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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Kjerstin Widman (M)
Irene Bäckström (L)
Elsa Andersson Hedqvist (V)
Tjänstemän
Fredrik Lindegren, kulturchef
Lars Sahlin, bitr. kulturchef
Peter Gustafsson, controller
Ingegerd Frankki, bibliotekschef
Leif Mårtensson, ledningskoordinator
Robert Tenevall, kulturkonsulent
Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör
Ann-Christin Johansson, nämndsekreterare
Övriga
Susanne Holst, Valuens AB, § 39
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§ 39
Diarienr: KU-2014/00012

Festivalutredning
Beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning
Kulturområdet har blivit en egen sfär med egna normer, strukturer och
logiker som kommer till uttryck i vilken kultur som prioriteras i fördelningen av statliga, regionala och kommunala medel. Kommunal kulturpolitik speglar väldigt ofta den statliga kulturpolitik som skapades i början
av 1970-talet (och som givetvis sedan dess ständigt står under förändring),
även om varje kommun också har sina egna specialområden. Umeå kommun har en omfattande festivalverksamhet som ett av sina signum. Där
återfinns etablerade festivaler som i festivalsammanhang har en lång tradition, såväl som relativt nytillkomna och ständigt nya som knackar på
dörren.
För att synliggöra den kulturpolitiska urvalsprocessen för tilldelning av
medel till festivaler har Valuens AB gjort en genomgång av festivalernas
ansökningar, kulturnämndens beslut och protokoll, befintliga kulturpolitiska riktlinjer och kriterier samt festivalernas egna årsberättelser åren
2011 – 2015.
Valuens AB har undersökt hur de kulturpolitiska riktlinjerna avspeglas i
fördelningen av medel till olika festivalformer och musikgenrer. Vilka ramar
påverkar de ekonomiska besluten? Hur ser prioriteringarna ut i fördelningen av medel till festivaler?
Vilka kriterier och villkor bygger prioriteringarna på (t.ex. kulturpolitiska
mål, vanor/traditioner, rutiner, personliga intressen)? Hur ser balansen ut
mellan olika festivalgenrer-/former? Hur lever festivalerna upp till och
iscensätter de kulturpolitiska målen?

Beslutsunderlag
Rapport från Valuens AB.

Beredningsansvariga
Lars Sahlin, bitr. kulturchef
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§ 40
Diarienr: KU-2016/00041

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar
2017-2020
Beslut
Kulturnämnden beslutar återremittera ärendet i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut.

Ärendebeskrivning
Umeå kultur informerar om förslag till uppdragsplan inkl. styrkort och
budgetförslag (stöd till föreningar, studieförbund och festivaler).

Beslutsunderlag
Förslag till uppdragsplan inkl. styrkort kulturnämnden 2017-2020.

Beredningsansvariga
Peter Gustafsson, controller
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§ 41
Diarienr: KU-2016/00045

Kompetensförsörjningsplan för Umeå kultur
Beslut
Kulturnämnden beslutar att anta föreslagen kompetensförsörjningsplan för
Umeå kultur.

Ärendebeskrivning
Umeå kommun fastställde en övergripande kompetensförsörjningsplan
(KFP) 2016-2019 i personalutskottet den 15 november 2015. Enligt planen
ska respektive verksamhetsområde konkretisera strategierna i egna
kompetensförsörjningsplaner.
På uppdrag av kulturnämnden har följande plan utarbetats för Umeå
kultur.
Kompetensförsörjningsplan för Umeå kultur 2016-2019 fastställer
inriktningen på arbetet med kompetensförsörjning på kort och lång sikt, i
syfte att verksamheterna ka ha tillgång till kompetenta medarbetare så att
målen för verksamheten kan uppnås.
Arbetet med kompetensförsörjning ska bidra till att nå de övergripande
målen för Umeås utveckling och samverkan med omvärlden, förverkliga
verksamhetsidén ”Med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Umeå.
Vi bidrar till välfärd för alla och ger goda förutsättningar för företagande,
fritid och kultur” och bidra till att kulturnämndens mål uppnås. Även de
fastställda personalpolitiskamålen är en utgångspunkt.
Sveriges kommuner och landstings arbete att Sveriges viktigaste jobb där
nio strategier lyfts fram är vägledande för den övergripande planen liksom
för nämndens plan.

