
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-03-23 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 23 mars 2022 kl. 13:15-16:30 

Plats: Tonsalen, Umeå Folkets hus 

Beslutande: Helena Smith (S), ordförande 
Fredrik Elgh (C), vice ordförande 
Ali Yasin Dahir (S) 
Kajsa Danielsson (V) 
Wilmer Prentius (V) 
Meta Tunell (L) 
Philip Westin (MP), §13-17, §21-22 
Anna Johansson (S), tjg. ers. för Hamda Mohamed Dubad (S) 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjg. ers. för Theodor Appelblad (S) 
Eva Westman Modig (M), tjg. ers. för Kjerstin Widman (M) 
Liv Granbom (M), tjg. ers. för Anton Bergström (M) 
Bengt Norman (S), tjg. ers. för Philip Westin, §18-20, §23-24 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Fredrik Elgh  
 

Sekreterare:        §§ 13-24 
 Maria Nordenback 

 
Ordförande:      
 Helena Smith  
 
Justerare:      
 Fredrik Elgh 
 

 
 BEVIS 
Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 

Organ: Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-03-23 
Anslaget har satts upp: 2022-03-30 
Anslaget tas ner: 2022-04-20 
Förvaringsplats: Kulturförvaltningen, Umeå kommun 
Underskrift:   

 Maria Nordenback
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Övriga deltagare 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Elin Nejne (S) 
Birgitta Stål (V) 
Albin Norqvist Karlsson (L) 
Inger Renström (C) 
 
Tjänstemän 
Fredrik Lindegren, kulturdirektör, §13-15, §22 
Beatrice Hammar, avdelningschef Kulturskolan, §13-15, §22 
Elin Hellrönn, avdelningschef Program, §13-16, §22 
Leif Mårtensson, ledningskoordinator 
Peter Gustavsson, controller 
Robert Tenevall, kulturkonsulent, §13-16, §21-22 
Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 13 

 
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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§ 14 

 
Diarienr: KU-2021/00044 

Yttrande Förslag till Grunduppdrag - 
Planeringsförutsättningar/direktiv, budget och 
investeringar 2023-2026 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att anta förslag till grunduppdrag för kulturnämnden, med tillägg i stycke 
2, ”Kulturnämnden fördelar stipendier och annat stöd till kulturutövare 
samt till samlingslokaler” och med strykning i stycke 4 ”hålla sig 
informerad om medborgarnas behov och synpunkter,” 
 
att paragrafen är omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Grunduppdraget utgör en kortfattad beskrivning av de verksamhets-
områden, verksamheter och målgrupper samt övriga ändamål och ansvar 
som kommunfullmäktige fördelat till nämnden via reglemente eller andra 
styrdokument. 
Förslag till grunduppdrag ska inte innehålla värderingar, mål eller 
inriktning. Förslag till grunduppdrag ska inte innefatta lagrum eller direkt 
hänvisning till lagstiftning. 
Kommunfullmäktiges syfte med att lägga större vikt vid nämndernas 
grunduppdrag är att synliggöra den verksamhet som respektive nämnd 
bedriver och säkra ändamålsenlig styrning och uppföljning av denna 
verksamhet. Varje nämnd ska därför ha ett specifikt grunduppdrag som 
sammanfattar det specifika ändamål och ansvar som kommunfullmäktige 
tilldelat nämnden. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars 2021 om 
riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun. I riktlinjen ställs krav på 
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att respektive nämnd tilldelas ett nämndspecifikt grunduppdrag som 
översiktligt beskriver de verksamhetsområden, verksamheter och 
målgrupper, ändamål och ansvar som kommunfullmäktige fördelat till 
nämnden via reglemente eller andra organisatoriska styrdokument. I 
riktlinjen ställs även krav på att respektive nämnd ska ha en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av grunduppdragets genomförande. Därför ska 
berörda nämnder upprätta förslag till grunduppdrag för den egna nämnden 
 

Beslutsordning 
Yrkande 
Helena Smith (S) 
- att stryka i stycke 4, ”hålla sig informerad om medborgarnas behov och 

synpunkter,” 
- att lägga till i stycke 2, ”Kulturnämnden fördelar stipendier och annat 

stöd till kulturutövare samt till samlingslokaler.” 
Eva Westman Modig, Liv Granbom (M) – bifall till båda yrkanden. 
Philip Westin (MP) – bifall till båda yrkanden. 
Meta Tunell (L) – avslag till första yrkandet, bifall till andra yrkandet. 
Kajsa Danielsson, Wilmer Prentius (V) – bifall till båda yrkanden. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till första yrkandet mot tjänsteskrivelsen. Ordförande finner att 
första yrkandet godkänns. 
Bifall till andra yrkandet mot avslag. Ordförande finner att andra yrkandet 
godkänns. 

