
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-02-23 

 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 23 februari 2022 kl. 09:00-15:00 

Plats: Stigen, Länken och digitalt 

Beslutande: Fredrik Elgh (C), ordförande 
Ali Yasin Dahir (S), distans 
Kjerstin Widman (M), distans 
Wilmer Prentius (V), § 8- del av 11, 12 distans 
Meta Tunell (L), distans 
Philip Westin (MP), § 8- del av 11, 12, distans 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjg. ers. för Helena Smith (S), distans 
Bengt Norman (S), tjg. ers. för Hamda Mohamed Dubad (S), 
distans 
Elin Nejne (S), tjg. ers. för Theodor Appelblad (S), distans 
Eva Westman Modig (M), tjg. ers. för Anton Bergström (M), 
distans 
Birgitta Stål (V), tjg. ers. för Kajsa Danielsson (V), distans 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Kurt-Åke Sjöström (S) 

 

Sekreterare:        §§ 8-12 

 Maria Nordenback 

 

Ordförande:      

 Fredrik Elgh (C) 

 

Justerare:      

 Kurt-Åke Sjöström (S) 
  

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-02-23 

Anslaget har satts upp: 2022-02-28 

Anslaget tas ner: 2022-03-21 

Förvaringsplats: Kulturförvaltningen, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Maria Nordenback
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Liv Granbom (M), distans 

Per Adsten (V), del av § 11, distans 

Albin Norqvist Karlsson (L), del av § 11, distans 

Sofie Dahlqvist (MP), distans 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör, distans 

Lars Sahlin, biträdande kulturchef, del av § 11, distans 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef, distans 

Beatrice Hammar, avd. chef Kulturskolan, § 8- del av 11, 12, distans 

Elin Hellrönn, avd. chef Program, distans 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Peter Gustavsson, controller, distans 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 8 

 

Diarienr: KU-2022/00006 

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 

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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§ 9 

 

Diarienr: KU-2018/00011 

Lokalförsörjning Umeå kulturförvaltning 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att ge förvaltningen i uppdrag att redovisade framtida lokalbehov anmäls 

till Umeå kommun Fastighet som kommande lokalförsörjningsbehov. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun Fastighet ansvarar för att förse de kommunala 

verksamheterna med lokaler och fastigheter efter inlämnade planer för 

lokalförsörjning. Lokalförsörjningsplanen omfattar också underhåll- och 

renoveringsbehov. 

Umeå kulturs olika förhyrningar omfattar i huvudsak fastigheter och lokaler 

för stadsbiblioteket, närbibliotek och i viss mån för andra 

kulturangelägenheter. 

Alla behov av förändrade lokaler, nya lokaler, avyttring av befintliga 

förhyrningar, underhåll och reinvesteringar skall anmälas till Umeå 

kommun Fastighet för samplanering. 

 

Bifogat följer en förteckning över de, för närvarande, kända behov som 

föreligger, dock ej i prioritetsordning. 

Beslutsunderlag 

Lokalförsörjningsplan 2022 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, Fredrik Lindegren 

Beslutet ska skickas till 
Leif Mårtensson 
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§ 10 

 

Diarienr: KU-2022/00023 

Stipendium till kulturutövare 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att namnet på stipendiet ändras från ”Rese- och kulturstipendium” till 

”Stipendium till kulturutövare” 

 

att riktlinjerna för stipendiet uppdateras enligt bilagd handling. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämndens Rese- och kulturstipendium inrättades 2006 och har sedan 

dess varit ett viktigt sätt för kulturnämnden att uppmuntra unga 

kulturutövare.  

Den ursprungliga tanken med stipendiet var att ge stipendiaterna 

möjligheten att resa för att förkovra sig inom sina områden. De senaste tio 

åren har dock stipendiet fått en mer allmänt uppmuntrande karaktär och 

får användas enligt stipendiatens egna önskemål och behov. Med 

anledning av detta är det på sin plats att uppdatera stipendiets namn och 

att justera riktlinjerna något, så att dessa ligger i linje med den praxis som 

upparbetats under de år stipendiet har varit verksamt.  

Kulturförvaltningen föreslår därför att namnet på stipendiet ändras från 

”Rese- och kulturstipendium” till ”Stipendium till kulturutövare” och att 

riktlinjerna för stipendiet uppdateras enligt bilagd handling.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer 2006 

Nya riktlinjer 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, Lars Sahlin 
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§ 11 

 

Diarienr: KU-2022/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Information från verksamheterna 

Avdelningscheferna för bibliotek (Ingegerd Frankki), kulturskola (Beatrice 

Hammar) och program (Elin Hellrönn) informerar om nuläget i sina 

verksamheter. 

 

Förslag på nya planeringsförutsättningar/direktiv, budget och 

investeringar 2023 – 2026 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator presenterar förslag från 

Kommunstyrelsen till nämndens grunduppdrag och reglemente, 

driftsbudget 2023, investeringsbudget 2023 - 2026, inriktningsmål och 

förslag till nämndens verksamhetsstyrning och uppföljning.  

Nämnden diskuterar de olika förslagen i grupp. Beslut fattas på nämnden 

23 mars 2022. 

 

Information från Folk och Kultur, digital konferens 9 - 11 februari 2022 

Fredrik Elgh (C), Ali Yasin Dahir (S) och Birgitta Stål (V). 
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§ 12 

 

Diarienr: KU-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden och delegationsbeslut 

för februari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Kulturnämndens ordförande 

Nedstängning av kulturskolan och omfördelning av personal, 2022-01-26 

Nedstängning av Kvinnohistoriskt museum och omfördelning av personal 

2022-02-14 

 

Kulturkonsulent 

Fördelning av kulturbidrag februari 2022 

 

Anmälningsärenden 

Beslut från Kommunstyrelsen 2022-01-08 § 7 – Anvisning för nämndernas 

rapportering till KS för perioden januari – april 2022 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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