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Beslutande: Helena Smith (S), ordförande 
Fredrik Elgh (C), vice ordförande, deltar på distans 
Ali Yasin Dahir (S), deltar på distans 
Theodor Appelblad (S), deltar på distans 
Kjerstin Widman (M), deltar på distans 
Anton Bergström (M), §§ 29 - 36, deltar på distans 
Wilmer Prentius (V), deltar på distans 
Meta Tunell (L), deltar på distans 
Philip Westin (MP), deltar på distans 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjg. ersättare för vakant plats, deltar 
på distans 
Eva Westman Modig (M), §§ 26 – 28, tjg. ersättare för Anton 
Bergström (M), deltar på distans 
Per Adsten (V), tjänstgörande ersättare för Kajsa Danielsson 
(V), deltar på distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Fredrik Elgh   

Sekreterare:        §§ 26-36 
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Ordförande:      

 Helena Smith  
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eva Westman Modig (M), §§ 29 – 36, deltar på distans 

Liv Granbom (M), deltar på distans 

Birgitta Stål (V), §§ 26 – 31, deltar på distans 

Albin Norqvist Karlsson (L)m deltar på distans 

Inger Renström (C), deltar på distans 

Sofie Dahlqvist (MP), deltar på distans 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Björn Söderbäck, HR-chef, §§ 27 - 29, 35, deltar på distans 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator, deltar på distans 

Peter Gustavsson, controller, deltar på distans 

Robert Tenevall, kulturkonsulent, deltar på distans  

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 26 

 

Diarienr: KU-2021/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna dagordningen utan tillägg 

 

att till protokollet notera att ingen person är jävig. 

Ärendebeskrivning 

Eventuella ändringar i dagordningen noteras i protokollet. En jävig person 

får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara vid nämndens 

behandling av ärendet. 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista/protokoll 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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§ 27 

 

Diarienr: KU-2021/00026 

Verksamhetsuppföljning 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna kulturnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden 

januari till april. 

Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen har upprättat kulturnämndens rapport till 

kommunstyrelsen för perioden januari till april. 

Beslutsunderlag 

Kulturnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till 

april. 

Beredningsansvariga 

Peter Gustavsson, controller 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

Beslutet ska skickas till 
SLK Ekonomi, Anette Sjödin 

KS Diarium 
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§ 28 

 

Diarienr: KU-2020/00046 

Internkontrollplan 2021 Uppföljning Tertial 1 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan tertial 1 2021 

 

att den interna styrningen och kontrollen tertial 1 2021 är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Den av kulturnämnden fastställda Internkontrollplanen skall följas upp och 

återrapporteras i anslutning till tertialrapporter respektive årsbokslut. 

 

Samtliga punkter är åtgärdade. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 

Dan Gideonsson 

Anette Sjödin 
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§ 29 

 

Diarienr: KU-2021/00027 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Ärendebeskrivning 

Enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, 11 §), ska 

arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Syftet är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs 

enligt föreskrifterna. Om det vid uppföljningen framkommer brister i 

arbetsmiljöarbetet ska dessa åtgärdas. Resultatet av uppföljningen är också 

ett underlag för arbetsmiljöarbetet kommande år. 

Syftet med uppföljningen ska ske på alla nivåer i organisationen är att: 

 Säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar. 

 Säkerställa att arbetsmiljöarbetet hålls levande genom att det är 

naturlig del av verksamheten på alla nivåer inom förvaltningen 

 Säkerställa att åtgärderna får effekt och att det leder till en bättre 

arbetsmiljö för alla medarbetare, med fokus på att inga skillnader 

får förekomma mellan kvinnor och män 

 Säkerställa att nämnderna får från respektive förvaltning en 

sammanställning av den Årliga uppföljning av SAM för att nämnden 

ska kunna fullfölja sitt arbetsmiljöansvar 

Beslutsunderlag 

Årlig uppföljning SAM kulturnämnden 2020 

Beredningsansvariga 

Björn Söderbäck, HR-chef 

Beslutet ska skickas till 
SLK Personal 
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§ 30 

 

Diarienr: KU-2021/00019 

Initiativärende Studieförbund. Anton Bergström 

(M) 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att avslå Moderaternas nämndsinitiativ. 

