
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-11-30 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 30 november 2022 kl. 13:15 - 17:45, § 71 
ajournering kl. 16:25 - kl. 16:30  

Plats: Kommunstyrelsens mötesrum 

Beslutande: Helena Smith (S), ordförande 
Fredrik Elgh (C), vice ordförande, § 69-71, del av § 73 
Ali Yasin Dahir (S) 
Kajsa Danielsson (V) 
Wilmer Prentius (V) 
Philip Westin (MP), § 69, del av § 73 
Anna Johansson (S), tjänstgörande ersättare för Hamda 
Mohamed Dubad (S) 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjänstgörande ersättare för Theodor 
Appelblad (S) 
Eva Westman Modig (M), tjänstgörande ersättare för Kjerstin 
Widman (M) 
Liv Granbom (M), tjänstgörande ersättare för Anton 
Bergström Nord (M) 
Albin Norqvist Karlsson (L), tjänstgörande ersättare för Meta 
Tunell (L) 
Elin Nejne (S), tjänstgörande ersättare för Philip Westin (MP), 
§ 70-del av § 73, § 74 
Inger Renström (C), tjänstgörande ersättare för Fredrik Elgh 
(C), § 72, del av § 73, § 74 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Fredrik Elgh § 69-71 
Inger Renström § 72-74 
  

 
Sekreterare:        §§ 69-74 
 Maria Nordenback 

 
Ordförande:      
 Helena Smith  
 
Justerare:        
 Fredrik Elgh  
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Justerare:  ………………………………………………………………. 
 Inger Renström 

 
 

 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

 
Organ: Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-11-30 
 
Anslaget har satts upp: 2022-12-05 
 
Anslaget tas ner: 2022-12-26 
Förvaringsplats: Kulturförvaltningen, Umeå kommun 
 
Underskrift:   

 Maria Nordenback
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Elin Nejne (S), § 69, §71-72, del av § 73 
Birgitta Stål (V) 
Inger Renström (C), § 69-71, del av § 73 
 
Tjänstemän 
Fredrik Lindegren, kulturdirektör 
Björn Söderbäck, HR-chef, § 70, del av § 73 
Beatrice Hammar, verksamhetschef Kulturskolan, § 69-71, del av § 73 
Elin Hellrönn, verksamhetschef Program, § 69-71, del av § 73 
Helena Karlström, bibliotekschef, § 69-70, del av § 73 
Leif Mårtensson, ledningskoordinator 
Peter Gustavsson, controller, § 69-70, del av § 73 
Eva Lindgren, fritidskonsulent 
Dan Vähä, projektledare Umeå 400 år, del av § 73 
Maria Nordenback, nämndsekreterare 
 
Övriga 
Petter Frizén, revisor E&Y, § 69, del av § 73 
Per-Erik Evaldsson (S), kommunrevisor, § 69, del av § 73 
Ulla-Britt Lindholm (S), kommunrevisor, § 69, del av § 73 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 69 

 
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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§ 70 

 
Diarienr: KU-2022/00054 

Verksamhetsplan 2023 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att fastställa verksamhetsplan för 2023 
 

att fastställa fördelning av kulturnämndens budgetram för 2023 
 

att fastställa verksamhetsstöd till föreningar och stiftelser, samt budget 
för stipendier, tillfälliga kulturarrangemang och studieförbund 
(fördelningsmodell) 2023, enligt bilaga 3 i verksamhetsplanen 
 

att paragrafen är omedelbart justerad. 
 
Reservationer 
Moderaterna reserverar sig mot alla att-satser i beslutet till förmån för 
eget förslag. Se Kulturnämndens beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 har upprättats av 
förvaltningen i samverkan med kulturnämnden. Som grund för 
verksamhetsplanen ligger kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20 om 
planeringsdirektiv, budget och investeringar 2023. Till detta har hänsyn 
tagits till den av kommunstyrelsen antagna anvisningen för 
verksamhetsplanering 2023. 
 

