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Beslutande 
Helena Smith (S), ordförande 

Ali Yasin Dahir (S) 

Theodor Appelblad (S) 

Kjerstin Widman (M) 

Anton Bergström Nord (M) 

Wilmer Prentius (V) 

Anna Johansson (S), tjänstgörande ersättare för Hamda Mohamed Dubad 

(S) 

Per Adsten (V), tjänstgörande ersättare för Kajsa Danielsson (V) 

Albin Norqvist Karlsson (L), tjänstgörande ersättare för Meta Tunell (L) 

Inger Renström (C), tjänstgörande ersättare för Fredrik Elgh (C) 

Sofie Dahlqvist (MP), tjänstgörande ersättare för Philip Westin (MP) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 
Kurt-Åke Sjöström (S) 

Bengt Norman (S) 

Elin Nejne (S), § 33-38, 42, 44 

Eva Westman Modig (M) 

Birgitta Stål (V) 

 

Tjänstemän 
Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

Beatrice Hammar, avdelningschef Kulturskolan, § 35 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef, del av § 35-40 

Björn Söderbäck, HR-chef, del av § 35-40 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Peter Gustavsson, controller 

Robert Tenevall, kulturkonsulent, § 33-36 

Katrin Nymberg, enhetschef Kulturskolan, § 35 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 

 

Övriga 

Frida Johansson, mottagare av Stipendium för kulturutövare 2022 

Ella-Maria Nutti, mottagare av Stipendium för kulturutövare 2022 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 33 

 

Diarienr: KU-2022/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna dagordningen med tillägg av två övriga frågor som 

behandlas under ärendet Information, rapporter och övriga frågor. 

 

att till protokollet notera att ingen person är jävig. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämndens dagordning finns som bilaga och eventuella ändringar 

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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§ 34 

 

Diarienr: KU-2022/00005 

Kurser och konferenser 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att alla ledamöter på nämnden den 25 maj deltar på Marskonferensens 

panelsamtal Pliktutredningens konsekvenser för beståndet, klockan 

13.45-14.30 i Vävenscenen, Väven. 

Ärendebeskrivning 

Marskonferensen arrangeras årligen i Umeå av Sveriges Lantbruks-

universitets bibliotek, Umeå universitetsbibliotek, Umeå stadsbibliotek, 

Regionbibliotek Västerbotten, Sveriges Depåbibliotek och lånecentral i 

Umeå samt Svensk biblioteksförening region Västerbotten. 

Temat för årets konferens är bibliotekens bestånd.  

Marskonferensen avslutas med ett panelsamtal mellan representanter från 

bibliotek, universitet, Svenska förläggareföreningen och Svensk 

biblioteksförening. 

 

Beslutsunderlag 
Program för Marskonferensen 24-25 maj 2022 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback, nämndsekreterare  
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§ 35 

 

Diarienr: KU-2022/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Presentation av ny enhetschef Kulturskolan 

Katrin Nymberg 

 
Information från Demokratidagen 28 april 2022 
Helena Smith 

 

Utdelning av stipendium till kulturutövare 2022 

Frida Johansson, Ella-Maria Nutti 

 

Övriga frågor 

Inbjudan till utbildning om Barnkonventionen 25 augusti 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

 

Information om arbetsmiljön på Ålidhemsbiblioteket och beslut om tillfällig 
stängning av biblioteket den 9 maj 
Ingegerd Frankki, bibliotekschef 
 

 

  



Sida 6 av 19 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kulturnämnden 2022-05-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 36 

 

Diarienr: KU-2022/00036 

Stöd till studieförbund 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att undanta 2021 års verksamhet som grund för fördelning av stöd till 
studieförbunden 
 
att fördela Umeå kommuns stöd till studieförbunden 2022 enligt beslutad 
fördelningsmodell med rapporterad verksamhet för åren 2017-2109 som 
grund. 

 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun fördelar årligen stöd till studieförbunden genom 
kulturnämnden. År 2022 finns 8 600 000 kronor avsatta för ändamålet.  
 
Medlen fördelas enligt den fördelningsmodell som kulturnämnden beslutade 
2020-05-27. Enligt beslut på samma nämndssammanträde ska verksamhet för 
2020 inte räknas med i fördelningen av stödet.  
Folkbildningsrådet har för fördelning av statsbidrag till studieförbund 2022 
beslutat undanta även 2021 års verksamhet. Kulturförvaltningen följer det 
beslutet. Årets fördelning av stöd till studieförbund bygger därför på den 
verksamhet som inrapporterats för åren 2017-2019.  
 