 

Reservation 

Anton Bergström (M) till förmån för eget yrkande. Se kulturnämndens 

beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har lämnat in ett nämndinitiativ med syfte att öppna upp för 

en större genomlysning och granskning av studieförbunden i Umeå 

kommun.  

 

Studieförbunden har på uppdrag av Folkbildningsrådet genomfört en 

fördjupad granskning av sina verksamheter för åren 2017 - 2019. 

Granskningen fokuserade på ett antal på förhand identifierade riskfaktorer. 

I samband med detta har studieförbunden tagit fram ett verktyg för att 

samköra data mellan studieförbunden för att till exempel upptäcka 

krockar. 

 

På riksnivå har 600 000 studietimmar strukits för åren 2017 - 2019. Totalt 

genomfördes 36,6 miljoner studietimmar samma tidsperiod. Det som nu 

stryks motsvarar cirka 1,7 procent av verksamheten. Det mesta av den nu 

strukna verksamheten bedöms bestå av administrativa fel eller andra 

liknande felaktigheter och en mindre del av fusk med bedrägligt eller 

brottsligt uppsåt. För studieförbunden i Umeå har 12 183 studietimmar av 

totalt 783 654 strukits. Detta motsvarar ungefär 1,6 % av verksamheten. I 
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Umeå har krockarna framför allt upptäckts inom musikverksamheten och 

förbunden menar att inget organiserat fusk har förekommit. 

 

Med anledning av denna omfattande granskning av studieförbunden har 

Folkbildningsrådet tagit fram en rapport som heter ”Studieförbundens 

verksamhet: kontroll, transparens och kvalitet”. I denna presenteras ett 

stort antal förslag för att komma till rätta med de brister som behöver 

åtgärdas inom folkbildningsverksamheten. Riksrevisionen meddelade 8 

april att de förbereder en granskning och uppföljning av statens stöd till 

studieförbunden. Folkbildningsrådet skriver också om behovet av extern 

granskning och föreslår ”Ett permanent utvärderingsuppdrag bör ges till 

lämplig myndighet och resurser bör avsättas för uppdraget”. 

 

Kulturförvaltningen bedömer att det inte finns anledning att föregå 

ovanstående redovisade insatser från Riksrevisionen och 

Folkbildningsrådet med att parallellt driva en egen utredning i Umeå 

kommun i enlighet med Moderaternas initiativ. 

 

Kulturnämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Anton Bergström (M) – bifall till eget förslag om extern granskning av 

studieförbunden i Umeå. 

 

Helena Smith (S) – bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Inger Renström (C) – avslag till Moderaternas initiativ och bifall till 

tjänsteskrivelsen. 

 

Philip Westin (MP) – bifall till tjänsteskrivelsen och avslag till 

Moderaternas initiativ. 

 

Meta Tunell (L) – bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Wilmer Prentius (V) – bifall till tjänsteskrivelsen och avslag till 

Moderaternas initiativ. 
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Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer bifall till Moderaternas initiativ mot avslag till initiativet. 

Ordförande finner att kulturnämnden avslår Moderaternas initiativ. 

Beslutsunderlag 

Studieförbundens verksamhet: kontroll, transparens och kvalitet, 
https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/rapporter/2021/rapport-
15-april-studieforbundens-verksamhet_v2.pdf 
 
https://studieforbunden.pmembedded.com/pressrelease/view/viktig-
granskning-av-studieforbundens-verksamhet-30191 
 
https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/inledda-granskningar/kontroll-
och-uppfoljning-av-statens-stod-till-studieforbunden.html 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

  

https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/rapporter/2021/rapport-15-april-studieforbundens-verksamhet_v2.pdf
https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/rapporter/2021/rapport-15-april-studieforbundens-verksamhet_v2.pdf
https://studieforbunden.pmembedded.com/pressrelease/view/viktig-granskning-av-studieforbundens-verksamhet-30191
https://studieforbunden.pmembedded.com/pressrelease/view/viktig-granskning-av-studieforbundens-verksamhet-30191
https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/inledda-granskningar/kontroll-och-uppfoljning-av-statens-stod-till-studieforbunden.html
https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/inledda-granskningar/kontroll-och-uppfoljning-av-statens-stod-till-studieforbunden.html
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§ 31 

 

Diarienr: KU-2021/00031 

Stöd till studieförbund 2021 

Beslut 

att fördela Umeå kommuns stöd till studieförbunden enligt beslutad 

fördelningsmodell. 

