
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-11-17 

 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 17 november 2021 kl. 13:15 – 17:30 

Plats: Esplanaden och på distans 

Beslutande: Helena Smith (S), ordförande 
Fredrik Elgh (C), §§ 55–60, vice ordförande, deltar på distans 
Ali Yasin Dahir (S), deltar på distans 
Theodor Appelblad (S), deltar på distans 
Kjerstin Widman (M), deltar på distans 
Kajsa Danielsson (V), deltar på distans 
Wilmer Prentius (V), deltar på distans 
Meta Tunell (L), §§ 55–56, 58–62, deltar på distans 
Philip Westin (MP), deltar på distans 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjg. ersättare för Hamda Mohamed 
Dubad (S), deltar på distans 
Eva Westman Modig (M), tjg. ersättare för Anton Bergström 
(M), deltar på distans 
Inger Renström (C), § 57 tjg. ersättare för Meta Tunell (L), §§ 
60–62, tjg. ersättare för Fredrik Elgh (C), deltar på distans 
 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Fredrik Elgh §§ 55–60, Inger Renström §§ 60–62 
  

 

Sekreterare:        §§ 55-62 

 Maria Nordenback 

 

Ordförande:      

 Helena Smith  

 

Justerare:        §§ 55-60 

 Fredrik Elgh  

 

Justerare:        §§ 60-62 

 Inger Renström 
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-11-17 

 

Anslaget har satts upp: 2021-11-25 

 

Anslaget tas ner: 2021-12-16 

Förvaringsplats: Kulturförvaltningen, Umeå kommun 

 

Underskrift:   
 Maria Nordenback
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Elin Nejne (S), deltar på distans 

Per Adsten (V), deltar på distans 

Birgitta Stål (V), deltar på distans 

Inger Renström (C), §§ 55–56, 58–59, deltar på distans 

Sofie Dahlqvist (MP), deltar på distans 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Beatrice Hammar, avd. chef Kulturskolan, §§ 55-delar av 60, deltar på 

distans 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef, deltar på distans 

Marit Andersson, administrativ chef, deltar på distans 

Peter Gustavsson, controller, deltar på distans 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator, deltar på distans 

Robert Tenevall, kulturkonsulent Föreningsbyrån, deltar på distans 

Dan Vähä, projektledare Umeå 400 år, § 60, deltar på distans 

Elisabeth Husing, kommunikatör, deltar på distans 

Karin Norén, skrivtolk, deltar på distans 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 55 

 

Diarienr: KU-2021/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna dagordningen med tillägg övrig fråga 

 

att till protokollet notera att Meta Tunell (L) är jävig § 57 och ersätts av 

Inger Renström (C). 

 

Övriga frågor 

Kjerstin Widman (M) gratulerar Umeå stadsbibliotek till det höga betyget i 

Library Ranking och nämnden uppmärksammar även de fina omdömen det 

nya Tegsbibliotekets arkitektur fått i lokal media. 

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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§ 56 

 

Diarienr: KU-2020/00038 

Planeringsförutsättningar/direktiv, budget och 

investeringar 2022-2025 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fastställa uppdragsplan kulturnämnden 2022 med ändring i Mål 8 och 

Mål 2, samt med tillägg under rubriken ”Särskilda mål och uppdrag från 

kulturnämnden 2022”. 

 

att fastställa budget 2022, undantaget fördelningen av stöd till 

föreningar, festivaler och studieförbund. 

 

Reservationer 

Kajsa Danielsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Kjerstin Widman (M) och Eva Westman Modig (M) reserverar sig till förmån 

för eget förslag.  

Se kulturnämndens beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen har upprättat uppdragsplan och budget 2022. 

Beslutsunderlag 

Uppdragsplan Kulturnämnden 2022 

Budget Kulturnämnden 2022 

Kulturnämndens beslutsordning 

Tilläggsyrkanden 

Kajsa Danielsson (V) - att i ”Styrkort mål och resultatmått för 

Kulturnämnden, Mål 8: Umeå kommun ska ha hälsofrämjande 

arbetsplatser…” redovisa könsdifferentierade mått på andelen 

långtidsfriska samt sjukfrånvaro i %. 
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Helena Smith (S) – bifall till Kajsa Danielssons yrkande. 

Philip Westin (MP) – bifall till Kajsa Danielssons yrkande. 

Meta Tunell (L) – bifall till Kajsa Danielssons yrkanden. 

Fredrik Elgh (C) – bifall till Kajsa Danielssons yrkande. 