Beslutsunderlag 
Förslag till grunduppdrag 

Beredningsansvariga 
Fredrik Lindegren, Peter Gustavsson, Leif Mårtensson 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium, Dan Gideonsson, Tomas Jakobsson 
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§ 15 

 
Diarienr: KU-2021/00044 

Yttrande förslag till justerat Reglemente för 
Kulturnämnden - 
Planeringsförutsättningar/direktiv, budget och 
investeringar 2023-2026 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att anta förslag till justerat reglemente för kulturnämnden med tillägg i 
stycke 3, ”Kulturnämnden fördelar stipendier och annat stöd till 
kulturutövare samt till samlingslokaler” och med strykning av punkt 13 
under rubriken Övriga uppgifter, ”inom sitt ansvarsområde hålla sig väl 
informerad om medborgarnas behov och synpunkter.” 
 
att paragrafen är omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Inför eller i direkt samband med att respektive nämnd utformar förslag till 
grunduppdrag ska varje nämnd även genomföra en översyn av den egna 
nämndens reglemente med syfte att identifiera och vid behov påtala 
sådana förtydliganden eller revideringar som nämnden anser bör 
genomföras i nämndens reglemente. 
Nämndens reglemente kan med fördel innefatta hänvisning till de 
huvudlagstiftningar som reglerar nämndens ansvarsområden. Förslag till 
revidering av reglemente ska inte innehålla beskrivningar av 
förhållningssätt, förändringar, värderingar, vision, mål eller inriktning. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29 mars 2021 om 
riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun. I riktlinjen ställs krav på 
att respektive nämnd ska tilldelas ett nämndspecifikt grunduppdrag som 
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översiktligt beskriver de verksamhetsområden, verksamheter och 
målgrupper, ändamål och ansvar som kommunfullmäktige fördelat till 
nämnden via reglemente eller andra organisatoriska styrdokument. I 
riktlinjen ställs även krav på att respektive nämnd ska ha en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av grunduppdragets genomförande.  
Därför ska nämnderna genomföra översyn och vid behov föreslå revidering 
av den egna nämndens reglemente. 
 

Beslutsordning 
Yrkande 
Helena Smith (S)-  
- att lägga till stycke 3, ”Kulturnämnden fördelar stipendier och annat 

stöd till kulturutövare samt till samlingslokaler” 
- att stryka punkt 13 under rubriken Övriga uppgifter, ”inom sitt 

ansvarsområde hålla sig väl informerad om medborgarnas behov och 
synpunkter.” 

Wilmer Prentius (V) – avslag till Socialdemokraternas andra yrkande. 
Fredrik Elgh (C) – avslag till Socialdemokraternas andra yrkande. 
Kajsa Danielsson (V) 
- att behålla punkt 7 ”aktivt motverka kommersialismens negativa 

verkningar”. 
Helena Smith (S) – avslag till Vänsterpartiets yrkande. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till Socialdemokraternas första yrkande mot tjänsteskrivelsen. 
Ordförande finner att yrkandet bifalls. 
Bifall till Socialdemokraternas andra yrkande mot tjänsteskrivelsen. 
Ordförande finner att yrkandet bifalls. Votering begärs. 
 
Voteringsproposition 
Ja-röst för tjänsteskrivelsen. 
Nej-röst för bifall till Socialdemokraternas yrkande. 
 
Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Helena Smith (S)  x  
Fredrik Elgh (C) x   
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Ali Yasin Dahir (S)  x  
Kajsa Danielsson (V) x   
Wilmer Prentius (V) x   
Meta Tunell (L) x   
Philip Westin (MP)  x  
Anna Johansson (S)  x  
Kurt-Åke Sjöström (S)  x  
Eva Westman Modig (M)  x  
Liv Granbom (M)  X  
Summa: 4 7  

Med 7 nej-röster mot 4 ja-röster bifaller nämnden Socialdemokraternas 
yrkande. 
 
