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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Eva Westman Modig (M), deltar på distans 

Liv Granbom (M), deltar på distans 

Per Adsten (V), deltar på distans 

Birgitta Stål (V), deltar på distans 

Inger Renström (C), deltar på distans 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturchef, deltar på distans 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef, deltar på distans 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator, deltar på distans 

Peter Gustavsson, controller, deltar på distans 

Robert Tenevall, kulturkonsulent, § 19 – första halvan av § 25, deltar på 

distans 

Katrin Holmqvist-Sten, prefekt på Konsthögskolan, § 23, deltar på distans 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 19 

 

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/dagordning 
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§ 20 

 

Diarienr: KU-2021/00022 

Ansökan Utvecklingsanslag Social hållbarhet 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att uppdra åt förvaltningen att lämna in ansökan Utvecklingsanslag social 

hållbarhet med justeringar i texten. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade den 26 oktober 2020 beslut om att inom 

kommunstyrelsens budget inrätta ett verksamhetsutvecklingsanslag för 

Social hållbarhet. 

 

Bland kriterierna nämns bland annat att projektet ska bidra till en hållbar 

och attraktiv kommun med god livsmiljö samt motverka framväxten av 

utsatta områden, barnfattigdom, segregation och kriminalitet. 

 

Utgångspunkten i ansökan är att genom en förstudie/projekt ta fram en 

plan för att utveckla biblioteket på Ålidhem för att möjliggöra såväl mer-

öppet som en egen entré för att erbjuda en trygg och säker mötesplats för 

bibliotekets besökare och personal.  

 

Det senaste året har oroligheter i anslutning till bibliotekets nuvarande 

entré inne i skolan skapat en problematisk arbetsmiljö för personalen 

samtidigt som besökare uttalat en ökad oro att besöka biblioteket. 

Biblioteket på Ålidhem är ett av de bibliotek i Umeå kommun, näst efter 

stadsbiblioteket, som har mest utlåning av media och litteratur. 

Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkanden 
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Albin Norqvist Karlsson (L) – att återremittera ansökan till 

kulturförvaltningen. 

 

Wilmer Prentius (V) och Helena Smith (S) – bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Bengt Norman (S) – föreslår att justera texten i ansökan genom att flytta 

andra stycket från punkt 1 till punkt 3 för att ersätta den ursprungliga 

texten, enligt följande: 

”1. Problem/utmaning 
Beskriv utförligt det problem ni vill åtgärda. Beskriv så konkret som möjligt och med fakta i form av sifferunderlag 

eller liknande. 

Nuvarande entré till Ålidhemsbibliotek är en gemensam entré till skola och fritidsgård. De 

olika verksamheterna har olika behov av öppettider, vilket innebär att den gemensamma 

entrén skapar begränsningar. Ett öppet inomhustorg utan någon som har kontroll skapar 

också en utmaning för trygghet för de som ska passera till biblioteket. 

 
Genom att skapa en egen entré till bibliotek kan dels ett mer-öppet-koncept etableras, 

som innebär att biblioteket kan erbjuda biblioteksbesökare tillgång till biblioteket kl. 6.00-

22.00 7 dagar i veckan, dels skapar vi också möjlighet till lugn och trygg passage in till en 

viktig institution som erbjuder information, tillgång till internet, litteratur och media.” 

 

”3. Syfte och mål med projekt/utvecklingsinsats 

Beskriv vilken förändring ni vill åstadkomma. På vilket sätt är detta en investering för samhället. Beskriv särskilt 

hur projektet/utvecklingsinsatsen svarar upp mot fastställda kriterier för utvecklingsanslag Social hållbarhet. 

Genom en egen entré till bibliotek kan vi dels erbjuda mer och längre öppettider. Vi kan 

säkerställa att bibliotek förblir den lugna, trygga och säkra platsen för information, läsning 

med mera. 

”Genom att skapa en egen entré till bibliotek kan dels ett mer-öppet-koncept etableras, 

som innebär att biblioteket kan erbjuda biblioteksbesökare tillgång till biblioteket kl. 6.00-

22.00 7 dagar i veckan, dels skapar vi också möjlighet till lugn och trygg passage in till en 

viktig institution som erbjuder information, tillgång till internet, litteratur och media.” 

