stipendiekommittén består av konstintendent, konstsekreterare samt en 
representant utsedd av Konstnärernas Riksorganisation Västerbotten (KRO) 
med Kulturdirektör som adjungerad. 
 
Namn på tidigare mottagare finns publicerade på Umeå kommuns 
hemsida: Konststipendium - Umeå kommun (umea.se) 

Beredningsansvariga 
Moa Krestesen 
Fredrik Lindegren 

Beslutet ska skickas till 
Stipendiaten 
Anja Boman, konstsekreterare   
 
 
  

https://www.umea.se/upplevaochgora/foreningarforeningsliv/stipendierochutmarkelser/konststipendium.4.1b4d24fb1752122eb8411c1.html
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§ 62 

 
Diarienr: KU-2022/00033 

Yttrande Granskning avtalsförvaltning 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att ställa sig bakom tjänsteskrivelsens yttrande. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har E&Y granskat 
kommunens arbete med avtalsförvaltning. 
 
Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen och berörda 
nämnder har säkerställt en ändamålsenlig avtalsförvaltning med tillräcklig 
intern kontroll av ingångna avtal. I tid avser granskningen 2022. 
Stickprovsgranskade avtal har dock i regel initierats tidigare. 
 

Yttrande 
Kulturnämnden noterar att en del av synpunkterna som påverkar nämnden 
är av kommunövergripande natur och är rekommendationer för 
kommunstyrelsen (Sammanfattning samt 3.3). 
 
Kulturnämnden bedömer att några externa utförare enligt riktlinjerna (2.7) 
inte föreligger. 
 
Kulturförvaltningen har en manuell hantering av förvaringen av sina avtal 
(3.2.4). Vår bedömning är att en enskild nämnd/förvaltning inte ska ha en 
egen digital hantering av avtal, utan kunna nyttja en kommungemensam 
databas. Speciellt som flertalet av kulturförvaltningens upphandlingar är 
del av kommungemensamma upphandlingar eller upphandlingar i 
samarbete med Upphandlingsbyrån. Upphandlingsbyrån har nyligen 
introducerat ett nytt system, Complete Control. 
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När det gäller skattekontroller och kreditupplysningar (5.2.1) noterar vi att 
behörigheter saknas för förvaltningens medarbetare att genomföra dylika 
kontroller. Huruvida kompetens, system och behörigheter för detta ska 
införskaffas är en fråga för dialog med Upphandlingsbyrån och en del av 
översynen av hur direktupphandlingar hanteras inom förvaltningen. 
 
Att vara en del av stora kommungemensamma upphandlingar innebär att 
mindre förvaltningars specifika behov ibland blir underordnade andra 
frågor, krav och uppgifter. Förvaltningen kommer vid kommande 
upphandlingar föra en dialog med Upphandlingsbyrån för att bättre 
tillgodose verksamhetensspecifika krav. (3.2.4) 
 
I de specifikt granskade avtalen noterar vi att synpunkten finns att 
uppföljningar inte kan styrkas. Förvaltningens medarbetare har 
återkommande möten med leverantörer för såväl dialog som uppföljning. 
Den manuella hanteringen innebär att dokumentationen av uppföljning 
och möten blir svår att följa (6.1 samt bilaga 1). 
 
Kulturnämndens åtgärdsplan, med anledning av granskningen, är att 
förvaltningens avtal ska föras in i Upphandlingsbyråns nya system, 
Complete Control. Förvaltningen/nämnden har representation i det nya 
kommunövergripande upphandlingsrådet. Översyn av hur förvaltningen 
arbetar med direktupphandling kommer att göras. 

Beslutsunderlag 
Granskning av kommunens avtalsförvaltning 2022 

Beredningsansvariga 
Fredrik Lindegren 
Leif Mårtensson 

Beslutet ska skickas till 
kommunrevisionen@umea.se  
   
 
 
  

mailto:kommunrevisionen@umea.se
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§ 63 

 
Diarienr: KU-2022/00045 

Ansökan Utvecklingsanslag social hållbarhet 2023 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att bifalla ansöka om 965 000 kr från utvecklingsanslaget för social 
hållbarhet. 
 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsanslaget syftar till att Umeå ska växa utan socialt utsatta 
områden. Bland annat prioriteras projekt som gynnar barn och ungdomar 
och deras föräldrar, likaså projekt som bedrivs i samarbete mellan 
kommunens förvaltningar, region, myndigheter, näringsliv och 
föreningsliv/civilsamhälle. Ett annat prioriterat område är att projektet ska 
bidra till en hållbar och attraktiv kommun med god livsmiljö. 
 