Bifall till Vänsterpartiets yrkande mot bifall till tjänsteskrivelsen. 
Ordförande finner att tjänsteskrivelsen bifalls. 
 
Reservation 
Kajsa Danielsson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Vänsterpartiets yrkande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till justerat reglemente för kulturnämnden 

Beredningsansvariga 
Fredrik Lindegren, Peter Gustavsson, Leif Mårtensson 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 
Dan Gideonsson 
Thomas Jakobsson 
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§ 16 

 
Diarienr: KU-2021/00044 

Yttrande förslag till driftsram för Kulturnämnden - 
Planeringsförutsättningar/direktiv, budget och 
investeringar 2023-2026 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att anta upprättat yttrande till kulturnämndens driftsram 2023 med 
strykning under remissfråga 1:1 punkt 1 och remissfråga 2 punkt 5, 
”…kommungemensamma/kommunövergripande arrangemang såsom 
[…] Rally-VM,” och med tillägg under remissfråga 1:2 punkt 1, göra en 
grundlig analys av befintlig budget i höst och omfördela medel inom  
nämndens ram, ”vilket innebär nedskärningar inom kulturnämndens  
verksamheter,” 
 
att paragrafen är omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
I stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2023 ingår förslag 
till nämndsramar för verksamhetsåret 2023. Nämnden ska besvara följande 
remissfrågor i förhållande till förslaget om nämndsramar för 2023: 
Remissfråga 1 - Bedömer nämnden att föreslagen ram för 2023 ger 
nämnden förutsättningar att verkställa sitt uppdrag och ansvar enligt 
fastställt reglemente? 
Yttrande över ovanstående fråga ska besvaras med ja, nej eller delvis. Om 
nämnden svarar nej eller delvis ska nämnden utförligt beskriva: 
1. Vilka antaganden bedömningen vilar på 
2. De åtgärder nämnden avser vidta för att verkställa sitt fastställda 
grunduppdrag inom föreslagen ramtilldelning.  
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Nämnden kan ej föreslå åtgärder som huvudsakligen får stor negativ 
inverkan för annan nämnd eller samhällsaktör. Eventuella åtgärder ska ge 
positiv nettoeffekt, vara realistiska och genomförbara. 
Remissfråga 2 - Om nämnden tilldelas ytterligare medel, vad skulle 
nämnden nyttja dessa medel till? Hur skulle grunduppdraget utvecklas? 
Vilka satsningar skulle nämnden prioritera?  
Om nämnden bedömer att nämnden får för stor tilldelning bör nämnden i 
sitt yttrande påtala detta. 

Bakgrund 
Förslaget till totalram baseras på de beslut om skattesats och utdelning 
från kommunala bolag som kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 
2021. Detta innebär att förslaget baseras på: 

- 2022 års fastställda skattesats, (22,80) 
- Utdelning från Umeå Kommun Företag AB, (0 kr) 

 
Fastställd modell för totalramberäkning utgår från den av 
kommunfullmäktige senast beslutade budgeten och flerårsplanen. Den 
revideras med skatteintäkter och statsbidrag enligt regeringens bedömning 
över skatteunderlagets utveckling i höstpropositionen i kombination med 
Umeå kommuns egen befolkningsprognos enligt senaste budgetbeslut. 
Vidare justeras kostnader för pensioner enligt senaste beräkning från 
avtalad pensionsförvaltare. 
Den fördelningsbara ramen avser vad som kvarstår efter att 
prognosticerade intäkter från skatter och bidrag, kraftverksamhet samt 
eventuell utdelning reducerats för resultatkrav och särskilda åtaganden. 
 
Enligt fastställd modell föreslås styrelse och nämnder erhålla samma 
procentuella andel av den fördelningsbara ramen som i 
kommunfullmäktiges senast beslutade budget. Föreslagen budgetram för 
nämnd innefattar medelstilldelning för samtliga kostnader för nämndens 
verksamhet i 2023 års prisnivå. Budgetramarna är nettokostnadsramar för 
styrelse och nämnder. 
 