 

Reservation 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) mot beslutet att avslå 

kraven på villkor för utbetalning av stöd till studieförbund, samt mot 

beslutet att betala ut medel till Ibn Rushd. Se kulturnämndens 

beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun fördelar årligen stöd till studieförbunden genom 

kulturnämnden. För 2021 finns 8 600 000 kronor avsatta för ändamålet. 

Dessa medel fördelas enligt den fördelningsmodell som nämnden tog 

beslut om 2020 (KU-2020/00027). Enligt tidigare beslut bygger årets 

fördelning på studieförbundens verksamhet åren 2017 - 2019, i stället för 

2018 - 2020 (KU-2020/00033).  

 

Kulturnämnden har utöver detta gett i uppdrag åt kulturförvaltningen att 

kontrollera rimligheten i den verksamhet som förbunden har rapporterat. 

Inför årets fördelning har respektive förbunds årsmöteshandlingar 

granskats, verksamheternas utveckling kontra bidragen har studerats och 

statistik har inhämtats från Folkbildningsrådet. I år har samtliga 

studieförbund lämnat in en kompletterande rapport med strykningar, 

utifrån den särskilda utökade granskning som genomförts av deras 

verksamheter på uppdrag av Folkbildningsrådet. Den strukna 

verksamheten har tagits bort från fördelningsmodellen för 2017 - 2019 och 

bidraget för 2020 har korrigerats. I Umeå har 12 183 studietimmar av totalt 

783 654 strukits. Detta motsvarar ungefär 1,6 % av verksamheten, att 

jämföra med strykningarna på riksnivå som motsvarar ungefär 1,7 % av den 
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totala verksamheten. I Umeå har krockarna framför allt upptäckts inom 

musikverksamheten och förbunden menar att inget organiserat fusk har 

förekommit. Bristerna har huvudsakligen berott på administrativa fel. 

 

I studieförbundens verksamhetsberättelser är det två huvudspår som 

sticker ut, jämfört med ett vanligt år. Studieförbunden beskriver dels den 

stora omställning som pandemin har medfört, med allt vad det inneburit av 

inställd verksamhet och etablering av digitala alternativ.  Trots denna 

utmaning verkar förbunden ha hittat nya vägar för sin verksamhet, även 

om verksamhetsvolymerna kraftigt har minskat när fysiska möten har 

uteblivit. Den stora granskningen av studieförbundens verksamhet har 

givetvis också satt sin prägel på året, vilket många lyfter fram som något 

positivt. Till sist har det tagits fram ett digitalt verktyg for att kunna 

korsköra de olika förbundens verksamheter för att hitta krockar, vilket ger 

möjligheter att ytterligare lyfta kvalitetsarbetet även kommande år. 

 

Bidraget fördelas enligt nedanstående tabell. Bidraget för 2020 har 

korrigerats i och med de strykningar som studieförbunden har lämnat in.  

Mer detaljerad information om fördelningen och korrigeringarna finns 

bilagt till ärendet. 

 

 Bidrag 2021 Korrigering 2020 Bidrag 2021 

ABF 1 547 860 kr -6 085 1 541 775 kr 

Bilda 828 870 kr 2 389 kr 831 259 kr 

FU 956 983 kr 6 919 kr 963 902 kr 

SFR 927 336 kr 2 636 kr 929 972 kr 

SV 1 026 895 kr 3 828 kr 1 030 723 kr 

NBV 638 368 kr -15 010 kr 623 358 kr 

MBSK 878 119 kr 861 kr 878 980 kr 

Sensus 1 233 821 kr 2 450 kr 1 236 271 kr 

IR 41 208 kr 184 kr 41 392 kr 

KBV 520 539 kr 1 829 kr 522 368 kr 

 

Kulturförvaltningens samlade bedömning är att kulturnämnden bör 

godkänna den inrapporterade verksamheten och att stödet till 

studieförbunden betalas ut enligt fördelningsmodellen. 
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Kulturnämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) – att Umeå kommun 

villkorar utbetalning av stöd till studieförbunden, enligt följande förslag: 

Att stöden villkoras med transparens: Studieförbunden ska förbinda sig att 

vara transparanta med sina verksamhetssystem, redovisa samtliga 

samverkansparter och kunna redovisa underlag mot kommunen i realtid.  

