
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-01-20 

 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 20 januari 2021 kl. 13:15 – 15.10 

Plats: Kommunstyrelsens mötesrum och digitalt möte 

Beslutande: Fredrik Elgh (C), vice ordförande  
Ali Yasin Dahir (S), deltar på distans 
Theodor Appelblad (S), deltar på distans 
Kjerstin Widman (M), deltar på distans 
Anton Bergström (M), deltar på distans 
Kajsa Danielsson (V), deltar på distans 
Anna Johansson (S), tjg. ersättare för Helena Smith (S), deltar 
på distans 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjg. ersättare för Matilda Olofsson (S), 
deltar på distans 
Per Adsten (V), tjg. ersättare för Wilmer Prentius (V), deltar 
på distans 
Eva Westman Modig (M), tjg ersättare för Robin Törnberg 
(L), deltar på distans 
Liv Granbom (M), tjg. ersättare för Peder Karlsson (MP), 
deltar på distans 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Ali Yasin Dahir (S) §§ 1-7  

 

Sekreterare:      §§ 1-7 

 Maria Nordenback 

 

Ordförande:      

 Fredrik Elgh (C), vice ordförande 

 

Justerare:      

 Ali Yasin Dahir (S)  
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-01-20 

 

Anslaget har satts upp: 2021-01-27 

 

Anslaget tas ner: 2021-02-12 

Förvaringsplats: Kulturförvaltningen 

 

Underskrift:   
 Maria Nordenback
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bengt Norman (S), §§ 1-7, deltar på distans 

Birgitta Stål (V), §§ 1-7, deltar på distans 

Inger Renström (C), §§ 1-7, deltar på distans 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef, §§ 1-6, deltar på distans 

Elin Hellrönn, avd. chef, §§ 1-6, deltar på distans 

Björn Söderbäck, personalchef, §§ 1-2, deltar på distans 

Peter Gustavsson, controller, §§ 1-2, deltar på distans 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator, §§ 1-3, deltar på distans 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 1 

Diarienr: KU-2021/00006 

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 föredragningslista/dagordning finns som bilaga och 

eventuella ändringar noteras. En jävig person får varken delta i 

handläggningen av ärendet eller närvara vid nämndens behandling av 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga – Föredragningslista/dagordning 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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§ 2 
Diarienr: KU-2020/00013 

Verksamhetsuppföljning 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna rapport för verksamhetsuppföljning 2020. 

 

att hemställa hos kommunstyrelsen att kulturnämndens del av ej 

förbrukade investeringsanslag för 2020 med 529 tkr överförs till 2021. 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har upprättat verksamhetsuppföljning för perioden januari 

till december 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Kulturnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till 

december 

Uppföljning av kulturnämndens egna mål, uppdrag och resultatmått för 

perioden januari till december 

Förslag till ombudgeteringar kulturnämnden 

 

Beredningsansvariga 

Peter Gustavsson, controller 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ekonomifunktionen Anette Sjödin 
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§ 3 
Diarienr: KU-2019/00054 

Internkontrollplan 2020. Återrapport och 

uppföljning 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2020 

 

att den interna styrningen och kontrollen 2020 är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Den av kulturnämnden fastställda internkontrollplanen ska följas upp och 

återrapporteras i anslutning till tertialrapporter respektive årsbokslut. 

Samtliga punkter är åtgärdade. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2020 uppföljning T3 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutet skickas till 
KS Diarium 

Dan Gideonsson 

Anette Sjödin 
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§ 4 
Diarienr: KU-2021/00011 

Ansökan om verksamhetsstöd år 2021 för Röbäck 

glas & lerverkstad 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att avslå Röbäck glas & lerverkstads ansökan om verksamhetsstöd till 

kulturverksamhet och ateljéstöd. 

Ärendebeskrivning/ Beslutsmotivering 

Den ekonomiska föreningen Röbäck glas & lerverkstad har inkommit med 

en ansökan om verksamhetsstöd för verksamhetsåret 2021. Vid 

ansökningstillfället hade sista ansökningsdag för årligt verksamhetsstöd 

passerat och kulturnämndens budget för stöd till kulturföreningar 2021 var 

redan fördelad och beslutad. Föreningen är enligt gällande bidragsregler 

inte berättigad till kulturnämndens verksamhetsstöd för kulturverksamhet. 