Ramarna har fastställts utifrån nuvarande organisation. Eventuella 
organisationsöversyner och/eller överföring av verksamheter till nytt 
ansvar regleras genom beslut om tekniska förändringar av budgetramarna. 
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Beslutsordning 
Yrkande 
Wilmer Prentius (V) 

- att under remissfråga 1:1 punkt 1 och remissfråga 2 punkt 5 stryka 
Rally-VM som ett exempel på kommungemensamma arrangemang  

- -att under remissfråga 1:2 punkt 5 stryka, ”om det finns verksamhet 
som inte tydligt ingår i grunduppdraget ska den verksamheten 
upphöra” 

- att stryka under remissfråga 1:2 punkt 6 stryka, ”nyttja 
digitaliseringens potential” 

- att lägga till under remissfråga 1:2 punkt 1,”vilket innebär 
nedskärningar inom kulturnämndens verksamheter,” 

Liv Granbom (M) 
- att omformulera texten under remissfråga 1:1 punkt 1 och 

remissfråga 2 punkt 5 till, ”årligen återkommande 
kommungemensamma program” och stryka alla exempel 

Meta Tunell (L) – bifall till tjänsteskrivelsen. 
Ali Yasin Dahir (S) -bifall till Vänsterpartiets första yrkande. 
 
Propositionsordning som godkänns 
Bifall till Vänsterpartiets yrkande mot Moderaternas yrkande mot 
tjänsteskrivelsen när det gäller formulering av svar på remissfråga 1:1 
punkt 1 och remissfråga 2 punkt 5. 
Ordförande finner att nämnden beslutar bifalla Vänsterpartiets förslag. 
Bifall till Vänsterpartiets yrkande att stryka formulering av svar på 
remissfråga 1:2 punkt 5 och 6 mot bifall till tjänsteskrivelsen. Ordförande 
finner att nämnden beslutar bifalla tjänsteskrivelsen. 
Bifall till Vänsterpartiets yrkande om tillägg under remissfråga 1:2 punkt 1 
mot bifall till tjänsteskrivelsen. Ordförande finner att nämnden beslutar 
bifalla Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande över driftsram 2023 för Kulturnämnden 

Beredningsansvariga 
Fredrik Lindegren, Peter Gustavsson, Leif Mårtensson 
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Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 
Dan Gideonsson 
Thomas Jakobsson 
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§ 17 

 
Diarienr: KU-2021/00044 

Yttrande Förslag till Investeringsbudget för 
Kulturnämnden - 
Planeringsförutsättningar/direktiv, budget och 
investeringar 2023-2026 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att anta upprättat yttrande avseende investeringsram 2023 för  
kulturnämnden 
 
att paragrafen är omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
I stadsledningskontorets förslag till planeringsdirektiv för 2023 ingår förslag 
till nämndsramar för verksamhetsåret 2023. 
Kulturnämnden ska yttra sig över förslag till nämndsram för investering i 
enlighet med den anvisning som fastställdes av kommunstyrelsen 12 okt 
2021. 

Bakgrund 
Förslaget till totalram baseras på de beslut om skattesats och utdelning 
från kommunala bolag som kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 
2021. 
Fastställd modell för totalramberäkning utgår från den av 
kommunfullmäktige senast beslutade budgeten och flerårsplanen. Den 
revideras med skatteintäkter och statsbidrag enligt regeringens bedömning 
över skatteunderlagets utveckling i höstpropositionen i kombination med 
Umeå kommuns egen befolkningsprognos enligt senaste budgetbeslut. 
Vidare justeras kostnader för pensioner enligt senaste beräkning från 
avtalad pensionsförvaltare. 
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Den fördelningsbara ramen avser vad som kvarstår efter att 
prognosticerade intäkter från skatter och bidrag, kraftverksamhet samt 
eventuell utdelning reducerats för resultatkrav och särskilda åtaganden. 
 
Enligt fastställd modell föreslås styrelse och nämnder erhålla samma 
procentuella andel av den fördelningsbara ramen som i 
kommunfullmäktiges senast beslutade budget. Föreslagen budgetram för 
nämnd innefattar medelstilldelning för samtliga kostnader för nämndens 
verksamhet i 2023 års prisnivå. Budgetramarna är nettokostnadsramar för 
styrelse och nämnder. 
 