Beslutsunderlag
Kompetensförsörjningsplan.

Beredningsansvariga
Lars Sahlin, Ingegerd Frankki, Anna Jirstrand Sandlund, Maria Perstedt,
Marit Andersson

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 6 av 8

Umeå kommun
Kulturnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-10-20

§ 42

Umeå kommuns Minervabelöning 2016
Beslut
Kulturnämnden beslutar att utse Gunnel Eriksson och Stefan Nilsson till
mottagare av Umeå kommuns Minervabelöning 2016. Belöningen är ett
stipendium på 10 000 kronor/person.
Motivering
Gunnel Eriksson: Det urgamla sättet att binda korgar har utövats över hela
världen i minst 4 000 år. I Sverige har sättet att binda rotkorgar levt kvar
främst bland samer och bondebefolkningen i norr. I mitten av 1960-talet
var rotslöjden en utdöende slöjdform. Gunnel Eriksson lärde sig då
grunderna i hantverket och har sedan dess, i drygt femtio år själv bundit
rotslöjd, ett hantverk som kräver både ihärdighet och stort tålamod.
Hon har genom åren hållit otaliga kurser i rotslöjd i främst i Västerbotten,
men även i övriga landet. Som mest kunde det bli upp till tre kurser på
samma dag. Hennes kurser är även idag fulltecknade.
Gunnel är uppvuxen med slöjden, något som hon fortsatt med under hela
sitt liv. Hon har bevarat slöjdtraditionen, men också utvecklat och förnyat
hantverket. Hon är en flitig deltagare, inspiratör och ambassadör vid
mässor och utställningar, där hon visar hur rotkorgar, fat, burkar smycken
med mera tillverkas. Gunnels produkter finns på många museer och
gallerier i Sverige samt på utställningar bl.a. i Washington DC och Paris och
hennes rotslöjd finns idag spridd till alla världsdelarna.
Gunnel Eriksson är en av landets få utövare av rotslöjd och av många
ansedd som den allra skickligaste. År 2012 utnämndes Gunnel Eriksson till
Mästerslöjdare av SHR (Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund).
Gunnels enastående produktion och skicklighet, hennes ideella
engagemang och kämpaglöd för rotslöjdens bevarande och spridning gör
henne till en mycket värdig mottagare av Umeå kommuns Minervabelöning
2016.

Justerares sign:
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Stefan Nilsson: En levande kulturstad består av människor som själva vill
skapa och de som gärna delar med sig av allt som skapas av andra. Så
uppstår ett rikt kulturliv. Den som går på musikalisk skattjakt hos Burmans
musik, Sveriges äldsta ännu levande musikaffär kan mycket väl gå därifrån
berikad med ett par, tre fler skivor än som var tänkt. Det beror inte enbart
på att affärens ägare Stefan Nilsson är en utmärkt säljare. Han är framför
allt ett levande musiklexikon och en passionerad musikälskare. En
förmedlare av musik, en ambassadör vars kunskaper gör honom till en
auktoritet, men alltid med en ödmjuk framtoning.
Det är inte de stora vinsterna som gör att Stefan fortsätter jobba och sälja
skivor, utan kärleken till musiken. De senaste åren har han också likt Izzy
Young arrangerat mikrokonserter med lokala och internationella musiker i
sin lilla affär och i samverkan med olika musikklubbar i Umeå. Alla som har
varit på plats vid dessa konserter står inte bara öga mot öga med artisten –
de förnimmer också känslan av en intim och levande musikupplevelse som
är unik.
Stefan Nilsson har genom sin musikaffär präglad av social musikalitet vidgat
våra musikaliska perspektiv och därmed utvecklat Umeå som musikstad.
Därför förtjänar han 2016 års Minervabelöning.

Justerares sign:
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§ 43
Diarienr: KU-2016/00003

Kurser och konferenser 2016
Beslut
Kulturnämnden beslutar att Eila Horsmajärvi (S) kan anmäla sig till
”Mänskliga rättigheter i praktiken” den 21 november.

Beslutsunderlag
Inbjudan ”Mänskliga rättigheter i praktiken” 21 november i Umeå.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