 

Philip Westin (MP) – bifall till tjänsteskrivelsen med justeringar enligt 

Bengt Normans förslag. 

 

Helena Smith (S) – bifall till tjänsteskrivelsen med justeringar enligt Bengt 

Normans förslag. 

 

Anton Bergström (M) – bifall till tjänsteskrivelsen med justeringar enligt 

Bengt Normans förslag. 
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Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer återremittering av tjänsteskrivelsen mot att ärendet 

avgörs idag och finner att kulturnämnden bifaller förslaget att avgöra 

ärendet idag. 

Ordförande ställer tjänsteskrivelsen mot att justera texten i ansökan enligt 

Bengt Normans förslag och finner att kulturnämnden bifaller förslaget att 

justera texten i ansökan. 

 

Ordförande finner att kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att 

skicka in ansökan med justeringar i texten. 

Beslutsunderlag 

Ansökan Utvecklingsanslag Social hållbarhet 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

KS Diarium 
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§ 21 

 

Diarienr: KU-2021/00014 

Motion 1/2021: Lägg ner Kvinnohistoriskt museum. 

Lars-Arne Ivert (SD), Maria Nilsson (SD) och Petter 

Nilsson (SD) 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom yttrandet i tjänsteskrivelsen med omformulering av 

yttrandet, 

 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) till förmån för eget yrkande. 

Se kulturnämndens beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Lars-Arne Ivert (SD), Maria Nilsson (SD) och Petter Nilsson (SD) har 2021-

01-26 lämnat in en motion till kommunfullmäktige, 1/2021. Motionen har 

skickats vidare till kulturnämnden för yttrande. 

 

I motionen föreslås att Umeå kommun avvecklar kvinnohistoriska museet 

med motiveringen att det är en dyr och knappast skälig verksamhet att 

driva när ekonomin är hårt pressad, samt att offentlig kultur aldrig ska vara 

ett propagandaverktyg. Kostnaden per besökare är oproportionerligt stor 

och ska inte finansieras med kommunala skattemedel. 

Sverigedemokraterna prioriterar kärnverksamheter så som vård, skola och 

omsorg. Pågående covid-pandemi innebär också att vi måste prioritera 

hårdare och begränsa kulturverksamheter ytterligare. 
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Yttrande från kulturnämnden 
I november 2010 beslöt en majoritet i Umeå kommunfullmäktige att 

inrätta ett Kvinnohistoriskt museum. Kulturnämnden konstaterar att 

Kvinnohistoriskt museum väl uppfyller intentionerna i sin  

uppdragsbeskrivning varför kulturnämnden inte ser någon anledning att 

ompröva gällande beslut. 

 

Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) – att avslå 

tjänsteskrivelsen och yrka bifall till SD:s motion att avveckla 

Kvinnohistoriskt museum i kommunal regi. Vi tycker det är rätt att satsa på 

kultur för att utveckla Umeå som en attraktiv kommun, men anser att 

budgetramen kan minskas. Eftersom kommunens kulturbudget redan är 

omfattande, och vi har för avsikt att minska den, anser vi att det inte finns 

något ekonomiskt utrymme att behålla Kvinnohistoriska museet i 

kommunal regi. Deras befintliga lokaler bör hyras ut till en extern aktör 

som kan passa in och som har ett intresse av det perfekta läget i Väven. 

Detta sparar omkring 11 miljoner kronor för kommande år, fördelat på 

olika nämnders ramar. Det som är bevarandevärt kan överföras till 

Västerbottens museum, på samma sätt som vi hanterat Regementsmuseet 

på I20- området.  

 

Albin Norqvist Karlsson (L) – att ställa sig bakom Anton Bergström 

yrkande. 

 

Fredrik Elgh (C) och Wilmer Prentius (V) – bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Kurt-Åke Sjöström (S)- bifall till tjänsteskrivelsen.  

 

Philip Westin (MP) – bifall till tjänsteskrivelsen. 