Ramarna har fastställts utifrån nuvarande organisation. Eventuella 
organisationsöversyner och/eller överföring av verksamheter till nytt 
ansvar regleras genom beslut om tekniska förändringar av budgetramarna. 

Beslutsunderlag 
Yttrande förslag till investeringsram 2023 för kulturnämnden 

Beredningsansvariga 
Fredrik Lindegren, Peter Gustavsson, Leif Mårtensson 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 
Dan Gideonsson 
Thomas Jakobsson 
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§ 18 

 
Diarienr: KU-2021/00044 

Yttrande Inriktningsmål och program - 
Planeringsförutsättningar/direktiv, budget och 
investeringar 2023-2026 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att anta yttrandet över förslag till inriktningsmål och program 
 
att paragrafen är omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
De inriktningsmål som redovisas i förslaget till planeringsdirektiv för 2023 
är desamma som kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2021.  
Kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål har i förslaget till 
planeringsdirektiv kompletterats med förslag till program i enlighet med 
kommunfullmäktiges riktlinjer för aktiverande styrning.  
Sakkunniga från kommunens förvaltningar och bolag har tillsammans 
arbetat fram de olika förslagen till program/programbeskrivningar som 
ingår i förslaget. 
 
Berörda nämnder ges möjlighet att lämna yttrande över föreslagna 
programbeskrivningar (inklusive de fokus/utvecklingsområden som föreslås 
inom respektive förslag). 
 
Remissfråga: Bedömer nämnden att ett eller flera av de föreslagna 
programmen bör revideras, utökas eller avgränsas? Om nämnden föreslår 
revidering, utökning eller avgränsning bör förslag till förändring samt 
motivering till förändring beskrivas utförligt. 
Om nämnd väljer att avstå från yttrande i relation till ett eller flera 
programförslag bör detta framgå av nämndens yttrande. 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige fastställde i mars 2021 riktlinjer för aktiverande 
styrning i Umeå kommun, där framgår att kommunfullmäktige använder 
inriktningsmål för att skapa riktning och förändring i en avgränsad fråga 
eller inom ett avgränsat område som är gemensamt för flera kommunala 
aktörer. 

• Inriktningsmålen kan syfta till att skapa såväl utvecklings- som 
driftskapacitet. 

• Inriktningsmålen berör alltid flera kommunala aktörer. 
• Inriktningsmålen bör vara långsiktiga och gälla för minst en 

mandatperiod. 
• Inriktningsmålen ska vara minst 3 och maximalt 9. 

Ett givet inriktningsmål ska enbart destineras till de namngivna nämnder 
och bolag som: 

• särskilt ska prioritera arbete med just detta inriktningsmål. 
• bedöms ha de reella förutsättningar som krävs för att inriktnings-

målet ska uppnås. 
I samband med att kommunfullmäktige fastställer ett inriktningsmål ska 
samordningsansvarig nämnd eller bolag utses av kommunfullmäktige. 
Samordningsansvarig nämnd eller bolag har ansvar för att främja 
samordning och dialog mellan de nämnder och bolag som 
kommunfullmäktige särskilt angett ska arbeta med inriktningsmålet.  
 
Ett program fungerar som en konkretisering och inramning av respektive 
inriktningsmål som kommunfullmäktige antar. Ett program omfattar nya 
eller befintliga planer, strategier, projekt, tilläggsuppdrag, samverkansavtal 
och överenskommelser som bedöms vara relevanta och väsentliga för 
kommunens möjligheter att nå det inriktningsmål programmet ska stödja. 
Ett program berör oftast flera nämnder och bolagsstyrelser. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande över inriktningsmål och program 

Beredningsansvariga 
Fredrik Lindegren, Peter Gustavsson, Leif Mårtensson 
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Beslutet ska skickas till 
KS Diarium, Dan Gideonsson, Thomas Jakobsson 
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§ 19 