Programavdelningen och Kulturskolan vill i samarbete med Fritid Unga och 
Riksteatern arbeta med ungas kulturintresse i stadsdelarna. Vi vill skapa 
förutsättningar för de unga att själva arrangera de kulturaktiviteter de 
önskar, där de bor, eller om de hellre önskar, i våra egna lokaler och på 
scener i centrum.  
Projektet kommer att arbeta utifrån en nationell modell, kultur crews, där 
unga sätter agendan för sina egna kultur- och konstarrangemang och där 
projektledare, teamledare, fritidsledare och kulturskolepedagoger stöttar, 
höjer kompetensen hos och möjliggör de ungas egna idéer för en offentlig 
publik. 
Med projektet vill vi starta kultur crews i Holmsund, på Ålidhem och på 
Mariehem. Den primära målgruppen är 15–20 år, men vi välkomnar även 
yngre deltagare, från 13 år. Målet med projektet är dels att lyssna på de 
unga medborgarnas idéer och förslag, för att de själva ska ta initiativ till en 
meningsfull fritid med kultur i fokus, dels att skapa förutsättningar för nya 
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arrangörer och en återväxt av föreningslivet i Umeå, samt att projektet i 
slutändan leder till fler konst- och kulturupplevelser för en offentlig publik i 
våra olika stadsdelar. Samverkan med Fritid Unga innebär att vi kan hitta 
unga intresserade inte bara i Kulturskolans verksamhet, utan även på 
fritidsgårdarna i nämnda områden. Samarbetet med Riksteatern ger 
deltagarna arrangörskompetens, samt ett regionalt och nationellt 
sammanhang och möjlighet att träffa andra unga med liknande intressen. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om medel ur Utvecklingsanslag för social hållbarhet 

Beredningsansvariga 
Beatrice Hammar 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium   
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§ 64 

 
Diarienr: KU-2022/00050 

Särskild delegation Kulturskolan för Skapande skola 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att ge Kulturskolans verksamhetschef rätt att teckna särskilda avtal 
inom budgetramen för Skapande skola. 

Ärendebeskrivning 
Medel för projektet Skapande skola söks årligen i februari från Kulturrådet. 
Bidraget syftar till att ge elever i grund- och särskola möten med 
professionella konstnärer och kulturaktörer, för konstnärliga upplevelser 
och för att främja elevernas kreativitet under skoltid. För- och 
grundskoleförvaltningen i Umeå har gett Kulturskolan uppdraget att söka 
och redovisa bidraget, administrera projektet ekonomiskt och praktiskt, 
samt schemalägga och informera de skolor och klasser som får ta del av 
medlen och verksamheten. För detta uppdrag har Kulturskolan en 
halvtidstjänst som bekostas av för – och grundskolan.  
 
Varje läsår tecknas avtal med de professionella konstnärer och 
kulturaktörer som deltar i projektet och möter eleverna i klassrummen. I 
vissa delar av projektet träffar samma aktör (-er) ett stort antal klasser och 
avtalen kan därför ekonomiskt överskrida delegationsordningen för 
tecknande av avtal.  
 
Det beviljade bidraget inom ramen för Skapande skola redovisas årligen av 
Kulturskolans verksamhetschef, som också följer upp budget och 
verksamhet löpande under läsåret. 
 
För att underlätta administration och hantering av bidraget för Skapande 
skola bör verksamhetschef kunna teckna avtal med de konstnärer och 
kulturaktörer som deltar i Skapande skola, så länge bidraget används enligt 
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av Kulturrådet beviljad ansökan, oavsett summa som konstnärerna och 
kulturaktörerna fakturerar för sin medverkan.  
 
