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Beslutande 
Helena Smith (S), ordförande 

Fredrik Elgh (C), vice ordförande 

Ali Yasin Dahir (S), §25- del av §32 

Kajsa Danielsson (V) 

Meta Tunell (L) 

Kurt-Åke Sjöström (S), tjänstgörande ersättare för Hamda Dubad (S) 

Bengt Norman (S), tjänstgörande ersättare för Theodor Appelblad (S) 

Eva Westman Modig (M), tjänstgörande ersättare för Kjerstin Widman (M) 

Inger Renström (C), tjänstgörande ersättare för Anton Bergström (M) 

Per Adsten (V), tjänstgörande ersättare för Wilmer Prentius (V) 

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

Ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta Stål (V) 

 

Tjänstepersoner 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

Beatrice Hammar, avdelningschef Kulturskolan 

Elin Hellrönn, avdelningschef Program 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Peter Gustavsson, controller 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Moa Krestesen, konstintendent 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 

 

Övriga 

Per Nilsson, prefekt Konsthögskolan, Umeå universitet 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 25 

 

Diarienr: KU-2022/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna dagordningen 

 

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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§ 26 

 

Diarienr: KU-2022/00028 

Umeå kommuns stipendium 2022 till avgångselev 

vid Konsthögskolan 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att utse Therése Lundin till mottagare av Umeå kommuns stipendium för 

avgångsstudent vid Konsthögskolan. Stipendiesumman är 35 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Umeå konsthögskolas vice prefekt har lämnat förslag på mottagare av 

stipendiet och motivering till kulturnämnden för beslut. 

 

Motivering 

Therése är en synnerligen stark och lovande ung konstnär som arbetar med 

föreställande måleri. Hon använder sig av vardagliga scener som ett 

verktyg för introspektion, för att skapa förhållningsätt till omvärlden och 

varandet. Målningarna förställer ofta människor, då kroppen för henne har 

en universell potential att förmedla känslor, rörelse och form. Hennes 

teman rör sig kring samhörighet, trygghet, flocktillhörighet och makt. 

Under sin mastersutbildning har hon på ett mycket starkt och övertygande 

sätt utvecklat både sina intresseområden och sitt måleri. Hennes 

förhållningsätt till måleriet är experimentellt med en stark känsla för färg 

och form. 

Beslutsunderlag 

Förslag mottagare av stipendiet med motivering 

Beredningsansvariga 

Moa Krestesen, konstintendent 

Annika Eriksson, vice prefekt och professor Konsthögskolan vid Umeå 

Universitet 
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Beslutet ska skickas till 
Moa Krestesen 
Per Nilsson, prefekt Konsthögskolan 
Therése Lundin 
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§ 27 

 

Diarienr: KU-2022/00029 

Avskrivningar i konstsamlingen 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fotografier och offsettryck med id: nummer 20001-20404 och 30001-

30147, samt ranor av sex specifika vävare skrivs av ur Umeå kommuns 

konstsamling. 

Ärendebeskrivning 

Under 1970-och 80-talet expanderade Umeå kommuns verksamhet 

kraftigt. Nya förskolor, skolor och andra institutioner fick konst från 

kommunens konstsamling, som utökades snabbt med: 

 404 svartvita fotografier av stads- och industrimiljöer från Umeå, 

Sävar och Holmsund från tidigt 1900-tal och framåt av okända 

fotografer. Kopior i flera exemplar, limmade på spånskivor med en 

enkel träram. Materialen är av sämre kvalitet och fotografierna är i 

dåligt skick. Verken har id: nummer 20001-20404. 

 

 147 utställnings- och konstaffischer insamlade från museer och 

andra konstinstitutioner i Sverige och Europa. Offsettryckta bilder, 

inramade med en enklare träram och glas. Verken har id: nummer 

30001-30147. 

 

 151 vävda ranor i ull och bomull inköpta 1980-1984 och fram till 

1990 från de lokala vävarna Bojan Bogren (35 stycken), Helga 

Jonsson (59 stycken), Gertrud Nyström (50 stycken), Gudrun 

Matsson (2 stycken), Ulla Johansson (1 styck), Ann-Marie Stenberg 

(1 styck) och Inger Hjort (3 stycken). Monterade på tunna trälister 

för att hängas på vägg. 