 
Diarienr: KU-2021/00044 

Yttrande Förslag verksamhetsstyrning och 
uppföljning Kulturnämnden - 
Planeringsförutsättningar/direktiv, budget och 
investeringar 2023-2026 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att anta förslag på verksamhetsstyrning och uppföljning 
 
att paragrafen är omedelbart justerad. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ska lämna översiktlig beskrivning av hur nämnden avser att följa 
upp och bedöma i vilken omfattning grunduppdraget verkställts. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i riktlinje för aktiverande styrning fastställt att 
Umeå kommuns nämnder inom ramen för tilldelat grunduppdrag har 
möjlighet att fastställa hur nämndens verksamhetsstyrning och uppföljning 
ska utformas. 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsstyrning och uppföljning 

Beredningsansvariga 
Fredrik Lindegren, Peter Gustavsson, Leif Mårtensson 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium, Dan Gideonsson, Thomas Jakobsson 
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§ 20 

 
Diarienr: KU-2022/00021 

Remiss - Rätt mottagare - Granskning och integritet 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 

att godkänna yttrandet och föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom 
yttrandet i tjänsteskrivelsen och skicka det som Umeå kommuns svar på 
remissen från kulturdepartementet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen överlämnar remiss av slutbetänkande Rätt mottagare – 
Granskning och integritet SOU 2021:99 till kulturnämnden för yttrande till 
kommunstyrelsen, som skickar kommunens yttrande till 
kulturdepartementet. 
 

Beslutsunderlag 
Regeringen beslutade den 29 oktober 2020 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att analysera frågor om personuppgiftsbehandling och sekretess i 
ärenden om stöd till det civila samhället, inklusive trossamfunden (dir. 
2020:113). Den 12 november 2020 utvidgades uppdraget till att även 
analysera och ta ställning till inrättandet av en stödfunktion som ska kunna 
bistå beslutsorgan med en fördjupad granskning av bidragssökande 
organisationer och annan offentligt finansierad verksamhet. 

Yttrande 
Umeå kommun ställer sig bakom slutbetänkandet av utredningen om 
granskning av stöd till civilsamhället. 

Beredningsansvariga 
Fredrik Lindegren, Leif Mårtensson 

Beslutet ska skickas till 
ksdiarium@umea.se 
  



Sida 20 av 24 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Kulturnämnden 2022-03-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 21 

 
Diarienr: KU-2022/00024 

Festival Ditt Kvarter, Humlan 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja Umeå kulturförening Humlan 150 000 kr från kulturnämndens 
utvecklingsstöd för kulturverksamhet, för att genomföra festivalen Ditt 
Kvarter 2022. Arrangemanget redovisas senast 2022-10-30. 
 

Ärendebeskrivning 
Kulturföreningen Humlan söker stöd från kulturnämnden för att under tidig 
höst 2022 arrangera första upplagan av festivalen Ditt kvarter på 
Regementet (festivalen har bytt datum efter att ansökan skickades in). 
 
Föreningen har tidigare fått stöd för samma festivalkoncept, men på grund 
av pandemin sköts den fram flera gånger och bytte till sist form till 
festivalen Under däck som genomfördes på Väven hösten 2021. Nu vill 
föreningen genomföra Ditt kvarter enligt de ursprungliga planerna.  
 
Huvudfokus för festivalen är livemusik, där ny svensk popmusik utgör 
majoriteten av bokningarna. Genom sin medverkan i Nordisk 
kulturkontakts Puls-program bokas också nordiska artister. Humlan vill 
också skapa en plattform för nya lokala band. Detta sker bland annat 
genom att unga i gymnasieåldern bjuds in till att planera programmet på 
en av festivalens scener. Genom att handleda dessa ungdomar stärks också 
återväxten i arrangörsledet. 
 
Festivalen äger rum under två dagar på Regementet. Festivalens 
huvudscener blir Stallet (Studiefrämjandets musikhus) och Profilteatern. 
Dessa scener kan också kompletteras med en tredje scen i Komvux lokaler. 
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Däremellan byggs ett kvartersliknande område upp med plats för mat, 
dryck och marknad. 
 
Dagtid erbjuds ett gratis program bestående av en kulturmarknad, med 
matvagnar och konstutställningar, installationer och barnteater. 
Därigenom breddas festivalens målgrupper och kan komma fler till gagn. 
 
