
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-08-31 

 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 31 augusti 2022 kl. 13:15 – 15:30 

Plats: Kommunstyrelsens mötesrum 

Beslutande: Helena Smith (S), ordförande 
Ali Yasin Dahir (S) 
Kjerstin Widman (M) 
Anton Bergström Nord (M) 
Kajsa Danielsson (V) 
Inger Renström (C), tjänstgörande ersättare för Fredrik Elgh 
(C) 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjänstgörande ersättare för Hamda 
Mohamed Dubad (S) 
Bengt Norman (S), tjänstgörande ersättare för Theodor 
Appelblad (S) 
Birgitta Stål (V), tjänstgörande ersättare för Wilmer Prentius 
(V) 
Albin Norqvist Karlsson (L), tjänstgörande ersättare för Meta 
Tunell (L) 
Elin Nejne (S), tjänstgörande ersättare för Philip Westin (MP) 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Inger Renström  
  

 

Sekreterare:        §§ 45-50 

 Maria Nordenback 

 

Ordförande:      

 Helena Smith  

 

Justerare:      

 Inger Renström  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-08-31 
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Anslaget har satts upp: 2022-09-07 

 

Anslaget tas ner: 2022-09-28 

Förvaringsplats: Kulturförvaltningen, Umeå kommun 

 

Underskrift:   
 Maria Nordenback
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eva Westman Modig (M) 

Liv Granbom (M) 

 

Gäster 

Hiro Mohammadamini, fristadsgäst, § 45-46  

Frya Ahmadi, fristadsgäst, § 45-46 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, Kulturdirektör 

Helena Karlström, Bibliotekschef 

Beatrice Hammar, verksamhetschef Kulturskolan 

Elin Hellrönn, verksamhetschef Program, § 45-46 

Sara Edenius, enhetschef Museum och konst, § 45-46 

Annika Eriksson, enhetschef Bibliotek Söder, § 45-46 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Peter Gustavsson, controller 

Eva Lindgren, Föreningsbyrån 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 45 

 

Diarienr: KU-2022/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna dagordningen med tillägg av övrig fråga under rubriken 

Information, rapporter och övriga frågor 

 

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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§ 46 

 

Diarienr: KU-2022/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Presentation av Fristadsgäster 2022 

Hiro Mohammadamini, Frya Ahmadi 

 

Presentation av nya chefer och handläggare 

Helena Karlström, bibliotekschef 

Sara Edenius, enhetschef Museum och konst 

Annika Eriksson, enhetschef Bibliotek Söder 

Eva Lindgren, Föreningsbyrån, Fritidsförvaltningen 

 

Information från verksamheterna 

Helena Karlström, bibliotekschef 

Beatrice Hammar, verksamhetschef Kulturskolan 

Elin Hellrönn, verksamhetschef Program 

 

Övrig fråga 

Information om uppgradering av eMeetings från 15 september 

Maria Nordenback, nämndsekreterare  
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§ 47 

 

Diarienr: KU-2022/00040 

Umeå kommuns Minervastipendier 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att utse Fredrik Elgh (C) och Kurt-Åke Sjöström (S) till arbetsgrupp för 

Umeå kommuns Minervastipendier 2022. 

Ärendebeskrivning 

Minervastipendiet instiftades till minne av Umeås första biblioteks- och 

föreläsningsförening. Det 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 som 

mottar en prissumma på 10 000 kronor vardera. 

 

Namnen på tidigare års mottagare finns publicerade på Umeå kommuns 

hemsida: Minervastipendiet - Umeå kommun (umea.se) 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback 

 
 

 

  

https://www.umea.se/upplevaochgora/foreningarforeningsliv/stipendierochutmarkelser/minervastipendiet.4.1b4d24fb1752122eb8411cc.html
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§ 48 

 

Diarienr: KU-2020/00007 

Samarbetsprojekt Kajiado county 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att godkänna ansökan av medel för ett ICLD biblioteksprojekt 

tillsammans med Kajiado county, Kenya 

 

att styrgrupp utgörs av kulturnämndens ordförande, kulturnämndens 

vice ordförande, Cathrin Alenskär internationell strateg Umeå kommun, 

Leif Mårtensson samt Helena Karlström, Kulturförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

Kajiado county har under flera år haft ett kommunalt utbyte genom projekt 

med flera kommunala verksamheter inom Umeå kommun, senast med 

Vakin. Representanter från Kajiado har besökt bibliotek i Umeå och 

diskussioner har förts om möjligheten att även göra någonting inom 

kulturens område. Parallellt har representanter från Umeå kommun 

deltagit i ett kenyaprojekt för Svensk Biblioteksförenings räkning och haft 

möjlighet att besöka Kajiado. 
 

Kajiado county håller sedan några år på att färdigställa ett nytt kulturhus 

som bland annat ska innehålla områdets första bibliotek. Företrädare för 

guvernören i Kajiado önskar få stöd från Umeå avseende att planera, 

utveckla och starta upp en god biblioteksverksamhet. Målet för dem är att 

få ett bibliotek i Kajiado som är inkluderande men också kan bidra med 

kunskap, lärande och demokrati. 
 