Som en del av verksamhetsplanen ingår förslag till fördelning av 
verksamhetsbidrag till föreningar och festivaler samt budget för stipendier, 
tillfälliga kulturarrangemang och studieförbund 2023. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2023 
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Kulturnämndens beslutsordning 
Ändringsyrkande gällande verksamhetsplan 2023 
Liv Granbom (M) – att samtliga delar om Kvinnohistoriskt museum stryks i 
verksamhetsplan 2023. 
 
Helena Smith (S), Wilmer Prentius (V), Fredrik Elgh (C) – bifall till 
tjänsteskrivelsen och avslag till Moderaternas yrkande 
Albin Norqvist Karlsson (L) – bifall till Moderaternas yrkande 
 
Uppdragsyrkande 
Liv Granbom (M) – att kulturnämnden utreder och uppmuntrar alternativa 
driftsformer inom kulturnämndens verksamhet genom upphandlingar, 
valfrihetssystem eller på andra sätt får privata aktörer att verka inom 
kommunens kulturella verksamheter.  
 
Albin Norqvist Karlsson (L) - att ge Kulturförvaltningen i uppdrag att 
möjliggöra för privata aktörer att helt eller delvis kunna sponsra 
kulturevenemang, och verksamheter, samt undersöka vilka verksamheter 
som kan drivas av externa utförare.  
 
Anna Johansson (S), Wilmer Prentius (V), Fredrik Elgh (C) – avslag till 
Moderaternas och Liberalernas förslag. 
 
Liv Granbom (M) – att kulturnämnden 

- utvecklar och värna bibliotekens kärnverksamhet och i större 
utsträckning tydliggör och fokuserar på bibliotekets roll som 
läsfrämjare för att vända trenden med färre boklån, 

- säkerställer att biblioteken även i framtiden är en trygg plats i 
berörda delar av kommunen, 

- antar nya uthyrningsregler för kulturnämndens lokaler, så att det 
försvårar för odemokratiska och våldsbejakande att sprida sitt 
budskap 

- inte ska finansiera eller på andra sätt bidra till upprättandet av 
graffitiväggar inom nämndens verksamhet 

- i dialog med fritidsnämnden får i uppdrag att införa en åldersgräns 
på 19 år som gäller för berörda delar av fritidsverksamhet som 
nämnden har eller finansierar, till exempel på Hamnmagasinet 
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- utreder möjligheten att öka intäkterna för nämndens verksamheter 
där så är lämpligt, till exempel genom annonsering för externa 
aktörer 

- genomför fler stickprov genom djupgranskningar bland aktörer som 
får ta del av kulturnämndens medel inom alla områden. Detta för 
att motverka fusk. 

 
Liv Granbom (M) - att ge förvaltningen i uppdrag att initiera en extern 
granskning av samtliga studieförbund för den verksamhet som dessa sökt 
stöd för de senaste åren. 
- Granskningen av studieförbunden ska avse den verksamhet som dessa 
sökt stöd för och betalats ut medel till. 
- Att en ny modell för utbetalning och granskning av studieförbunden 
skapas enligt följande principer; 
Stöden villkoras med transparens. Studieförbunden ska förbinda sig att 
vara transparanta med sina verksamhetssystem, redovisa samtliga 
samverkansparter och kunna redovisa underlag mot kommunen i realtid.  
 
Verksamheten ska som regel bedrivas från studieförbundens egna lokaler 
för att säkerställa anordnarskapet.  
 
Nyckeltal för indikatorer på anordnarskap och rimlighet begärs in löpande 
under året och kommunen tar initiativ till att samordna nyckeltal med 
andra kommuner. Dessa nyckeltal ska inte studieförbunden vara med att ta 
fram eller kontrollera av upppenbara skäl. 
 
Umeå kommun sätter ett tak på max 150 timmar per individ och år för 
exempelvis studiecirklar.  
 