Festivalens ekonomi bygger till största del på biljettintäkter, bidrag från 
kommun, stat och Nordisk kulturkontakt, samt sponsring och andra 
samarbeten. 
 
Humlan söker 250 000 kr från kulturnämnden för att genomföra festivalen. 
Förvaltningen bedömer att föreningen har gjort ett gediget arbete för att 
utarbeta ett nytt och hållbart festivalkoncept som är väl värt att prövas 
även efter pandemin. Utifrån budgetutrymmet föreslås att föreningen 
beviljas 150 000 kr från potten utvecklingsstöd kulturverksamhet för att 
genomföra festivalen. 
 

Beslutsunderlag 

Ansökan_Projektansökan Ditt Kvarter 2022 
Ansökan_Ditt Kvarter 2022  
Budget Bidragsansökan 62478 

Beredningsansvariga 
Lars Sahlin, Robert Tenevall 

Beslutet ska skickas till 
Umeå kulturförening Humlan 
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§ 22 

 
Diarienr: KU-2022/00003 

Information, rapporter och övriga frågor mars 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Beatrice Hammar, Kulturskolan och Elin Hellrönn, Programavdelningen 
informerar: 

• Kulturskolan och biblioteken ökar sitt samarbete med 
kulturarrangemang, lovaktiviteter och skapande program på 
biblioteken, samt kulturpedagoger på dagtid på Ålidhems- och 
Ersbodabiblioteket. 

• 23 mars har musikalen Level 7 premiär på Norrlandsoperan. 
Kulturskolan med stöd från Allmänna arvsfonden är en av 
deltagarna i projektet. 

• 21 maj firas Kulturskolans dag i centrum –alla är välkomna! 
• Programverksamheten har flest bokningar och arrangemang under 

våren. Rally-VM bokat Vävenscenen gratis 2 av dessa veckor. 
• Kvinnohistoriskt museum har lunchföreläsning 1 april med Henric 

Bagerius kring utställningen Korsettkriget och kvällsföreläsning 28 
april med Mia Lodalen om Lesbiska ligan. Museet planerar 
utställning #Metoo som öppnar 15 oktober. 

• Programavdelningen höll utbildning i ljud- och ljusteknik för 
föreningar och studieförbund vecka 10-11 

• Lilla Scenen, Väven öppnar upp för musikprogram i samarbete med 
studieförbunden. Planerar för spelningar på Vävenscenen för 
ungdomar under Brännbollsyran. 

• 26 mars firades Nouruz, det persiska nyåret på Väven.  
 
  



Sida 23 av 24 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 
Kulturnämnden 2022-03-23 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 23 

 
Diarienr: KU-2022/00005 

Kurser och konferenser 2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar  
 
att anmäla Helena Smith (S) och Fredrik Elgh (S) till Demokratidagen 
2022, 28 april på distans. 
 
att anmäla Helena Smith (S), Fredrik Elgh (C), Kurt-Åke Sjöström (S) och 
Inger Renström (C) till Marskonferensen 24-25 maj i Umeå. 

Ärendebeskrivning 
Demokratidagen arrangeras årligen av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) med föreläsningar och valbara seminarier om olika aspekter av 
demokrati. Årets Demokratidag är digital och hålls den 28 april. 
 
Marskonferensen arrangeras årligen av Svensk biblioteksförening, region 
Västerbotten i samarbete med läns-, kommun- och universitetsbiblioteken 
i Umeå. Årets tema är bibliotekens medieförsörjning och konferensen hålls 
24-25 maj på Kulturhuset Väven. 

Beslutsunderlag 
Demokratidagen 2022 
Marskonferensen 2022 

Beredningsansvariga 
Maria Nordenback, nämndsekreterare 
   
Beslutet ska skickas till 
De anmälda 
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§ 24 

 
Diarienr: KU-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2022 

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

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

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut 
Kulturnämndens ordförande 
Uppdragskontrakt mellan kulturnämnden och Umeå Folkets Hus 2022-
2024, Jazzfestivalen. 
 
Anmälningsärenden 
Beslut från kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-02-22 § 
60 Rekommendation: Politiska möten 
 
Beslut från kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-02-22 § 
56 Viktiga datum för nämnden och bolag - komplettering 

Beredningsansvariga 
Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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