Kulturnämnden har gett i uppdrag åt Kulturförvaltningen att kontrollera 

rimligheten i den verksamhet som förbunden rapporterat in. 

Inför årets fördelning har respektive förbunds årsmöteshandlingar och 

verksamheternas utveckling kontra bidragets storlek granskats och statistik 

har hämtats från Folkbildningsrådet. Inga ytterligare strykningar har inkommit 

för åren 2017-2019, varför fördelningen av stödet till studieförbunden är 

densamma som 2021.  

 

Av studieförbundens verksamhetsberättelser framgår fortsatta konsekvenser 
av pandemin. Volymerna har minskat drastiskt jämfört med hur det såg ut 
innan pandemin. Förbunden lyfter också fram sitt interna och externa 
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kvalitetsarbete. De beskriver hur verksamheten har granskats på olika nivåer, 
lokalt, regionalt och nationellt. Under 2021 har ”krockkontroller” genomförts 
genom att samköra studieförbundens register.  
Samtliga förbund har under 2021 gjort stora satsningar på att öka den digitala 
kompetensen, både bland medarbetare, medlemsorganisationer och 
deltagare. De flesta förbund använder nu digitala deltagarlistor, vilket 
underlättar granskningen av förbundens verksamhet för att upptäcka misstag 
eller fusk, samt även gör registreringen enklare för förbundens deltagare. 
 
Bidrag 2022 fördelas enligt nedanstående tabell: 

Studieförbund Bidrag 2022 

ABF 1 541 775 kronor 

Bilda    831 259 kronor 

Folkuniversitetet    963 902 kronor 

Studiefrämjandet    929 972 kronor 

Studieförbundet Vuxenskolan 1 030 723 kronor 

NBV    623 358 kronor 

Medborgarskolan    878 980 kronor 

Sensus 1 236 271 kronor 

Ibn Rushd      41 392 kronor 

Kulturens Bildningsverksamhet    522 368 kronor 

Summa 8 600 009 kronor 

Kulturförvaltningens samlade bedömning är att kulturnämnden bör  
godkänna den inrapporterade verksamheten och att stödet till  
studieförbunden betalas ut enligt fördelningsmodellen. 

 

Beslutsordning 

Yrkande 

Anton Bergström (M) - avslag till förvaltningens förslag till fördelning av 

stöd till Ibn Rushd. Föreslår att medlen omfördelas till övriga studieförbund 

enligt gällande fördelningsmodell. Föreslår översyn av 

fördelningsmodellen. 

Helena Smith (S) - avslag till Moderaternas förslag.  

Inger Renström (C), Wilmer Prentius (V), Sofie Dahlqvist (MP), Albin 

Norqvist Karlsson (L) -bifall till förvaltningens förslag till fördelning. 

Sofie Dahlqvist (MP) - bifall till förvaltningens fördelningsmodell.  
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Tilläggsyrkande 

Albin Norqvist Karlsson (L) – att ge förvaltningen i uppdrag att göra fler 

stickprov och granskningar av studieförbunden inför kommande års 

fördelning. 

Helena Smith (S) - avslag till Liberalernas förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till förvaltningens förslag mot att undanta år 2021. Ordförande finner 

att förvaltningens förslag godkänns. 

 

Bifall till förvaltningens förslag till fördelning av stöd mot Moderaternas 

yrkande. Ordförande finner att förvaltningens förslag godkänns. 

 

Bifall till Liberalernas tilläggsyrkande mot avslag. Ordförande finner att 

tilläggsyrkandet avslås. 

 

Reservation 

Moderaterna reserverar sig mot beslutet om fördelning av årets stöd till 

förmån för eget yrkande. 

 

Beslutsunderlag 

Fördelning av bidrag till studieförbunden 2022 

Undantagna bidragsår 2020-2021 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Studieförbunden 
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§ 37 

 

Diarienr: KU-2021/00039 

Verksamhetsuppföljning 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporten till kommunstyrelsen för perioden januari till 

april. 

Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen har upprättat en rapport över kulturförvaltningens 

ekonomi och personalförhållanden perioden januari till april.  

Beslutsunderlag 

Kulturnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till 

april. 

