
  

Sammanträdesprotokoll 
2021-03-17 

 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 17 mars 2021 kl. 13:15-16:30 

Plats: Kommunstyrelsens mötesrum och digitalt möte 

Beslutande: Helena Smith (S), ordförande 
Fredrik Elgh (C), vice ordförande, deltar på distans 
Ali Yasin Dahir (S), deltar på distans 
Theodor Appelblad (S), deltar på distans 
Anton Bergström (M), deltar på distans 
Kajsa Danielsson (V), deltar på distans 
Meta Tunell (L), deltar på distans 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjg. ersättare för Matilda Olofsson (S), 
deltar på distans 
Eva Westman Modig (M), §§ 13-15, tjg. ersättare för Kjerstin 
Widman (M), deltar på distans 
Per Adsten (V), tjg. ersättare för Wilmer Prentius (V), deltar 
på distans 
Bengt Norman (S), tjg. ersättare för Philip Westin (MP), 
deltar på distans 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Fredrik Elgh (C)  

Sekreterare:        §§ 13-18 

 Maria Nordenback 

 

Ordförande:      

 Helena Smith (S) 

 

Justerare:      

 Fredrik Elgh (C)  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-03-17 

Anslaget har satts upp: 2021-03-22 

Anslaget tas ner: 2021-04-13 

Förvaringsplats: Kulturförvaltningen 

Underskrift:   
 Maria Nordenback
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Liv Granbom (M), §§ 13-15, deltar på distans 

Birgitta Stål (V), deltar på distans 

Albin Norqvist Karlsson (L), deltar på distans 

Inger Renström (C), deltar på distans 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef, §§ 13-15, deltar på distans 

Elin Hellrönn, programchef, §§ 13-15, deltar på distans 

Marit Andersson, §§ 14-17, administrativ chef, deltar på distans 

Peter Gustavsson, controller, deltar på distans 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator, deltar på distans 

Kendra McDonnell, §§ 13-14, enhetschef Kulturskolan, deltar på distans 

Erik Karlsson, §§ 13-14, enhetschef Bibliotek Norr, deltar på distans 

Daniel Levinsson, §§ 13-14, statistiker Övergripande planering, deltar på 

distans 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 13 

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 

Eventuella ändringar i dagordningen noteras i protokollet. En jävig person 

får varken delta i handläggningen av ärendet eller närvara vid nämndens 

behandling av ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Föredragningslista/dagordning 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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§ 14 
Diarienr: KU-2021/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Nya chefer inom förvaltningen. 

Kendra McDonnell, enhetschef Kulturskolan 

Erik Karlsson, enhetschef Bibliotek Norr 

 

SCB:s medborgarundersökning 2020 

Daniel Levinsson, statistiker Övergripande planering 

 

Utvecklingsanslag Social hållbarhet – Gratis lovaktiviteter 

Fredrik Lindegren, kulturchef 
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§ 15 
Diarienr: KU-2020/00038 

Planeringsförutsättningar/direktiv, budget och 

investeringar 2022-2025 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna förslag till investeringsplan 2022–2025 inom den 

inriktningsram som kommunstyrelsen beslutat enligt den reviderade 

bilaga 1. 

 

att utöver föreslagna investeringar inom inriktningsram föreslå 

ytterligare två objekt enligt bilaga 1. 

 

att fastställa skriftlig motivering till ovanstående förslag enligt bilaga 2 

 

att konstanslaget ges en översyn utifrån sitt kommungemensamma syfte.  

 

Reservation 

Anton Bergström (M) till förmån för egna yrkanden. Se Kulturnämndens 

beslutsordning. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen fattade 2020-12-08 beslut om inriktningsramar för 

investeringar totalt och per nämnd/delområde i nämnd.  