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, har projektmedel att 

söka för ett treårigt projekt. Inom ramen för ICLDs kommunala partnerskap 

och deras kärnområden tror vi att Umeå kan ge ett gott stöd, erfarenhet 

och kunnande för deras biblioteksutveckling. Deltagare i projektet från 
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Umeå kommun är Leif Mårtensson tillsammans med ansvariga chefer och 

medarbetare på biblioteket. 
 

Förstudie finansierad av ICLD har genomförts av representanter från Umeå 

kommun och Kajiado County. Förstudien har tagit fram förslag och idéer 

för ett treårigt projekt. 

Projektet 

Biblioteket i Kajiado vill bland annat fokusera på läsinlärning. Biblioteket 

kommer att ligga i ett område med analfabetism och där läsintresset är 

lågt. Kajiado saknar kapacitet och kunskap om hur man arbetar med 

bibliotek. Det finns inga planer eller policydokument för biblioteket.  
 

Analfabetism är en fattigdomsfråga. Medborgare i den situationen, särskilt 

kvinnor och barn, är mer utsatta. Det innebär att demokrati och jämlikhet 

är viktiga ämnen för projektet. Bibliotekets olika intressenter och deras 

engagemang och dialog kommer att vara en viktig aspekt av projektet, 

särskilt i planeringsfasen, som kommer att säkerställa inkludering. 
 

Biblioteksorganisationen i Umeå har många års erfarenheter att arbeta 

med biblioteksplaner, strategiskt lärande, e-lärande och information till 

samhället. Umeå har byggt flera nya bibliotek, både Väven - som är en 

viktig mötesplats i centrala Umeå - och också kombinerade skol- och folk-

bibliotek. På strategisk nivå arbetar biblioteken i Umeå med biblioteks-

planer som kan vara användbara för detta projekt.  
 

Utbytet med Kajiado möjliggör för Umeå kommun att få nyttiga erfaren-

heter i det fortsätta arbetet att driva innovation och utvecklingsarbete i 

den egna organisationen, till exempel hur vi når nya och 

underrepresenterade grupper. Projektet är ett led i Kulturförvaltningens 

grunduppdrag att stödja och främja internationellt kulturutbyte. 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson 

Beslutet ska skickas till 
Leif Mårtensson 
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§ 49 

 

Diarienr: KU-2022/00005 

Kurser och konferenser 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att ta upp fler anmälningar att delta digitalt på Antirasistiska dagarna i 

Malmö 9-11 november, när mer information finns om programinnehållet 

i början av september. Intresserade att delta är Helena Smith (S), Ali 

Yasin Dahir (S) och Inger Renström (C 

 

att nämndens ledamöter har deltagit på nämndsutbildning om 

Barnkonventionen 25 augusti kl. 18:00-20:00, Upplev Multisal, Väven. 

 

att ingen ledamot har möjlighet att delta på visnings- och kulturarvsresa 

längs Konstvägen 18-19 augusti. 

Ärendebeskrivning 

Tamam, en nationell ungdomsrörelse som bildade förening i Malmö 2008 

bjuder in till en gratis fysisk och digital konferens om antirasism, rasism och 

ungas fritid och organisering i samarbete med andra organisationer och 

föreningar genom projektet Rättvis Organisering. Mer information om 

konferensen finns på hemsidan Antirasistiska dagarna – Tamam. 

 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 304 att varje nämnds 

presidium i samråd med förvaltningschef ska planera och genomföra 

utbildningsinsatser om Barnkonventionen anpassat till respektive nämnds 

verksamhetsområde hålls utbildning med Sylvia Carlsdotter, Kultur & 

Kommunikation torsdag 25 augusti för kulturnämndens ledamöter och 

fredag 26 augusti för Kulturförvaltningens personal. Digital föreläsning hålls 

20 september för de som inte hade möjlighet att delta 25 augusti. 

 

http://tamam.se/antirasistiska-dagarna/
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Styrelsen för Konstvägen Sju Älvar har bjudit in representanter från Umeå 

kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten, Hela Sverige ska leva och Region 

Västerbotten att delta på guidad resa längs Konstvägen för att se 

konstverken längst vägen, men även få information om utvecklingen inom 

olika områden i samhällena efter vägen. 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till kommuner och regioner 

Inbjudan Visningsresa 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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§ 50 

 

Diarienr: KU-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för augusti 2022. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Utvecklingsstöd kulturverksamhet med stoppdatum 2022-05-15 

 

Personuppgiftsincidenter 2022-04-01 – 2022-06-30 

 

Anmälningsärenden 

Ansökningshandlingar utvecklingsanslag Social hållbarhet 2023 

 

Ansökningshandlingar utvecklingsanslag digitalisering och 

digitaliseringsreserv 2023 

 

Beslut i kommunfullmäktige 2022-06-20 – Reglemente för Umeå kommuns 

styrelse och nämnder 

 

Beslut i kommunfullmäktige 2022-06-20 – Planeringsdirektiv och budget 

2023 samt plan 2024-2026 

 

Beslut i kommunfullmäktige 2022-06-20 – Investeringsmedel till 

kommunstyrelsens förfogande 2022 
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Beslut i kommunstyrelsens planeringsutskott 2022-08-09 – 

Sammanträdestider 2023 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback, nämndsekreterare   
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