Alla verk är i stort behov av underhåll på grund av ålder, bristande kvalitet 

och mångårigt slitage i det offentliga rummet. Fotografierna och 

offsettrycken (affischerna) är kopior.  
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Verken uppfyller inte kriterierna för att restaurera: 

1. Viktiga konstnärligt tidsdokument utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. 

Nej 

2. Konstnärlig och teknisk kvalité. Nej 

3. Kostnad av restaurering. Ej försvarbart 

4. Byggnadsfastkonst: Möjlighet till omplacering utan att konstverket 

tappar sin ursprungliga identitet kopplat till platsen verket är skapat 

för. Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

Bilder på avskrivningar konstsamlingen 

Beredningsansvariga 

Moa Krestesen, konstintendent 

Anja Boman, konstsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Moa Krestesen 
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§ 28 

 

Diarienr: KU-2022/00023 

Stipendium till kulturutövare 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att utse Ella-Maria Nutti och Frida Johansson till mottagare av 

kulturnämndens stipendium till kulturutövare 2022, med nedanstående 

motiveringar. Stipendierna uppgår vardera till 20 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden utser årligen två stipendiater till stipendium till kulturutövare. 

Allmänheten bjuds in att föreslå stipendiater och 45 nomineringar har skickats in. 

Bland dessa har Kulturförvaltningen i samråd med kulturnämndens presidium 

föreslagit nedanstående stipendiater med följande motiveringar: 

 

För sitt arbete som musiker och kompositör tilldelas Frida Johansson 

kulturnämndens stipendium för kulturutövare 2022. Johansson har sina rötter 

inom folkmusiken men verkar inom ett flertal olika genrer och områden. Hon 

spelar bland annat med banden Kraja, Barnet och Säkert, men producerar också 

musik till dans, teater, film och tv-spel. Med känsla för både melodier och 

stämningar är Frida Johansson en omistlig del av Umeås musiklandskap. 

 

För sitt arbete som romanförfattare tilldelas Ella-Maria Nutti kulturnämndens 

stipendium för kulturutövare 2022. Med debutromanen Kaffe med mjölk ser vi ett 

ungt och lovande författarskap ta form. Nuttis bok tar upp det svåra med 

familjerelationer, det är specifikt, men också allmänmänskligt, allt skrivet med 

känslig hand. Att följa Ella-Maria Nuttis fortsatta bana som skrivande person 

kommer att bli en spännande resa. 

Beslutsunderlag 
Nominerade till stipendium till kulturutövare 2022 

 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall 
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Beslutet ska skickas till 
Robert Tenevall 
Ella-Maria Nutti 
Frida Johansson 
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§ 29 

 

Diarienr: KU-2022/00030 

E-signering Kulturförvaltningen 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att från 1 juli 2022 tillåta elektronisk justering (digital signering) av 

sammanträdesprotokoll från kulturnämnden och dess utskott 

 

att från 1 juli 2022 tillåta elektronisk justering (digital signering) av 

sammanträdes- och samverkansprotokoll inom kulturnämndens 

verksamhetsområden 

 

att uppdra åt förvaltningen att ordna med erforderliga avtal för 

kulturnämnden och Kulturförvaltningen. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun var relativt tidig med att digitalisera nämndprocessen. 

Underlag för beslut tar förtroendevalda del av i sina iPads sedan många år 

tillbaka. Nästa steg i digitaliseringen är att införa en tjänst för att justera 

sammanträdesprotokoll elektroniskt. 

 

Signering på papper anger vem som skrivit under och avsikten med 

underskriften. En elektronisk signering måste fånga både undertecknarens 

identitet och avsikt. En avancerad elektronisk signatur är uteslutande 

knuten till undertecknaren. Undertecknaren identifieras genom en signatur 

som undertecknaren äger kontroll över. Ändringar i den elektroniska 

signaturen kan upptäckas. 

 

Det finns inget lagligt hinder för att justera kommunala sammanträdes-

protokoll elektroniskt. Frågan har prövats av förvaltningsrätten och 

kammarrätten i Göteborg, där man konstaterat att inga hinder finns. 
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Med elektronisk justering förenklas de förtroendevaldas signering av 

protokoll. Justerarna kan justera protokollet oberoende av plats och tid. 

 

Elektronisk justering görs med stöd av legitimering med något av de på 

marknaden förekommande elektroniska legitimeringarna, som BankID eller 

Freja eID. 