Detta stöd kan endast sökas av ideella föreningar och Röbäcks glas & lera 

är en ekonomisk förening. När det gäller ateljéstödet kan ekonomiska 

föreningar beviljas det. De föreningar som uppbär kulturnämndens 

ateljéstöd har en tydligare allmännyttig profil med fler medlemmar och 

kösystem där tillhandahållandet av gemensamma verksamhetslokaler är 

huvudsyftet. 

 

Beredningsansvariga 
Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Beslutet ska skickas till 
Röbäck glas & lerverkstad 
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§ 5 
Diarienr: KU-2021/00005 

Kurser och konferenser 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att anmäla Helena Smith (S) och Fredrik Elgh (C) till SKR:s seminarium om 

politiska sammanträden på distans, 22 januari 2021. 

 

att anmäla Fredrik Elgh (C) till SKR:s digitala träff för Nätverk för 

medborgardialog och samverkan med civilsamhället, 5 februari 2021. 

 

att anmäla Fredrik Elgh (C) och Ali Yasin Dahir (S) till öppet samråd med 

samer 26 januari, att anmäla Helena Smith (S) och Kurt Åke Sjöström (S) 

till öppet samråd med sverigefinnar 8 februari, samt att anmäla Fredrik 

Elgh (C) och Kajsa Danielsson (V) till öppet samråd med tornedalingar 15 

februari. 

Ärendebeskrivning 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) håller ett digitalt seminarium om 

hur kommun och region kan hantera fullmäktige- och nämndssamman-

träden på distans, den 22 januari kl. 10.00-12.00 Seminariet spelas in och 

är tillgängligt i efterhand på SKR:s hemsida. 

 

SKR bjuder in till nätverksträff för medborgardialog och samverkan med 

civilsamhället för förtroendevalda i kommun och region. Deltagandet 

kostar 900 kr och SKR bjuder in till två träffar/år. Första träffen är 5 

februari via Zoom. 

 

Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk bjuder Umeå 

kommun in de nationella minoriteter kommunen har förvaltningsansvar 

för, politiker och tjänstepersoner till öppna digitala samråd med samer 26 

januari, sverigefinnar 8 februari och tornedalingar 15 februari. Tiden för 

träffarna är kl. 18.00-19.30. 
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Beslutsunderlag 

Erfarenhetsseminarium – politiska sammanträden på distans, dnr KU-

2020/00005-14 

Inbjudan till nätverk för förtroendevalda inom medborgardialog, dnr KU-

2020/00005-15 

Inbjudan för nämndspolitiker till öppna digitala samråd med samer, 

sverigefinnar och tornedalingar våren 2021, dnr KU-2020/00005-13 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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§ 6 
Diarienr: KU-2021/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Coronaläget i förvaltningen 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

 

Implementering av Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020-2030 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

 

Umeå 400 år 2022 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

 

SCB:s medborgarundersökning 2020 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

 

Beslutsunderlag 

SCB:s medborgarundersökning 2020, Umeå kommun 

SCB:s medborgarundersökning 2020, Umeå kommun, Tabell- och 

diagrambilaga 
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§ 7 
Diarienr: KU-2021/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för januari 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Kulturkonsulent 

Stöd till föreningar i januari, dnr KU-2021/0004-1 

 

Ordförande 

Delegationsbeslut 2020-12-21, dnr KU-2020/00051-5 

Delegationsbeslut 2021-01-14, dnr KU-2020/00051-6 

 

Anmälningsärenden 

Personuppgiftsincidenter 

Anmälningsärenden personuppgiftsincidenter kulturnämnden 2020-10-01 

– 2020-12-31, dnr KU-2021/00004-2 

 

Allmänna ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 2020-12-08 § 210 Förslag på investeringsramar 

2022-2025, dnr KU-2020/00014-20 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 236  Motion 36/2018: 

Vidareutveckla kvinnohistoriska museum; Saašha Metsärantala (FI), dnr 

KU-2019/00056-4 
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Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 230 Kulturpolitiskt program för 

Umeå kommun 2020-2030, dnr KU-2019/00013-45 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 229 Umeå 400 år 2022 

(förstudie, projektplan och organisation m.m.), dnr KU-2021/00007 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Åke Samuelsson, verksamhetsutvecklare 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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