 

Ändringsyrkande 
Kajsa Danielsson (V) - att i Uppdragsplan under ”Mål 4: Umeå ska vara 

klimatneutralt till 2040”, stryka formuleringen ”inga resultatmått eller 

liknande” från sista stycket på uppdragsplanens andra sida och i stället 

införa resultatmått i form av mätvärden för utsläpp av 

koldioxidekvivalenter. Ett första delmål bör vara att ha minskat utsläppen 

av koldioxidekvivalenter med minst 25% (av 2021 års utsläpp) senast sista 

december 2022. 

Meta Tunell (L) – bifall till Kajsa Danielssons yrkanden. 

Fredrik Elgh (C) – bifall till Kajsa Danielssons yrkande. 

Helena Smith (S) – avslag till Kajsa Danielssons yrkande. 

 
Helena Smith (S) - att i ”Styrkort mål och resultatmått för Kulturnämnden, 

mål 2: Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden” ersätta 

resultatmåtten Antal nyregistrerade låntagare på biblioteken och Antal 

programaktiviteter riktade till personer med annat modersmål än svenska, 

med resultatmåtten Antal utlån/invånare nordöstra stadsdelarna, Antal 

biblioteksbesök/invånare nordöstra stadsdelarna, Antal nyregistrerade 

låntagare nordöstra stadsdelarna, Antal barnboklån/barn nordöstra 

stadsdelarna, Antal programaktiviteter riktade till personer med annat 

modersmål än svenska, Antal programaktiviteter riktade till personer med 

annat modersmål än svenska nordöstra stadsdelarna och med målvärde att 

de ska öka jämfört med föregående år. 

Meta Tunell (L) – bifall till Helena Smiths yrkande. 

Philip Westin (MP) – bifall till Helena Smiths yrkande. 

 

Uppdragsyrkande 

Helena Smith (S) - att ge uppdrag till förvaltningen att följa upp och 
utvärdera fördelningsmodellen för bidrag till studieförbunden, med fokus 
på effekt av tidigare förändring samt utifrån en omvärldsanalys och 
eventuella förändringar på nationell nivå. 
Meta Tunell (L) – bifall till Helena Smiths yrkande. 

Philip Westin (MP) – bifall till Helena Smiths yrkande. 
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Tilläggsyrkande 

Kjerstin Widman (M) – att göra följande tillägg i uppdragsplanen under 

rubriken ”Särskilda mål och uppdrag från Kulturnämnden 2022”: 

 Kulturnämnden ska utreda och uppmuntrar alternativa driftsformer 

inom kulturnämndens verksamhet genom upphandlingar, 

valfrihetssystem eller på andra sätt få privata aktörer att verka inom 

kommunens kulturella verksamheter. 

 Utveckla och värna bibliotekens kärnverksamhet och i större 

utsträckning tydliggöra och fokusera bibliotekets roll som 

läsfrämjare för att vända trenden med färre boklån. 

 Säkerställa att biblioteken även i framtiden är en trygg plats i 

berörda delar av kommunen. 

 Anta nya uthyrningsregler för kulturnämndens lokaler, så att det 

försvårar för odemokratiska och våldsbejakande att sprida sitt 

budskap. 

 Kulturnämnden ska inte finansiera eller på andra sätt bidra till 

upprättandet av graffitiväggar inom nämndens verksamhet.  

 Uppdra till nämnden i dialog med fritidsnämnden att utreda en 

sänkning av 25 årsgränsen som gäller för berörda delar av 

fritidsverksamhet som nämnden har/finansierar, till exempel på 

Hamnmagasinet. 

 Utred möjligheten att öka intäkterna för nämndens verksamheter 

där så är lämpligt, till exempel genom annonsering för externa 

aktörer. 

 Att ändra text på övergripande målet för biblioteken – stryk ”Icke 

kommersiell”. 

 Genomföra fler stickprov genom djupgranskningar bland aktörer 

som får ta del av kulturnämndens medel inom alla områden. Detta 

för att motverka fusk 

Helena Smith (S) – avslag till Kjerstin Widmans yrkande. 

Wilmer Prentius (V) – avslag till Kjerstin Widmans yrkande. 

Philip Westin (MP) – avslag till Kjerstin Widmans yrkande. 

Meta Tunell (L) – avslag till Kjerstin Widmans yrkande. 

Fredrik Elgh (C) – avslag till Kjerstin Widmans yrkande. 
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Propositionsordning som godkänns 

Bifall till Kajsa Danielssons yrkande gällande uppdragsmål 8 mot bifall till 

tjänsteskrivelse. Ordförande finner att nämnden bifaller Vänsterpartiets 

förslag. 

