
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-30 

 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 30 september 2020 kl. 13:15-16:40 

Plats: Kommunstyrelsens mötesrum 

Beslutande: Helena Smith (S), ordförande 
Fredrik Elgh (C), vice ordförande 
Matilda Olofsson (S) 
Theodor Appelblad (S) 
Kjerstin Widman (M) 
Anton Bergström (M), §§ 46-47, deltar på distans 
Kajsa Danielsson (V) 
Wilmer Prentius (V) 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjg. ers. för Ali Yasin Dahir (S), deltar 
på distans 
Liv Granbom (M), tjg. ers. för Robin Törnberg (L), deltar på 
distans 
Philip Westin (MP), tjg. ersättare för Peder Karlsson (MP) 
Inger Renström (C), tjg. ers. för Anton Bergström (M) §§ 48-
49, deltar på distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Fredrik Elgh 
 

Sekreterare:        §§ 46-49 

 Elisabeth Anttu 
 

Ordförande:      

 Helena Smith 
 

Justerare:      

 Fredrik Elgh 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-09-30 

Anslaget har satts upp: 2020-10-07 

Anslaget tas ner: 2020-10-29 

Förvaringsplats: Fritid, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Elisabeth Anttu
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta Stål (V), deltar på distans 

Inger Renström (C), §§ 46-47, deltar på distans 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Marit Andersson, avd. chef, del av § 46, del av § 48, deltar på distans 

Ingegerd Frankki, avd. chef, § 46, del av § 48 

Elin Hellrönn, avd. chef, deltar på distans 

Peter Gustavsson, controller 

Björn Söderbäck, personalchef, §§ 46-47, del av § 48 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Jenny Forslund, enhetschef, del av § 48 

Åsa Grenholm, enhetschef, del av § 48 

Anna Sjödin, enhetschef, del av § 48 

Robert Tenevall, kulturkonsulent, § 46, del av § 48 

Christopher Granberg, bitr. utbildningsdirektör, del av § 48 

Gunnar Olofsson, skolstrateg, del av § 48 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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§ 46 

Diarienr: KU-2020/00013 

Verksamhetsuppföljning 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna den reviderade verksamhetsuppföljningen för perioden 

januari till augusti 2020 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har upprättat verksamhetsuppföljning för perioden januari 

till augusti. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Kulturnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari 

till augusti 

Bilaga 2 Uppföljning av Kulturnämndens egna mål, uppdrag och 

resultatmått för perioden januari till augusti 

Beredningsansvariga 

Peter Gustavsson, controller 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Wilmer Prentius (V) – att rätta syftningsfel i bilaga 1, sidan 1, sista 

meningen i stycke 2. 

 

I det arbetet ingår också en ökad satsning på e‐medier för medborgarna för 

att öka möjligheterna att låna media utan att besöka biblioteket och 

därmed minska eventuell smittspridning vilket kan vara en anledning till att 

antalet fysiska besök minskat med 21%. 
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Meningen ersätts med: 

I det arbetet ingår en ökad satsning på e‐medier för medborgarna för att 

öka möjligheterna att låna media utan att besöka biblioteken. I detta ingår 

bland annat hemleverans av böcker som både ökat tillgängligheten till 

bibliotekens tjänster och bidragit till att minska eventuell smittspridning. 

 

Wilmer Prentius (V) – att i bilaga 2, sidan 1, för det andra uppdraget ”att 

under 2020 arbeta uppsökande mot medborgare och föreningar med att 

informera om de bidrag som finns tillgängliga att söka” ändra Prognos 

status helår från Genomfört (grönt) till Delvis genomfört (gult). 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut – att godkänna 

verksamhetsuppföljning för perioden januari till augusti 2020 enligt 

tjänsteskrivelsens förslag med två justeringar enligt yrkandena ovan. 

Ordföranden konstaterar att kulturnämnden beslutar att godkänna den 

reviderade verksamhetsuppföljningen för perioden januari till augusti 

2020. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Ekonomifunktionen Anette Sjödin 
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§ 47 

Diarienr: KU-2019/00054 

Internkontrollplan 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan tertial 2 2020 

 

att den interna styrningen och kontrollen tertial 2 2020 är tillräcklig 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Den av kulturnämnden fastställda internkontrollplanen skall följas upp och 

återrapporteras i anslutning till tertialrapporterna. 

 

Samtliga åtgärder som skulle vara klara under tertial 1 

(uppdragsbeskrivning) och 2 (styrprinciper, lagbunden verksamhet och 

kompetensförsörjning) är klara. Övriga åtgärder är påbörjade. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan KN 2020 Uppföljning tertial 2 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 

Dan Gideonsson, ledningskoordinator 

Anette Sjödin, controller 
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§ 48 

Diarienr: KU-2020/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Presentation av nya chefer: 

Jenny Forslund, enhetschef Kulturskolan 

Åsa Grenholm, enhetschef Väven Läs 

Anna Sjödin, enhetschef Kulturskolan 

Björn Söderbäck, personalchef Kultur och Fritid 

 

Backenskolans musikklasser 

Christopher Granberg, bitr. utbildningsdirektör 

Gunnar Olofsson, skolstrateg 

 

Politikens tidplan och budgetprocess hösten 2020 

Ny budget- och investeringsprocess 

Peter Gustavsson, controller 

 

Workshop: Internkontrollplan 2021 Steg 1 - Riskinventering 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutsunderlag 

Politikens tidplan och budgetprocess 2020 

Ny budget- och investeringsprocess 
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§ 49 

Diarienr: KU-2020/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för september 2020. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning samt redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Kulturkonsulent 

Stöd till föreningar september 2020 
 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18 § 120 ”Nämndernas 

internkontrolluppföljning för perioden januari-april 2020”, dnr: KU-

2019/00054-10 
 

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-18 § 121 ”Anvisning för nämndernas 

och bolagens rapportering till kommunstyrelsen för perioden januari-

augusti 2020”, dnr: KU-2020/00013-6 
 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31 § 166 ”Avsägelse: ersättare i 

kulturnämnden Evelina Tjärnström (L)”, dnr: KU-2020/00002-82 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 
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