 

Även justering av olika mötes- och samverkansprotokoll i verksamheten 

kan hanteras med digital signering, varför alla protokoll inom 

kulturnämndens verksamhetsområde omfattas av detta beslut. 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren 

Leif Mårtensson 

Maria Nordenback 

Åke Samuelsson 

Eric Lindström 

Beslutet ska skickas till 
Leif Mårtensson 
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§ 30 

 

Diarienr: KU-2022/00026 

Yttrande Uppföljning av tidigare granskningar 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att till kommunrevisionen lämna yttrandet att ge Kulturförvaltningen i 

uppdrag att se till att dokumentation sker i enlighet med de 

kommunövergripande riktlinjerna för bisysslor 

 

att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att följa kommunövergripande  

överväganden och konsekvenser utifrån revisionens rekommendation  

gällande förvaltningsövergripande uppföljning av befintliga bisysslor. 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har gett KPMG i uppdrag 

att genomföra uppföljande granskningar av Granskning av tekniska 

nämndens verksamhetsstyrning samt struktur för intern kontroll (2018) 

och Granskning av bisysslor (2018). Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 

2021. 

 

Kulturnämnden ska endast yttra sig över den del som omfattar uppföljning 

av tidigare granskning av bisysslor. Revisorerna önskar ett yttrande över 

rapporten med nämndens åsikter kring granskningen och dess 

rekommendationer. 

 

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen tagit vid tillräckliga åtgärder 

utifrån tidigare genomförd granskning och lämnade rekommendationer när 

det gäller bisysslor. 

Det finns upprättade och fungerande kommunövergripande riktlinjer och 

rutiner i form av en ny riktlinje för bisysslor, en kompletterande broschyr 

om gällande regler samt en checklista som stöd för chefer och 

medarbetare. Definitionen av bisysslor har förtydligats och det anges också 
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hur en bisyssla som inte är förenlig med anställningen ska hanteras och 

rapporteras. 

 

Revisorerna anser att uppföljning och kontroll av befintliga bisysslor kan 

stärkas för att följa utvecklingen och omfattningen av bisysslor i 

organisationen. 

”Utifrån våra bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder att:  

- tillse att dokumentation av bisysslor sker i enlighet med riktlinjen  

- säkerställa att en förvaltningsövergripande uppföljning över befintliga 

bisysslor genomförs. ” 

 

Kulturförvaltningens bedömning är att de nya rutinerna och 

rekommendationerna gällande bisysslor följs inom nämndens 

ansvarsområde.  

Kulturförvaltningen konstaterar att uppföljning av befintliga bisysslor inte 

omfattas av några kommunövergripande rutiner. En översyn kommer att 

inledas på kommunövergripande nivå (Stadsledningskontoret och Human 

Resource) i höst med anledning av revisionens rekommendation om 

uppföljning av befintliga bisysslor. Förvaltningarna blir då delaktiga i 

översynen och kommer att följa de eventuella reviderade rutinerna. 

Yttrande 

Kulturnämnden har tagit del av rapport och rekommendationer i 

revisionernas uppföljande granskning av bisysslor. 

 

Kulturnämnden har gett Kulturförvaltningen i uppdrag att säkerställa att 

dokumentation sker i enlighet med kommunövergripande riktlinjer för 

bisysslor. 

 

Kulturnämnden har gett Kulturförvaltningen i uppdrag att följa  

kommunövergripande överväganden och konsekvenser utifrån revisionens 

rekommendation gällande förvaltningsövergripande uppföljning av  

befintliga bisysslor. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport uppföljning av tidigare granskningar 
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Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör  

Björn Söderbäck, HRchef Kultur- och Fritidsförvaltningarna 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
kommunrevisionen@umea.se 
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§ 31 

 

Diarienr: KU-2022/00003 

Information, rapporter och övriga frågor april 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Information från verksamheterna 

Fredrik Lindegren informerar om biblioteksverksamheten, Beatrice 

Hammar informerar om Kulturskolan och Elin Hellrönn informerar om 

Programavdelningen. 

 

Kulturförvaltningens kostnader för Rally-VM 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

 

Internkontrollplan 2022- Krishanteringsplan och Brandskyddsplan 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

 

Fristadsgäster 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutsunderlag 

Krishanteringsplan Kulturförvaltningen 2021 

Branskyddsdokumentation 2022 
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§ 32 

 

Diarienr: KU-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut april 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för april 2022. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Kulturkonsulent 

Fördelning av kulturbidrag april 2022 

 

Personuppgiftsansvarig 

Personuppgiftsincidenter 2022-01-01 – 2022-03-31 

 

Anmälningsärenden 

Beslut i kommunfullmäktige 2022-03-28 – Resepolicy med riktlinjer för 

tjänsteresor. 

 

Beslut i kommunfullmäktige 2022-03-28 – Policy och handlingsplan 

barnfattigdom 

 

Beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-04-05 – 

Politiska möten 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Åke Samuelsson, personuppgiftsansvarig,  
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Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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