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Kulturnämnden
Tid:

Tisdagen den 19 april 2016 kl. 13:15-16:00

Plats:

Saluten

Beslutande:

Tomas Wennström (S), ordförande
Eva Westman Modig (M), vice ordförande
Andreas Kemi (S)
Björn Tegström (S)
Eila Horsmajärvi (S)
Jennifer Forssell (MP)
Marianne Löfstedt (M)
Jan-Olof Schöldström (L)
Caroline Täljeblad (V)
Maria Lundström (FI)
Inger Renström (C), ersättare för Lars-Erik Edlund (C)

Övriga deltagare:

Se sidan två

Utses att justera:

Eva Westman Modig

Sekreterare:

§§ 18-24
Ann-Christin Johansson

Ordförande:
Tomas Wennström
Justerare:
Eva Westman Modig

BEVIS
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag
Organ:
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Anslaget har satts upp:
Anslaget tas ner:
Förvaringsplats:
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2016-05-25
Umeå fritid
Ann-Christin Johansson
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Övriga deltagare
Ej tjänstgörande ersättare
Matilda Olofsson (S)
Ali Yasin Dahir (S)
Mea Sethson (S)
Elin Söderberg (MP)
Kjerstin Widman (M)
Irene Bäckström (L)
Felix Arnstedt (KD)
Elsa Andersson Hedqvist (V)
Tjänstemän
Lars Sahlin, bitr. kulturchef
Roger Svärd, ekonomichef, t o m § 19
Peter Gustavsson, controller, t o m § 19
Moa Krestesen, konstintendent, t o m § 21
Robert Tenevall, kulturkonsulent
Ann Vidmark, kommunikatör
Ann-Christin Johansson, nämndsekreterare

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 18
Diarienr: KU-2016/00012

Rese- och kulturstipendium 2016
Beslut
Kulturnämnden beslutar att utse Farah Roukachi och Josef Nilsson till 2016
års stipendiater. Stipendierna uppgår vardera till 15 000 kronor.
Motivering

För sitt stora engagemang och sitt arbete med estetiska verksamheter
tilldelas Farah Roukachi kulturnämndens rese- och kulturstipendium 2016.
Farah har genom åren deltagit i en mängd projekt, bland annat Fairground
och parallellt med detta utbildat sig till socionom. Genom sitt stora hjärta
har Farah genom dans och musik öppnat vägar till estetiska verksamheter
för ensamkommande flyktingar.
För sin outtröttliga energi och för sitt unika uttryck tilldelas Josef ”GonzaRa” Nilsson kulturnämndens rese- och kulturstipendium 2016. Josef har
under de senaste åren släppt musik i en strid ström, bland annat
kritikerrosade debutalbumet Lavinfara och har därmed etablerat sig som
en unik röst på den svenska hip hop-scenen. Med sin starka lokala
förankring har han gett röst åt nya berättelser om Norrland och sin samtid.

Beslutsunderlag
Inkomna nomineringar

Beredningsansvariga
Robert Tenevall, kulturkonsulent
Beslutet ska skickas till
Nominerade

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 19

Budget och planeringsprocessen 2017 - information
Beslut
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rogers Svärd informerar om
 Planerings- och beslutsprocess 2016 – ansvar
 Förvaltningens arbetsprocess januari-mars 2016
 Mål och strategiprocess 2016 – tid och aktivitetsplan
 Ekonomisk utveckling och investeringar - kulturnämnden

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 20
Diarienr: KU-2016/00029

Umeå kommuns stipendium till avgångselev vid
Konsthögskolan
Beslut
Kulturnämnden beslutar att ge avgångsstudenten vid Konsthögskolan
Ludvig Helin 2016 års stipendium.

Ärendebeskrivning
Konsthögskolans prefekt Swetlana Heger har nominerat Ludvig Helin till
årets stipendiat.
Motivering
Ludvig Helin has been a student of Fine Arts at Konsthögskolan in Umeå for
the past five years and is about to graduate in May 2016. Helin´s artistic
work and his studio practice show extraordinary dedication. Over the time
of his studies in Umeå, he has advanced his approach within the field of
painting to unconventional relations between motifs and formats with
both, conceptual and visual qualities. His recent series of paintings will be
on view during the Master Exhibition in Bildmuseet in May 2016.
Ludvig´s understanding of collaborative relationships reaches beyond his
own work: He has been strongly engaged in projects with fellow artists and
with the local organization of student issues throughout the years. His
engagement and his artistic practice are exemplary for a successful
development of a young artist within the educational, artistic and cultural
environment provided by the city of Umeå.

Beredningsansvariga
Lars Sahlin, bitr. kulturchef
Moa Krestesen, konstintendent

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 21
Diarienr: KU-2016/00025

Konstnärlig markör regnbågshyllan
Beslut
Kulturnämnden beslutar att ge konstnären Mattias Olofsson ett
gestaltningsuppdrag: Regnbågshylla stadsbiblioteket till en kostnad
av 100 000 kronor.