 

Helena Smith (S) – föreslår justering i formulering av yttrandet från 

kulturnämnden genom att behålla första meningen och stryka andra och 

tredje meningen fram till ordet ”konstaterar”, samt göra om 

meningsbyggnaden i sista meningen och behålla den, enligt följande: 
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”I november 2010 beslöt en majoritet i Umeå kommunfullmäktige att inrätta ett 

Kvinnohistoriskt museum. 

Att Sverigedemokraterna allt sedan öppnandet förhållit sig skeptiska till Kvinnohistoriskt 

museum får väl närmast betraktas som en tidernas underdrift, vilket manifesterats i 

återkommande krav på nedläggning av verksamheten. Trots dessa ideliga försök att 

politisera frågan om Kvinnohistoriskt museum så konstaterar Kulturnämnden konstaterar 

att Kvinnohistoriskt museum väl uppfyller intentionerna i sin uppdragsbeskrivning varför 

kulturnämnden inte ser någon anledning att ompröva gällande beslut.” 

 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) –avslag till 

tjänsteskrivelsen och bifall till motionen. 

 

Albin Norqvist Karlsson (L) – drar tillbaka tidigare yrkande och yrkar bifall 

till tjänsteskrivelsen med omformuleringen av yttrandet. 

 

Philip Westin (MP) – bifall till tjänsteskrivelsen med omformuleringen av 

yttrandet. 

 

Fredrik Elgh (C)- bifall till tjänsteskrivelsen med omformuleringen av 

yttrandet. 

 

Kajsa Danielsson och Wilmer Prentius (V) – bifall till tjänsteskrivelsen med 

omformulering av yttrandet. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer yttrandet i tjänsteskrivelsen mot omformuleringen och 

finner att kulturnämnden bifaller omformuleringen av yttrandet. 

 

Ordförande ställer förslaget att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen 

mot förslaget att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen och 

finner att kulturnämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen. 

 

Reservation 

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

eget yrkande. 

Beslutsunderlag 

Motion 1/2021 
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Beredningsansvariga 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 
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§ 22 

 

Diarienr: KU-2021/00012 

Rese-och kulturstipendium 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att omfördela 30 000 kronor ur budgeten för utvecklingsstöd för 

kulturverksamhet till ytterligare två rese- och kulturstipendier. 

 

att utse Yuliya Antonova, Nathalie Lidqvist, Emelie Boman och Anna 

Brodin till mottagare av rese- och kulturstipendium 2021, enligt 

nedanstående motiveringar. Stipendierna uppgår vardera till 15 000 

kronor. 

 

Ärendebeskrivning 

Som en följd av Coronapandemin har enskilda kulturarbetare och utövare 

drabbats särskilt hårt då möjligheterna att verka inom deras respektive fält 

har begränsats och försvårats. Samtidigt har antalet ansökningar om 

utvecklingsstöd under årets första kvartal minskat och många föreningar 

driver projekt vars aktiviteter de tvingats skjuta fram. Därför finns det 

budgetutrymme för att utöka rese- och kulturstipendiet från två till fyra 

stipendiater. Budgeten för rese- och kulturstipendiet 2021 förstärks med 

30 000 kronor som omfördelas från budgeten för utvecklingsstöd för 

kulturverksamhet.  

 

Motiveringar 

För sitt arbete och djupa engagemang för filmkonsten tilldelas Yuliya 
Antonova kulturnämndens rese- och kulturstipendium 2021. Antonova är en 
driven regissör, skådespelare och filmproducent med ett stort driv och 
engagemang. Hon driver bland annat produktionsbolaget Moineau 
productions som producerar hennes och andras filmer, engagerar sig som 
ledare för att tillgängliggöra filmkonsten för yngre tjejer och ickebinära och 
genom att arbeta som volontär i olika kulturorganisationer.  
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För sitt musikskapande tilldelas Nathalie Lidqvist kulturnämndens rese- och 
kulturstipendium 2021. Lidqvist, som i början av året för första gången släppt 
musik i eget namn, har under många år varit verksam som musiker, bland 

annat i gospelkören Messengers. Med sin förmåga att sätta ord på svåra och 
tabubelagda ämnen, berör Lindqvist sina lyssnare på djupet.  
 