 

Utifrån beslutade inriktningsramar ska respektive nämnd i samråd med 

teknik och fastighet lämna förslag till investeringsplan samt eventuella 

tillkommande externa förhyrningar för åren 2022–2025. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Förslag till investeringsplan samt externa förhyrningar 2022– 

2025 

Bilaga 2. Motivering till nya och förändrade investeringar och 

externförhyrning 
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Kulturnämndens beslutsordning 
Yrkanden 

Helena Smith (S) - att ombudgetera 200 000 kr från reinvesteringar: kultur 
reinvesteringar/kostnadsbesparande till attraktiv: konst så att summorna 
justeras från 2 800 tkr respektive 900 tkr till 2 600 tkr respektive 1 100 tkr 
för år 2022. 
 

Anton Bergström (M) – bifall till tjänsteskrivelsen förslag i första att-satsen 

Moderaterna anser att det vore en ekonomiskt oklok prioritering att skjuta 

över pengar från reinvesteringar till konstinköp. Moderaterna anser att 

nuvarande nivå av konstinköp är väl tilltaget och kan täcka de behov som 

kommunen har av nyinköp av konst. 

 

Anton Bergström (M) - att en utredning i syfte att öka kostnaderna för 

konstinköp i kommunen, enligt skriftliga motiveringen i bilaga 2 inte bör 

tillsättas. 

 

Anton Bergström (M)- avslag till tjänsteskrivelsen fjärde att-sats. 

 

Meta Tunell (L) – bifall till Socialdemokraternas förslag. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer tjänsteskrivelsens första att-sats mot Socialdemokrater-

nas yrkande och finner att kulturnämnden bifaller Socialdemokraternas 

yrkande. 

Reservation 

Anton Bergström (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Ordförande finner att kulturnämnden bifaller tjänsteskrivelsens andra att-

sats. 

 

Ordförande ställer tjänsteskrivelsens tredje att-sats mot Moderaternas 

yrkande och finner att kulturnämnden bifaller tjänsteskrivelsens tredje att-

sats. 

Reservation 

Anton Bergström (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
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Ordförande ställer tjänsteskrivelsens fjärde att-sats mot Moderaternas 

yrkande och finner att kulturnämnden bifaller tjänsteskrivelsens fjärde att-

sats. 

 

Reservation 

Anton Bergström (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Beslutet ska skickas till 
Anette Sjödin, controller Kommunstyrelsen 
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§ 16 
Diarienr: KU-2021/00015 

Remiss: Kollektivtrafikprogram 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att ställa sig bakom yttrandet i tjänsteskrivelsen med tillägg. 

 

Reservationer 

Kajsa Danielsson (V) till förmån för eget tilläggsyrkande. Anton Bergström 

(M) till förmån för eget yrkande. Se Kulturnämndens beslutsordning. 

 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun har tagit fram ett förslag till ett kollektivtrafikprogram. 

Syftet med programmet är att konkretisera översiktsplanens intentioner 

gällande kollektivtrafik samt hur den ska utvecklas för att fler ska välja att 

åka kollektivt, cykla eller gå.  

 

Detta är det första kollektivtrafikprogram som tagits fram för kommunen. 

Åtgärderna som presenteras spänner från den övergripande 

samhällsplaneringen, via infrastrukturens utformning till information och 

beteendepåverkan.  

 

Programmet finns att laddas ner i sin helhet på denna sida: 

www.umea.se/kollektivtrafikprogram 

 

Där finns också underlagsmaterial i form av en nulägesbeskrivning inklusive 

bilagor för fördjupning i ämnet. 

Yttrande från Kulturnämnden 

Kulturnämnden ställer sig bakom grunderna och principerna till 

Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun.  
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Kulturnämnden anser att det är viktigt att medborgarnas möjligheter att 

åka kollektivt till bibliotek, museum, teater, musikscener och till andra olika 

kulturevenemang och dess olika kulturarenor beaktas. 

Kulturnämnden anser att det bör tas i beaktande att socioekonomisk status 

inte får vara ett hinder för tillgång till kultur-, och fritidsaktiviteter.  