Ärendebeskrivning
Konstnärlig gestaltning/markör regnbågshyllan på stadsbiblioteket.

Beslutsunderlag
Mattias Olofsson är född 1973 i Skellefteå. Han är utbildad på Umeå
konsthögskola 1999-2004. Han undersöker frågor om identitet i relation
till tillhörighet och utanförskap.
Bakgrunden till konstverket har en historisk kontext kopplad till HBTQrörelsen i Umeå. Hur har utvecklingen sett ut? Vilka platser har haft
betydelse? Det är några av de frågor Olofsson funderat över när han
arbetat med uppdraget. I sin research har han bland annat hittat värdefull
information i texten ”Från Källarlokal till Pride parad” publicerad i
tidskriften Västerbotten, skriven av Monica Gustafsson Engström.
Det började alltså i en källarlokal i Scharinska villan. Symboliskt nog var det
i en källarlokal som lokalavdelningen i Umeå startade i. En källare är en
plats som lätt förknippas med det dolda och hemliga vilket också var den
vardag många homosexuella levde i. Club Feliz huserade ett tag med fester
på Scharinska villan efter att lokalen på Östra Esplanaden lämnats. I sitt
gestaltningsförslag har Mattias Olofsson utgått från en del av ett mönster
som han sett på en källardörr i Scharinska villan.

Beredningsansvariga
Moa Krestesen, konstintendent

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 22
Diarienr: KU-2013/00013

Stöd till Umeå Teaterförening (Sagateatern)
Beslut
Kulturnämnden beslutar avslå ansökan från Umeå Teaterförening om
bidrag för drift/avveckling av Sagateatern hösten 2016.

Ärendebeskrivning
Umeå Teaterförening ansöker om ett utökat ekonomiskt stöd med 232 000 kronor
för perioden juni – december 2016, för att som man uttrycker det ”Kunna
avveckla vår verksamhet i Sagateatern på ett värdigt sätt”. Kulturnämnden beslöt
vid sitt sammanträde 2015-04-21 att stödet till verksamheten i Sagateatern
upphör vid halvårsskiftet 2016, detta efter att Umeå kultur i dialog med
Teaterföreningen ställt frågan om hur länge man som längst önskade bedriva
publika arrangemang i teatern. Då svaret blev till halvårsskiftet 2016, för att
därefter under återstoden av året genomföra en avflyttning beslöt kulturnämnden
att avsluta sitt ekonomiska engagemang i Sagateatern i anslutning till att den
publika verksamheten upphör. Sedan dess har Teaterföreningen fattat beslut om
att även efter denna tidpunkt fortsätta den publika verksamheten, en helt och
hållet ensidig viljeyttring från Teaterföreningens sida. Tyvärr så har man noterat
ett lågt antal bokningar, enligt uppgift till följd av att presumtiva förhyrare av
Sagateatern inte nåtts av beskedet att teatern fortfarande är bokningsbar. Det är
dessa uteblivna intäkter man ansöker om att kulturnämnden nu ska reglera.
Kulturnämnden betraktar den uppkomna situationen som ett resultat av att Umeå
teaterförening tagit en kalkylerad risk som inte fullt ut funnit sin finansiering.
Eftersom kulturnämnden tidigare beslutat avsluta sitt ekonomiska stöd vid
halvårskiftet så ser kulturnämnden ingen anledning att ompröva sitt tidigare
beslut.

Beslutsunderlag
Ansökan

Beredningsansvarig
Lars Sahlin, bitr. kulturchef
Beslutet ska skickas till
Umeå Teaterförening

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 23
Diarienr: KU-2015/00039

Granskningsrapport avseende verksamheten vid
Studiefrämjandet i Umeå
Beslut
Kulturnämnden beslutar att stryka Studiefrämjandets Umeåregionens
rapporterade verksamhet för Umeå kommun enligt de schabloner som
beslutats av Folkbildningsrådet för verksamhetsåren 2011-2014,
att schablonmässigt stryka Studiefrämjandets grundbidrag enligt den
procentuella fördelningen mellan Folkbildningsrådets strykningar till
Studiefrämjandet Umeåregionen och deras tidigare erhållna statsbidrag för
åren 2011-2014 och att korrigera fördelningen studieförbunden emellan år
för år,
att omfördela medel från de innehållna bidraget för 2015 till samtliga
studieförbund enligt den omräknade fördelningen efter att den
återstående summan av Folkuniversitetets släpande korrigering och
utredningskostnaderna för ärendet har dragits av samt
att återkräva bidrag från Studiefrämjandet för åren 2013 och 2014 och
efter att dessa återbetalats omfördela dessa enligt den omräknade
fördelningen studieförbunden emellan för 2015.