 

Bifall till Kajsa Danielssons tilläggsyrkande gällande uppdragsmål 4 mot 

bifall till tjänsteskrivelsen. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för Kajsa Danielssons förslag gällande uppdragsmål 4. 

Nej-röst för tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Helena Smith (S)  x  

Fredrik Elgh (C) x   

Ali Yasin Dahir (S)  x  

Kurt Åke Sjöström (S)  x  

Theodor Appelblad (S)  x  

Kjerstin Widman (M)  x  

Eva Westman Modig (M)  x  

Kajsa Danielsson (V) x   

Wilmer Prentius (V) x   

Meta Tunell (L) x   

Philip Westin (MP) x   

summa 5 6  

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar kulturnämnden att avslå Kajsa 

Danielssons förslag gällande uppdragsmål 4. 

 

Bifall till Helena Smiths (S) förslag angående uppdrag till förvaltningen och 

ändring av resultatmått i styrkorten mot bifall till tjänsteskrivelsen. 

Ordförande finner att nämnden bifaller Socialdemokraternas förslag. 

 

Bifall Kjerstin Widmans (M) förslag angående särskilda mål till nämnden 

mot bifall till tjänsteskrivelsen. Ordförande finner att nämnden bifaller 

tjänsteskrivelsen. 
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Bifall till uppdragsplan med beslutade ändringar och budget 2022 mot 

avslag till uppdragsplan och budget 2022. Ordförande finner att nämnden 

bifaller uppdragsplan med beslutade ändringar och budget 2022. 

 

Reservationer 

Kajsa Danielsson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag gällande 

uppdragsmål 4. 

Kjerstin Widman (M) och Eva Westman Modig (M) reserverar sig till förmån 

för eget förslag gällande särskilda uppdrag till nämnden. 

 

Beredningsansvariga 

Peter Gustafsson, controller  

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen, Anette Sjödin 
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§ 57 

 

Diarienr: KU-2020/00038 

Planeringsförutsättningar/direktiv, budget och 

investeringar 2022-2025 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fastställa fördelningen av budget för stöd till föreningar, festivaler och 

studieförbund 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till fördelning av stöd till 

föreningar, festivaler och studieförbund 2022. 

Beslutsunderlag 

Budget 2022 Stöd till föreningar, festivaler och studieförbund 2022 

 

Kulturnämndens beslutsordning 

Tilläggsyrkanden 

Kjerstin Widman (M) – att göra följande tillägg i uppdragsplanen under 

rubriken ”Särskilda mål och uppdrag från Kulturnämnden 2022”: 

 Nämnden uppdrar att en extern granskning av samtliga 
studieförbund tillsätts för den verksamhet som dessa sökt stöd för 
och betalats ut medel till senaste åren. 

 Granskningen av studieförbunden ska avse den verksamhet som 
dessa sökt stöd för och betalats ut medel till. 

 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.  

 Verksamheten ska som regel bedrivas från studieförbundens egna 
lokaler för att säkerställa anordnarskapet. 
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 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. 

 Alla studieförbund stryker verksamhet från sina listor när det 

uppdagas dubbel- eller trippelregistrering i den nya ”krocklista” som 

tagits fram av studieförbunden i samverkan.  

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

 Studieförbunden under ett år fasar ut kostnadsersättningar, 

hyresstöd och verksamhetsrelaterad fakturering från medlems- och 

samverkansorganisationer. 

 Uppdra kulturnämnden att sluta ge ekonomiskt stöd till 

studieförbundet Ibn Rushd, vars kopplingar till den islamistiska 

sfären i Sverige och Europa är väl dokumenterade. 

 

Inger Renström (C) och Fredrik Elgh (C) – avslag till Kjerstin Widmans 

yrkande. 

Wilmer Prentius (V) – avslag till Kjerstin Widmans yrkande. 

Helena Smith (S) – avslag till Kjerstin Widmans yrkande och bifall till 

tjänsteskrivelsen. 

Ali Yasin Dahir (S) – avslag till Kjerstin Widmans yrkande. 

Philip Westin (MP) – avslag till Kjerstin Widmans yrkande. 

 

Yrkande 

Liberalerna Umeå - att öka posten Kulturverksamhet, verksamhetsbidrag 
som ingår i “Stöd till föreningar, festivaler och studieförbund” till favör för 
Tantteatern med en ökning av dess verksamhetsstöd om 10 000 kr. Medel 
kan förslagsvis tas från övergripande administration. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till tjänsteskrivelsen mot avslag till Kjerstin Widmans tilläggsyrkande. 
Ordförande finner att nämnden bifaller tjänsteskrivelsen. 
 