 

Att verksamheten ska bedrivas från studieförbundens egna lokaler. 

 

Att nyckeltal för indikatorer på anordnarskap och rimlighet begärs in 

löpande under året och att kommunen tar initiativ till att samordna 

nyckeltal med andra kommuner. Dessa nyckeltal ska inte studieförbunden 

vara med att ta fram eller kontrollera av uppenbara skäl. 

 

Att alla studieförbund stryker verksamhet från sina listor när det uppdagas 

dubbel- eller trippelregistering i den nya ”krocklista” som tagits fram av 

studieförbunden i samverkan. 

 

Att Umeå kommun sätter ett tak på max 150 timmar per individ och år. 

 

Att studieförbunden under ett år fasar ut kostnadsersättningar, hyresstöd 

och verksamhetsrelaterad fakturering från medlems- och 

samverkansorganisationer.  

 

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

bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. De medel som inte ska tillfalla Ibn 

Rushd ska fördelas ut enligt Moderaternas förslag med villkor för 

utbetalning av stöd. 

 

Inger Renström (C) -avslag till Moderaternas yrkanden och bifall till 

tjänsteskrivelsen. 

 

Helena Smith (S) – avslag till Moderaternas yrkanden och bifall till 

tjänsteskrivelsen. 
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Wilmer Prentius (V) – bifall till tjänsteskrivelsen och avslag till 

Moderaternas yrkanden. 

 

Philip Westin (MP)- avslag till Moderaternas yrkanden, bifall till 

tjänsteskrivelsen. 

 

Meta Tunell (L) – avslag till Moderaternas yrkanden om villkor för 

utbetalning och bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens fördelningsförslag mot bifall till Moderaternas 

fördelningsförslag, att avslå utbetalning till Ibn Rushd. Ordförande finner 

att nämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsens förslag. 

Anton Bergström (M) begär votering. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för tjänsteskrivelsens fördelningsförslag. Nej-röst för Moderaternas 

fördelningsförslag. 

 

Omröstningsresultat 

 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Helena Smith (S) x   

Fredrik Elgh (C) x   

Ali Yasin Dahir (S) x   

Theodor Appelblad (S) x   

Kurt-Åke Sjöström (S) x   

Kjerstin Widman (M)  x  

Anton Bergström (M)  x  

Wilmer Prentius (V) x   

Per Adsten (V) x   

Meta Tunell (L) x   

Philip Westin (MP) x   

Summa 9 2 0 

 

Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kulturnämnden att bifalla 

tjänsteskrivelsens fördelningsförslag. 
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Reservation 

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

eget yrkande. 

 

Bifall mot avslag till Moderaternas yrkande om villkor för utbetalning av 

stöd. Ordförande finner att kulturnämnden beslutar att avslå 

Moderaternas förslag om villkor för utbetalning av stöd. 

 

Reservation 

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

eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Umeå - Fördelning av bidrag till studieförbunden 2021 

Umeå - Korrigerad verksamhet 2017 - 2019 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, Robert Tenevall 

Beslutet ska skickas till 
Studieförbunden 
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§ 32 

 

Diarienr: KU-2021/00032 

Fontänen vid Skärgårdsskolan 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att inte skriva in föremålet i det kommunala konstregistret. 

 

Ärendebeskrivning 

I januari 2019 kontaktas Konstverksamheten, Kulturförvaltningen, av 

Fastighet som då ska bygga en sporthall på Skärgårdsskolans gård i 

Holmsund. Frågan gäller om Konstverksamheten har synpunkter på en ny 

placering av en fontän som står i vägen för byggnationen och följaktligen 

behöver flyttas.  

Konstverksamheten utreder om verket tillhör Umeå kommuns 

konstsamling genom att söka det i konstregistret men verket finns inte 

inskrivet. Den rimliga förklaringen är att verket som är från 60-talet inte 

köpts in av Umeå kommun utan av Holmsund, som då var en egen 

kommun. Konstverksamhetens personal åker ut till Holmsund för att göra 

en bedömning om verket ska skrivas in i Umeå kommuns samling i 

efterhand men tar beslutet att inte göra det på grund av det rådande 

skicket och möjligheterna att återställa verket till det ursprungliga. 