För sitt arbete inom samtida dans tilldelas Emelie Boman kulturnämndens 
rese- och kulturstipendium 2021. Boman är verksam som dansare, koreograf, 
filmare och lärare och har under många år med stort engagemang och intresse 
verkat inom den samtida dansen i Umeå. Boman är orädd och nyfiken och 
öppnar genom detta också dansen för nya publikgrupper genom att utforska 
nya uttryck, vare sig det rör sig om hennes dansfilmer eller det nu pågående 
projektet med dansvandring i centrala Umeå.  
 
För sitt eget skapande och engagemang för att tillgängliggöra filmskapande för 
unga kvinnor och ickebinära tilldelas Anna Brodin kulturnämndens rese- och 
kulturstipendium 2021. Brodin har med sina filmer Skolsyrran och Vikarien 
behandlat viktiga teman kring barn och ungdomars utsatthet i relation till 
vuxenvärldens makt. Förutom det egna konstnärskapet är Brodin också 
verksam och drivande inom det feministiska filmnätverket Lynx studios och 
öppnar därigenom upp och tillgängliggör filmkonsten för unga tjejer och 
ickebinära. 
 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Stipendiaterna 
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§ 23 

 

Diarienr: KU-2021/00021 

Umeå kommuns stipendium till avgångselev på 

Konsthögskolan 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att utse Jonatan Pihlgren till mottagare av Umeå kommuns stipendium 

till avgångselev på Konsthögskolan 2021. Stipendiet uppgår till 20 000 kr. 

Ärendebeskrivning 

Konsthögskolan har föreslagit Jonatan Pihlgren till årets mottagare. 

 

Motivering 

Måleri är till stor del ett äventyr i perceptionen av färg – en resa som tar 

utforskaren genom olika rum - exteriörer och interiör, landskap och länder 

och inte minst tidszoner. Jonatan Pihlgren har en fin känsla för färgens 

potential när han målar. Oavsett om han målar inälvor, Konsthögskolans 

ateljégolv, norra halvklotets dramatiska himmel eller hudens intimitet, kan 

vi förstå att han har sett det och ser det för oss medan han målar. 

Perceptionen är rotad i en uppfattning om rörelse och de verk han gör i det 

performativa rummet är i grunden en prövning av färgens möjligheter. 

Detta är dessutom kopplat till förmågan att omvandla känslor till 

berättelser, ibland undersökta genom konsthistorien utan rädsla för alla 

absurditeter som tolkningen av människogestalten har uppvisat under 

historiens gång. 

Han är en i raden av mycket individuella målare som Konsthögskolan i 

Umeå har utbildat genom åren. Vi rekommenderar härmed Jonatan 

Pihlgren till Umeå kommuns stipendium till avgångsstudent vid 

Konsthögskolan. 

Beredningsansvariga 

Katrin Holmqvist- Sten, prefekt Konsthögskolan 
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Beslutet ska skickas till 
Konsthögskolan 

Pristagaren 
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§ 24 

 

Diarienr: KU-2021/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Arbetsmiljö Ålidhemsbiblioteket. 

Fredrik Lindegren, kulturchef 
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§ 25 

 

Diarienr: KU-2021/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för april 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Ordförande 

Delegationsbeslut 2021-04-12, dnr KU-2020/00051-8 

 

Kulturkonsulent 

Anmälningsärenden kultur 2021-04, dnr KU-2021/00004-16 

 

Anmälningsärenden 

Personuppgiftsincidenter januari – mars 2021, dnr KU-2021/00004-14 

 

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-16 Utvecklingsanslag Digitalisering och 

Digitaliseringsreserv, dnr KU-2021/00017-2 

 

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskotts beslut 2021-03-23 

Teknisk ramjustering personalchef – revidering, dnr KU-2020/00014-26 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29 Riktlinjer för aktiverande styrning i 

Umeå kommun, dnr KU-2020/00038-8 
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Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Åke Samuelsson, verksamhetsutvecklare 
 

 

 