Ordförande finner att nämnden beslutar att godkänna tjänstemanna-

förslagets fördelning av stöd till föreningar, festivaler och studieförbund 

2022. 
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Ordförande finner att nämnden beslutar att ta Liberalernas yrkande till 
protokollet, utan beslut i sakfrågan. 
 
Reservation  
Kjerstin Widman (M) och Eva Westman Modig (M) reserverar sig till förmån 
för eget förslag. 

Beredningsansvariga 

Peter Gustafsson, controller 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen, Anette Sjödin 
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§ 58 

 

Diarienr: KU-2021/00056 

Internkontrollplan 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att fastställa kontrollområden, riskanalys och internkontrollplan för 2022. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fastställda riktlinjer för intern styrning och kontroll 

vars handledning har fastställts av Kommunstyrelsen.  

 

Syftet med internkontrollplanen som hjälpmedel är att nämnden med 

rimlig säkerhet uppnår de av kommunfullmäktige fastställda målen och 

verksamhetskraven. 

 

Nämnderna har enligt kommunallagen (6 kap 7§) det yttersta ansvaret 

inom sitt verksamhetsområde att se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att den fungerar på ett betryggande sätt. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2022 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren 

Leif Mårtensson 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 

Dan Gideonsson 

Anette Sjödin 
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§ 59 

 

Diarienr: KU-2021/00055 

Kvalitetsdeklarationer 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att fastställa kulturförvaltningens reviderade kvalitetsdeklarationer för 

bibliotek, program, Kvinnohistoriskt museum, kulturreceptionen och 

Kulturskolan. 

Ärendebeskrivning 

En del i kvalitetsarbetet är att varje verksamhetsområde ska ta fram 

kvalitetsdeklarationer. Där ska medborgaren kunna se vad de kan ha för 

förväntningar när de har kontakt med kulturförvaltningens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsdeklarationer för Bibliotek, Kulturreceptionen, Kulturskolan, 

Kvinnohistoriskt museum och Programverksamhet 

Beredningsansvariga 

Kvalitetsrådet 

Beslutet ska skickas till 
Åke Samuelsson 
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§ 60 

 

Diarienr: KU-2021/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Dialogmöte med kulturföreningar 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

 

Umeå 400 år 2022 

Dan Vähä, projektledare 

 

Umegration 21 och 24 oktober 

Ali Yasin Dahir (S), Kurt Åke Sjöström (S), Birgitta Stål (V) och Philip Westin 

(MP) 

 

Fristadsprojektet 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

 

Kulturskolans lokaler 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 
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§ 61 

 

Diarienr: KU-2021/00005 

Kurser och konferenser 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att anmäla Ali Yasin Dahir (S), Bengt Norman (S) och Fredrik Elgh (C) till 

Folk och Kultur 9 – 12 februari 2022, Eskilstuna. 

 

att utse Birgitta Stål (V) och Inger Renström (C) till ersättare. 

Ärendebeskrivning 

Folk och Kultur är en kulturpolitisk konferens som arrangerats sedan 2018 

av Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas 

Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland. 

Projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Innehållet i 

konferensen är deltagarstyrt och behandlar i år ämnena det nordiska 

perspektivet, ungas kultur, centrum och periferi, den konstnärliga friheten 

och kultur och näringsliv. 

Beslutsunderlag 

Startsida | Folk och Kultur, hemsida för information och anmälan 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback 
 

 

  

https://folkochkultur.se/
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§ 62 

 

Diarienr: KU-2021/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Bitr. kulturchef 

Skrivelse från Norrbyns intresseförening, samt svar till Norrbyns 

intresseförening 
 

Anmälningsärenden 

Anmälan personuppgiftsincidenter kulturförvaltningen 2021, 2021-09-24 

och 2021-09-28. 
 

Beslut från kommunstyrelsen 2021-10-12 § 190 Budget 2023 - Innehåll, 

planeringsdirektiv och agenda nuläge och framtid. 

 

Beslut från kommunstyrelsen 2021-10-12 § 191 Förslag till 

investeringsramar 2023 – 2026. 
 

Beslut från kommunstyrelsen 2021-10-12 § 192 Anvisningar för 

nämndernas förslag till investeringsbudget 2023 och plan 2024 - 2026. 

 

Beslut från kommunstyrelsen 2021-10-18 § 212 Nämndernas intern-
kontrolluppföljning januari – augusti 2021.  
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