Konstverksamheten meddelar sedan Fastighet att verket inte ingår i 

samlingen och att det inte finns några synpunkter på ny placering. 

Konstverksamheten råder dem däremot att diskutera placeringen med 

byggprojektets arkitekt och skolans personal, så att den får en funktionell 

placering på skolgården. 

I mars 2021, efter att frågor ställts till Kulturnämnden i ärendet, kontaktar 

Konstverksamheten Fastighet för att klargöra om de har ytterligare insatser 

planerade i fråga om fontänen. Fastighet svarar att skolan tillfrågades om 

placeringen, verket står alltså på av verksamheten utsedd plats. Tyvärr var 

fundamentet till verket fastgjutet i berget och därför alltför kostsamt att 
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flytta med. Det finns nu inga pengar kvar i projektet att göra något åt det 

hela ytterligare, dvs att gestalta den nya placeringen. 

De kriterier konstavdelningen tillämpar för avskrivning av konstverk ur den 

kommunala konstsamlingen är följande; 

- Hänsyn till den konstnärliga upphovsrätten 

- Betydelse som konstnärligt tidsdokument utifrån ett 

konst/kulturhistoriskt perspektiv 

- Konstnärlig och teknisk kvalitét 

- Kostnad för restaurering 

- Byggnadsanknuten konst. Möjlighet till omplacering utan att 

konstverket tappar sin ursprungliga identitet kopplat till platsen 

verket är skapat för 

Utifrån hänsyn tagna till ovan nämnda kriterier gör förvaltningen den 

samlade bedömningen att brister i teknisk kvalitét, kostnader för eventuell 

restaurering och avlägsnandet från den ursprungliga platsen och därmed 

sitt fundament och sammanhang som fontän, lägger hinder i vägen för ett 

införlivande i det kommunala konstregistret. Även hänsyn till den 

konstnärliga upphovsrätten kan bli svåra att beakta eftersom så lång tid 

förflutit sedan fontänens tillblivelse.  

Beredningsansvariga 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Anja Boman, konstsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Fastighet 

Jan Sandgren 
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§ 33 

 

Diarienr: KU-2021/00029 

Delegationsordning 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att fastställa reviderad delegationsordning för kulturförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsordningen för kulturförvaltningen har reviderats med anledning 

av beslut från stadsdirektör att befattningen kulturchef sedan 2021-04-01 

ska justeras till kulturdirektör. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

Beslutet ska skickas till 
Leif Mårtensson 
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§ 34 

 

Diarienr: KU-2021/00030 

Kulturnämndens sammanträdestider 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fastställa sammanträdestider för 2022 enlig nedan. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdestider för 2022 har tagits fram. 

 

26 januari   kl. 13.15 

23 februari   kl. 13.15 

23 mars   kl. 13.15 

27 april   kl. 13.15 

25 maj   kl. 13.15 

31 augusti   kl. 13.15 

28 september  kl. 13.15 

26 oktober   kl. 13.15 

30 november   kl. 13.15 

21 december   kl. 13.15 

 

Kulturnämndens sammanträden hålls på onsdagar. 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 

Peter Gustavsson, controller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunikationsavdelningen 

Kulturnämndens ledamöter och ersättare 

Berörda tjänstepersoner 
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§ 35 

 

Diarienr: KU-2021/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämndens driftsbudget 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

 

Könsskillnader i sjukfrånvaro 

Björn Söderbäck, personalchef 
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§ 36 

 

Diarienr: KU-2021/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för maj 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Bitr. kulturchef 

Ansökan utökat driftbidrag Stiftelsen Mo Ångsåg/Norrbyskärs museum 

 

Kulturkonsulent 

Stöd till föreningar i maj 2021 

 

Anmälningsärenden 

Yttrande från kulturförvaltningen - Utredning om vissa frågor i 

diskrimineringslagen (A 2019:03) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 Fyllnadsval: Ledamot i 

kulturnämnden Peder Karlsson (MP) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 Avsägelse: Ledamot i 

kulturnämnden Matilda Olofsson (S) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-26 Årsredovisning 2020, 

ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar 
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Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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