 

Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Kajsa Danielsson (V)- att följande ska läggas till Kulturnämndens remissvar 

på Kollektivtrafikprogrammet: 

I Umeå kommuns kulturpolitiska program fastslås att Umeå kommun ska 

"verka för att alla barn och ungdomar ska få lika möjligheter att under läsår 

och skollov möta många olika kulturella upplevelser och konstnärliga 

verksamheter samt utveckla eget skapande". Till viss del kan detta 

tillgodoses genom att det erbjuds kulturella upplevelser i alla våra 

stadsdelar, men det kommer alltid finnas de verksamheter och evenemang 

som inte går att erbjuda överallt - exempelvis finns stora scener likt Idun 

endast i centrum. För att barn och ungdomar ändå ska ges lika möjligheter 

krävs att Umeå kommun arbetar för att undanröja de hinder som uppstår 

när geografiska avstånd och bristande ekonomiska förutsättningar 

kombineras. Med andra ord ska avstånd och transportkostnader inte få 

komma i vägen för alla barns rätt till kultur. Därför anser vi att 

kollektivtrafiken i Umeå kommun bör vara avgiftsfri för barn och ungdomar 

upp till 19 års ålder. 

 

Anton Bergström (M) – avslag till Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 

 

Meta Tunell (L)- att följande ska läggas till i Kulturnämndens remissvar på 

Kollektivtrafikprogrammet:  

att ta i beaktande att socioekonomisk status inte får vara ett hinder för 

tillgång till kultur-, och fritidsaktiviteter. 

 

Fredrik Elgh (C) -bifall till Liberalernas förslag. 

 

Helena Smith (S) och Ali Yasin Dahir (S)- avslag till Vänsterpartiets tillägg 

och bifall till Liberalernas tillägg. 
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Anton Bergström (M) – avslag till Liberalernas tillägg. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordförande ställer Vänsterpartiets tilläggsyrkande mot Liberalernas 

tilläggsyrkande. Ordförande finner att kulturnämnden beslutar att bifalla 

Liberalernas tilläggsyrkande. 

Reservation 

Kajsa Danielsson (V) reserverar sig till förmån för eget tilläggsyrkande. 

 

Ordförande ställer tjänsteskrivelsens förslag med Liberalernas tillägg mot 

Moderaternas förslag att godkänna tjänsteskrivelsens förslag utan tillägg. 

Ordförande finner att kulturnämnden beslutar att bifalla tjänsteskrivelsens 

förslag med Liberalernas tillägg. 

Reservation 

Anton Bergström (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Beslutet ska skickas till 
gatorochparker@umea.se , ”Remissvar Kollektivtrafikprogram” i 

ämnesraden 

  

mailto:gatorochparker@umea.se
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§ 17 
Diarienr: KU-2021/00005 

Kurser och konferenser 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att anmäla Helena Smith (S), Ali Yasin Dahir (S), Kajsa Danielsson (V), 

Meta Tunell (L), Kurt Åke Sjöström (S) och Birgitta Stål (V) till seminariet 

Umeå stadsdelar och social hållbarhet fredag 26 mars. 

Ärendebeskrivning 

Planeringsutskottet håller internt seminarium för politiker och tjänstemän 
om hur rapporten ”Umeå stadsdelar- så står det till” kan användas och hur 
kommunen arbetar för att uppnå ökad social hållbarhet. Seminariet äger 
rum digitalt fredag 26 mars kl. 13.00-15.00. 

Beslutsunderlag 

Inbjudan till digitalt seminarium 

Beredningsansvariga 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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§ 18 
Diarienr: KU-2021/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för mars 2021. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Kulturkonsulent 

Stöd till föreningar i mars 2021 

 

Anmälningsärenden 

Kulturnämndens svar på socialdepartementets promemoria om ändringar i 

begränsningsförordningen 

 

Kulturnämndens svar på PRO:s skrivelse Umeå äldrevänlig stad 

 

Kommunstyrelsens beslut 2021-02-09 § 17 Principer för tydliggörande av 

uppdrag, ansvar och hantering av kostnader och intäkter som berör flera 

nämnder 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 42 Avsägelse av ledamot i 

kulturnämnden Robin Törnberg (L) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-22 § 44 Avsägelse av ledamot i 

kulturnämnden Peder Karlsson (MP) 
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Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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