Beredningsansvariga 

Peter Gustavsson, controller 

Björn Söderbäck, HR-chef 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

Beslutet ska skickas till 
SLK Ekonomi 
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§ 38 

 

Diarienr: KU-2021/00056 

Internkontrollplan 2022 - Uppföljning T 1 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan tertial 1, 2022 

 

att den interna styrningen och kontrollen tertial 1, 2022 är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Den av kulturnämnden fastställda Internkontrollplanen skall följas upp och 

återrapporteras i anslutning till tertialrapporten respektive årsbokslut. 

 

Samtliga punkter som var planerade för tertial 1 är åtgärdade. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2022 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 

Dan Gideonsson 

Anette Sjödin 
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§ 39 

 

Diarienr: KU-2022/00037 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 

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 det bedrivs enligt föreskrift. 

Om det framkommer brister ska dessa åtgärdas. Resultatet av 

uppföljningen är underlag för arbetsmiljöarbetet kommande år. 

 

Syftet med att uppföljningen görs på alla nivåer i organisationen är att: 

 säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar 

 säkerställa att arbetsmiljöarbetet hålls levande och att det är en 
naturlig del av verksamheten på alla nivåer inom förvaltningen. 

 säkerställa att åtgärderna får effekt och att de leder till en bättre 
arbetsmiljö för alla medarbetare, med fokus på att det inte 
förekommer några skillnader mellan kvinnor och män  

 säkerställa att nämnden har tillräcklig information för att fullfölja 
sitt arbetsmiljöansvar. 

Beslutsunderlag 

Årlig uppföljning SAM kulturnämnden 2021 

 

Beredningsansvariga 

Björn Söderbäck, HR-chef 

Beslutet ska skickas till 
SLK HR  
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§ 40 

 

Diarienr: KU-2022/00031 

Elsa Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att godkänna styrelsens beslut om att ansöka om att avveckla Elsa 

Swensons stiftelse vid Umeå stadsbibliotek. 

Ärendebeskrivning 

Enligt ett testamente upprättat av Elsa Swenson, avliden 2000, bildades en 

stiftelse för att tillhandahålla god utländsk skönlitteratur och befrämja 

östeuropeisk skönlitterär forskning. 

 

Stiftelsen har årligen delat ut dels ett stipendium, totalt 13, dels medel till 

stadsbiblioteket för inköp av utländsk litteratur.  

 

Kapitalet och avkastningen är numera så låg att stiftelsen inte har medel 

att fullfölja stadgarna och stiftelseurkunden.  

 

Motivet till att ansöka om avveckling av stiftelsen är att utdelningsbara 

medel nu kraftigt har minskat och medel både till stipendium och inköp av 

litteratur till stadsbiblioteket saknas. Styrelsen har därför beslutat att 

ansöka om att avveckla stiftelsen. Återstående medel ska tilldelas Umeå 

stadsbibliotek för att köpa god utländsk skönlitteratur. 

 

Kulturnämnden fastställde vid sitt sammanträde 2001-11-28 stadgar för 

stiftelsen. Enligt stadgarna äger styrelsen, med undantag för ändring i 

ändamålsbestämmelsen i § 3, besluta om ändring av stiftelsens stadgar, 

under förutsättning att samtliga i styrelsen är överens om ändringen. 

Beslutet ska godkännas av kulturnämnden, Umeå kommun.  
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Beslutsunderlag 

Protokoll 2022-04-25 

Stadgar 

Beredningsansvariga 

Ingegerd Frankki 

Mikael Sjögren 

Leif Mårtensson 

Beslutet ska skickas till 
Leif Mårtensson 
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§ 41 

 

Diarienr: KU-2015/00040 

Revidering av regler för ersättning av 

kulturarrangemang för kulturnämndens ledamöter 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att godkänna följande reviderade regler för ersättning av 

kulturarrangemang för kulturnämndens ledamöter: 

- en biljett per arrangemang och ledamot 
- arrangemanget ska ha ägt rum inom Umeå kommun 
- arrangemanget ska vara medfinansierat av kulturnämnden eller 

kommunstyrelsen 
- utlägg för arrangemanget ska styrkas med biljett, samt kvitto eller 

kontoutdrag där ledamotens namn framgår på något av dessa 
- arrangemang där måltid är inkluderat ersätts inte. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden beslutade senast 2015-08-25 om regler för ersättning av 

kulturarrangemang för kulturnämndens ledamöter. Krav på ekonomisk 

redovisning av ersättningar har ändrats sedan dess varför det finns skäl att 

ett nytt beslut tas. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag - Regler för ersättning av kulturarrangemang för 

kulturnämndens ledamöter, kulturnämnden 2015-08-25 §31 

Beredningsansvariga 

Peter Gustavsson, controller 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Kulturnämndens ledamöter, lonesupport@umea.se  
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§ 42 

 

Diarienr: KU-2022/00034 

Kulturnämndens sammanträdestider 2023 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att flytta sammanträdet i december 2022 från onsdag 21 december till 

torsdag 15 december 

 

att fastställa sammanträdestider för 2023 med byte av veckodag från 

onsdag till torsdag, enligt nedanstående förslag. 