Bidraget för läsåret 2022/23 uppgår till 2 118 600 kronor och beräknas 
komma cirka 8 000 elever i grund- och särskola till godo. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag till Skapande skola 2022-23 
Beslut statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola, läsåret 
22/23 

Beredningsansvariga 
Fredrik Lindegren 
Leif Mårtensson 
Beatrice Hammar 

Beslutet ska skickas till 
Beatrice Hammar 
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§ 65 

 
Diarienr: KU-2018/00011 

Lokalförsörjning Umeå kulturförvaltning 2023 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 

att ge förvaltningen i uppdrag att meddela behoven i  
Lokalförsörjningsplan 2023 till tekniska nämnden, Fastighet. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun Fastighet ansvarar för att förse de kommunala 
verksamheterna med lokaler och fastigheter efter inlämnade planer för 
lokalförsörjning. Lokalförsörjningsplanen omfattar också underhåll- och 
renoveringsbehov. 
Umeå kulturs olika förhyrningar omfattar i huvudsak fastigheter och lokaler 
för stadsbiblioteket, närbibliotek och i viss mån andra 
kulturangelägenheter.  
Alla behov av förändrade lokaler, nya lokaler, avyttring av befintliga 
förhyrningar, underhåll och reinvesteringar ska anmälas till Umeå kommun 
Fastighet för samplanering. 
 

Bifogat följer en förteckning över de, för närvarande, kända behoven som 
föreligger, dock ej i prioritetsordning. 

Beslutsunderlag 
Lokalförsörjningsplan 2023 

Beredningsansvariga 
Fredrik Lindegren 
Leif Mårtensson 

Beslutet ska skickas till 
Leif Mårtensson 
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§ 66 

 
Diarienr: KU-2022/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information från verksamheterna 
Helena Karlström, bibliotekschef 
Beatrice Hammar, verksamhetschef Kulturskolan 
Elin Hellrönn, verksamhetschef Program 
 
Verksamhetsplan 2023 
Nämnden diskuterar i grupper förvaltningens förslag till verksamhetsplan.  
Leif Mårtensson, ledningskoordinator 
 
Internkontrollplan 2023 
Leif Mårtensson, ledningskoordinator 
 
Förslag till stöd till föreningar, festivaler och studieförbund 2023 
Eva Lindgren, Föreningsbyrån 
 
Nettokostnadsjämförelse 
Peter Gustavsson, controller 
 
Information från Öppet samråd med nationella minoriteter 20 oktober 
Helena Smith (S), Philip Westin (MP) 
 
Beslutsunderlag 
Riskanalys och internkontrollplan 2023 
Rapport nettokostnadsjämförelse Kulturverksamhet 2017-2021, med bilaga 
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Beslutet ska skickas till 
Rapport nettokostnadsjämförelse, SLK/Budget, Anette Sjödin 
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§ 67 

 
Diarienr: KU-2022/00005 

Kurser och konferenser 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anmäla Helena Smith (S) och Philip Westin (MP) till Umegration 10 
november kl. 17-21, Klossen Ålidhem, samt ger ordförande i mandat att 
besluta om ytterligare två deltagare 
 
att Helena Smith deltar digitalt 9/11 kl 10-16:30 och Inger Renström 9/11 
kl. 10-16:30, 10/11 kl. 10-14:00 samt 11/11 kl. 10-16:45 på de 
Antirasistiska dagarna, Malmö. 
 
Ärendebeskrivning 
Studieförbunden i Umeå i samarbete med Vän i Umeå anordnar på 
uppdrag av Umeå kommun en mötesdag om integration för civilsamhället 
och kommunens representanter. 
 
Program för Antirasistiska dagarna 9-11 november finns nu tillgängligt. De 
deltagare som anmält sitt intresse att delta digitalt meddelar vilka dagar 
och tider de deltar,  utifrån programmets innehåll. 

Beslutsunderlag 
Umegration 2022 
Program Antirasistiska dagarna 9-11 november 

Beredningsansvariga 
Maria Nordenback, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
De anmälda 
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§ 68 

 
Diarienr: KU-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 
för oktober 2022. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 
delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 
Personuppgiftskoordinator 
Personuppgiftsincidenter 2022-07-01 – 2022-09-30 
 
Delegationsbeslut 
Föreningsbyrån 
Utvecklingsstöd kulturverksamhet och arrangemang, ansökningsstopp 15 
september 

Beredningsansvariga 
Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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