Ärendebeskrivning
Med anledning av det uppkomna ärendet om otillbörlig verksamhet hos
Studiefrämjandets Umeåavdelning finns behov av att korrigera inrapporterad verksamhet, samt att omfördela felaktigt utbetalda verksamhetsmedel. Eftersom kommunbidraget till studieförbunden bygger på den
verksamhet som rapporteras till Folkbildningsrådet bör Umeå kommun
utgå från rådets beslut och rekommendationer när det gäller korrigering,
återtag och omfördelning.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Folkbildningsrådet har 2016-02-29 beslutat att stryka verksamhet för
Studiefrämjandet Umeåregionen för åren 2011-2014. Detta görs genom en
schablonmässig strykning av rapporterad verksamhet inom de parametrar
folkbildningsrådet mäter (förstärkningsbidrag utrikes födda (studietimmar),
utrikes födda deltagare (antal deltagare), studietimmar i cirklar annan
folkbildningsverksamhet och kulturprogram samt unika deltagare).
Folkbildningsrådet återtar statsbidrag med 3 854 300 kr för 2013,
5 181 600 kr för 2014 samt justerar ned Studiefrämjandets statsbidrag för
2015 med 4 904 700 kr. Ställs detta mot de erhållna statbidrag som
Studiefrämjandet Umeåregionen redovisat i sina bokslut innebär det en
strykning om 28 % för 2013, 39 % för 2014 och 32 % för 2015.
Umeå kommuns fördelningsnyckel till studieförbunden (beslutad av
kulturnämnden 2006) baseras på en annan modell än folkbildningsrådets
och förändras väldigt långsamt om grundbidraget lämnas orört. Därför görs
bedömningen att även en schablonmässig strykning av grundbidraget bör
göras motsvarande det procentuella återtag som Folkbildningsrådet gjort
för åren 2013, 2014 och 2015, utöver strykningen av rapporterad
verksamhet för åren 2011-2015.
Sedan tidigare finns en släpande felräkning i bidraget till studieförbunden i
Umeå kommun som innebär att Folkuniversitetet har fått för lite bidrag i
förhållande till vad de egentligen skulle tilldelats. Beloppet har tidigare
delvis korrigerats, men för att slutligen komma till rätta föreslås att den
återstående summan 343 363 dras från det totala omfördelade beloppet
och betalas ut till Folkuniversitetet.
Umeå kultur har i samband med utredningen av Studiefrämjandet Umeåregionen belastats av kostnader för att utreda ärendet, framförallt rörande
extern revision. Totalt utgör detta 100 000 kr, dessa bör dras från det
totala beloppet innan det omfördelas.
Ovanstående premisser innebär att nedanstående korrigeringar och återtag föreslås. En första omfördelning av det ej utbetalade bidraget till
Studiefrämjandet för 2015 kan göras omgående, medan de återtagna
medlen för 2013 och 2014 måste återkrävas från Studiefrämjandet innan
omfördelningen kan genomföras.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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Återtag 2013 & 2014
Bidrag 2013, v-år 2012
Bidrag 2014, v-år 2013

Omfördelning 2015
Totalt att omfördela
Avdrag FU
Avdrag utredning
Summa

ABFUME
BILDA
FOLUNI
IBNRUS
KULBIL
MBSK
NBVVBT
SENSUS
STUFRÄ
STUVUX

20,2 %
11,4 %
12,2 %
0,6 %
1,4 %
7,2 %
5,1 %
9,3 %
19,7 %
12,9 %

821 827 kr
1 560 433 kr
2 382 260 kr

1 640 082 kr
343 263 kr
100 000 kr
1 196 819 kr

Återtag 2013 &
2014
Omfördelning 2015
480 828 kr
241 562 kr
270 618 kr
135 955 kr
291 372 kr
146 382 kr
13 703 kr
6 884 kr
33 632 kr
16 896 kr
172 181 kr
86 502 kr
121 416 kr
60 998 kr
221 347 kr
111 202 kr
469 605 kr
235 924 kr
307 559 kr
154 514 kr
2 382 260 kr
1 196 819 kr

Beslutsunderlag
Underlag kring f.d. Studiefrämjandet Umeåavdelningen
Handlingar Folkbildningsrådet
Beslut Folkbildningsrådet

Beredningsansvariga
Lars Sahlin, bitr. kulturchef
Robert Tenevall, kulturkonsulent

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:
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§ 24
Diarienr: KU-2016/00004

KN - Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2016
Beslut
Kulturnämnden beslutar att lägga anmälningsärenden/delegationsbeslut,
april 2016, till handlingarna.

Beslutsunderlag
Anmälningsärenden/delegationsbeslut, april 2016.

Beredningsansvariga
Robert Tenevall, kulturkonsulent

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