Studieförbunden fasar ut kostnadsersättningar, hyresstöd och 
verksamhetsrelaterad fakturering från medlems- och samverkans-
organisationer 
 
Albin Norqvist Karlsson (L) – att ge förvaltningen i uppdrag att med 
utgångspunkt i rapporten ” Armlängds avstånd: tillståndet i landet enligt 
104 museichefer. En rapport om §5 i museilagen” publicerad av 
myndigheten Sveriges Museer utreda om något av det rapporten beskriver 
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är applicerbart på Umeå kommun och ta fram förslag till åtgärder för att 
förhindra politiken från att lägga sig i kulturen. 
 
Albin Norqvist Karlsson – att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
proaktiv arbetsprocess för etablering av nya områden i Umeå kommun som 
syftar till att Kulturförvaltningen i ett så tidigt stadium som möjligt 
medverkar i utformningen av nya stadsmiljöer och säkerställer att Umeå 
växer både hållbart som estetiskt. 
 
Anna Johansson (S), Helena Smith (S), Wilmer Prentius (V), Fredrik Elgh 
(C) – avslag till Moderaternas och Liberalernas förslag. 
 
Tilläggsyrkande till tredje att-satsen 
Liv Granbom (M) - att nämnden inte betalar ut medel till studieförbundet 
Ibn Rushd, vars kopplingar till den islamistiska sfären i Sverige och Europa 
är väl dokumenterade.  
 
Anna Johansson (S), Helena Smith (S), Wilmer Prentius (V), Fredrik Elgh 
(C) – avslag till Moderaternas och Liberalernas förslag. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till Moderaternas ändringsyrkande mot tjänsteskrivelsen. Ordförande 
finner att tjänsteskrivelsen bifalls. 
 
Bifall till Moderaternas och Liberalernas första uppdragsyrkande mot 
avslag. Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet. 
 
Bifall till Liberalernas första uppdragsyrkande mot avslag. Ordförande 
finner att nämnden avslår yrkandet. 
 
Ordförande ställer proposition att ta Moderaternas övriga yrkanden i två 
grupper att besluta om tillsammans. Ordförande finner att propositionen 
godkänns. 
 
Bifall till Moderaternas andra uppdragsyrkanden gällande bland annat 
bibliotek mot avslag. Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet. 
 



Sida 9 av 16 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Kulturnämnden 2022-11-30 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Bifall till Moderaternas tredje uppdragsyrkande som rör bidrag till 
studieförbund mot avslag. Ordförande finner att nämnden avslår yrkandet. 
 
Bifall till Liberalernas andra uppdragsyrkande mot avslag. Ordförande 
finner att nämnden avslår yrkandet. 
 
Bifall till Liberalernas tredje uppdragsyrkande mot avslag. Ordförande 
finner att nämnden avslår yrkandet. 
 
Bifall till Moderaternas tilläggsyrkande till tredje att-satsen mot bifall till 
tjänsteskrivelsen. Ordförande finner att tjänsteskrivelsen bifalles. 
 
Reservation 
Moderaterna reserverar sig mot samtliga beslut till förmån för eget förslag. 

Beredningsansvariga 
Fredrik Lindegren, Leif Mårtensson, Peter Gustafsson, Elin Hellrönn, 
Eva Lindgren, Björn Söderbäck, Helena Karlström, Beatrice Hammar 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium   
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§ 71 

 
Diarienr: KU-2022/00053 

Internkontrollplan 2023 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att fastställa kontrollområden, riskanalys och internkontrollplan för 2023 
med tillägg av risken att kulturnämndens förvaltning inte kommer att 
uppnå netto noll utsläpp 2025 och att som åtgärd ge Kulturförvaltningen i 
uppdrag att kartlägga verksamheternas aktuella utsläpp och göra upp en 
plan med mätbara mål för årliga utsläppsminskningar 
 
att paragrafen är omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har fastställda riktlinjer för intern styrning och kontroll 
vars handledning har fastställts av kommunstyrelsen.  
 