Ärendebeskrivning 

I samband med att ny mandatperiod börjar i december 2022 föreslås 

nämnden byta veckodag för sina sammanträden från onsdag till torsdag. 

Förvaltningens tjänstepersoner får då ytterligare en dags handläggningstid 

av ärenden och kulturnämndens sekreterare kan vid frånvaro ersättas av 

fritidsnämndens sekreterare.  

 

Sammanträdet onsdag 21 december 2022 ligger endast tre dagar före 

julafton, vilket ger skäl att tidigarelägga sammanträdestiden och samtidigt 

byta mötesdag. 

 

Förslag till kulturnämndens sammanträdestider 2023, på torsdagar: 

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 

23 november  kl. 13.15 
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14 december  kl. 13.15 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 

Peter Gustavsson, controller 

Beslutet ska skickas till 
Kommunikationsavdelningen 

Kulturnämndens ledamöter och ersättare 

Berörda tjänstepersoner 
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§ 43 

 

Diarienr: KU-2022/00035 

Ansökan om återstartsbidrag till Kulturmejeriet 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att bevilja Kulturmejeriet ett återstartsbidrag på 250.000 kronor för 

verksamhetsanpassningar i den gemensamma projekthallen i enlighet 

med bifogad ansökan till Kulturrådet. 

Ärendebeskrivning 

Kulturmejeriet som etablerades i början av 1990-talet har över tid 

utvecklats till ett viktigt nav för konst i det producerande ledet med sina 

kollektivverkstäder och ateljéplatser, främst avsedda för i kommunen 

yrkesverksamma konstnärer.  

 

Under ett antal år diskuterades frågan om huruvida byggnaden skulle förbli 

i kommunal ägo då verksamheten per definition inte är kommunal. 

Resultatet blev att enas om att betrakta verksamheten som en kommunal 

angelägenhet och att den därför skulle förbli en del av det kommunala 

fastighetsbeståndet. Under en tioårsperiod har Fastighetsförvaltningen 

mycket förtjänstfullt, verkat för att hålla fastigheten i skick genom en rad 

angelägna men kostnadskrävande underhållsåtgärder kopplade till tätning 

av tak, byte av fönster, dränering, stambyten med mera.  

 

Dessa insatser har signalerat ett långsiktigt engagemang i fastigheten från 

kommunens sida och därmed tjänat som en injektion bland kommunens 

konstnärer, vilket bland annat tagit sig uttryck i ambitionen att utveckla 

den gemensamma projekthallen för en rad nya angelägna ändamål såsom 

utställningshall, workshops, publik mötesplats, tillfällig projektateljé med 

mera, vilka kommer kommunens samtliga konstnärer och dess publik till 

del. 
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För att uppnå finansiering i paritet med föreslagna anpassningar, se bilaga 

1, söker föreningen, förutom bidraget från Umeå kommun, ett 

återstartsbidrag från Kulturrådet med 459.960 kronor. Det är att betrakta 

som kutym när det gäller samfinansiering med statliga finansiärer att även 

hemkommunen är med och bidrar och på så vis skänker legitimitet till 

aktuell ansökan. Även en ansökan om medel från Länsstyrelsen samt viss 

självfinansiering ingår i budgeten.  

Det kommunala bidraget finansieras, på samma sätt som tidigare av 

kulturnämnden beslutade återstartsåtgärder, genom att omfördela medel 

från förvaltningens prognostiserade överskott 2022. 

 

Beslutsordning 

Yrkande 

Helena Smith (S) - yrkar bifall med motiveringen att stärka Kulturmejeriet 

som en kulturell mötesplats. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om återstartsbidrag (Kulturrådet) 

Beredningsansvariga 

Lars Sahlin, biträdande kulturchef 

Beslutet ska skickas till 
Röbäck glas & lerverkstad 
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§ 44 

 

Diarienr: KU-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden och delegationsbeslut 

för maj 2022. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Anmälningsärenden 

Beslut från kommunfullmäktige 2022-04-25 § 88 – Årsredovisning 2021, 

ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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