Syftet med internkontrollplanen som hjälpmedel är att nämnden med 
rimlig säkerhet ska uppnå de av kommunfullmäktige fastställda målen och 
verksamhetskraven. 
 
Nämnderna har enligt kommunallagen (6 kap 7§) det yttersta ansvaret 
inom sitt verksamhetsområde att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att den fungerar på ett betryggande sätt. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2023 
 
Kulturnämndens beslutsordning 
Tilläggsyrkande 
Kajsa Danielsson (V) - att till kontrollområde måluppfyllelse lägga till risken 
att Kulturförvaltningen inte kommer att uppnå netto noll utsläpp 2025. Att 
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som åtgärd lägga till uppdraget att skyndsamt kartlägga verksamheternas 
aktuella utsläpp och göra upp en plan med mätbara mål för årliga 
utsläppsminskningar. 
 
Fredrik Elgh (C), Albin Norqvist Karlsson (L) – bifall till tilläggsyrkandet. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras 5 minuter och återupptas därefter. 
 
Helena Smith (S) – avslag till tilläggsyrkandet. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkande mot tjänsteskrivelsen. Ordförande 
finner att tillägget avslås. 
Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för Kajsa Danielssons tilläggsyrkande. 
Nej-röst för tjänsteskrivelsen. 
 
Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Helena Smith (S)  x  
Fredrik Elgh (C) x   
Ali Yasin Dahir (S)  x  
Kajsa Danielsson (V) x   
Wilmer Prentius (V) x   
Anna Johansson (S)  x  
Kurt Åke Sjöström (S)  x  
Elin Nejne (S)  x  
Eva Westman Modig (M) x   
Liv Granbom (M) x   
Albin Norqvist Karlsson x   
summa 6 5  

 
Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att bifalla Kajsa 
Danielssons tilläggsyrkande. 
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Beredningsansvariga 
Fredrik Lindegren 
Leif Mårtensson 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 
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§ 72 

 
Diarienr: KU-2022/00052 

Kvalitetsdeklarationer 2023 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att fastställa Kulturförvaltningens reviderade kvalitetsdeklarationer för 
bibliotek, program och Kulturskolan. 

Ärendebeskrivning 
En del i kvalitetsarbetet är att varje verksamhetsområde ska ta fram 
kvalitetsdeklarationer. Där ska medborgaren kunna se vad de kan ha för 
förväntningar när de har kontakt med Kulturförvaltningens verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsdeklarationer för bibliotek, Kulturskolan och programverksamhet 

Beredningsansvariga 
Leif Mårtensson 
Elin Hellrönn 
Beatrice Hammar 
Helena Karlström 

Beslutet ska skickas till 
Leif Mårtensson 
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§ 73 
 
Diarienr: KU-2022/00003 
 

Information, rapporter och övriga frågor 2022 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning 
Revisionsdialog 
Petter Frizén, E&Y 
Per-Erik Evaldsson (S) 
Ulla-Britt Lindhom (S) 
 
Umeå 400 år 
Dan Vähä, projektledare 
 
Information från verksamheterna 
Beatrice Hammar, verksamhetschef Kulturskolan 
Elin Hellrönn, verksamhet Program 
Helena Karlström, bibliotekschef 
 
Information från Umegration, 10 november, Ålidhem 
Helena Smith (S) 
Philip Westin (MP) 
 
Information från Antirasistiska dagarna, 9-11 november, digital närvaro 
Helena Smith (S) 
Inger Renström (C) 
 
Information från ICORN:s nationella nätverksmöte 17-18 november, 
Örebro 
Ali Yasin Dahir (S) 
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Birgitta Stål (V) 
Inger Renström (C) 
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§ 74 

 
Diarienr: KU-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 
för november 2022. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 
delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 
Föreningsbyrån 
Utvecklingsstöd kulturverksamhet och arrangemang, ansökningsstopp 15 
november 

Beredningsansvariga 
Eva Lindgren, Föreningsbyrån 
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