
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-01-26 

 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 26 januari 2022 kl. 13:15- 18.00 

Plats: Kommunstyrelsens mötesrum och på distans 

Beslutande: Helena Smith (S), ordförande 
Fredrik Elgh (C), vice ordförande, deltar på distans 
Theodor Appelblad (S), deltar på distans 
Kjerstin Widman (M), § 1-del av § 4, deltar på distans 
Anton Bergström (M), § 1-del av § 4, deltar på distans 
Kajsa Danielsson (V), § 1-§ 6, deltar på distans 
Wilmer Prentius (V), § 1-del av § 2, deltar på distans 
Meta Tunell (L), deltar på distans 
Anna Johansson (S), tjg. ersättare för Ali Yasin Dahir (S), 
deltar på distans 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjg. ersättare för Hamda Mohamed 
Dubad (S), deltar på distans 
Sofie Dahlqvist (MP), tjg. ersättare för Philip Westin (MP), 
deltar på distans 
Eva Westman Modig (M), § 5-§ 7, tjg. ersättare för Kjerstin 
Widman, deltar på distans 
Liv Granbom (M), § 5-§ 7, tjg. ersättare för Anton Bergström, 
deltar på distans 
Birgitta Stål (V), § 3- § 7, tjg. ersättare för Wilmer Prentius, 
deltar på distans 

Övriga deltagare: Se sidan tre 

Utses att justera: Fredrik Elgh  
  

 

Sekreterare:        §§ 1-7 

 Maria Nordenback 

 

Ordförande:      

 Helena Smith  

 

Justerare:      

 Fredrik Elgh  
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-01-26 

 

Anslaget har satts upp: 2022-02-02 

 

Anslaget tas ner: 2022-02-23 

Förvaringsplats: Kulturförvaltningen, Umeå kommun 

 

Underskrift:   
 Maria Nordenback
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Elin Nejne (S), deltar på distans 

Eva Westman Modig (M), § 1-§ 4, deltar på distans 

Liv Granbom (M), § 1-§ 4, deltar på distans 

Per Adsten (V), deltar på distans 

Birgitta Stål (V), § 1-§ 2, deltar på distans 

Albin Norqvist Karlsson (L), deltar på distans 

Inger Renström (C), deltar på distans 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör, deltar på distans 

Lars Sahlin, biträdande kulturchef, deltar på distans 

Beatrice Hammar, avd.chef Kulturskolan,§ 1- § 2, deltar på distans 

Elin Hellrönn, avd. chef Program, § 1-§ 2, deltar på distans 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef, § 1-§ 3, deltar på distans 

Marit Andersson, administrativ chef, § 1- § 4, deltar på distans 

Björn Söderbäck, HR-chef, § 1- § 2, deltar på distans 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator, deltar på distans 

Peter Gustavsson, controller, § 1- § 6, deltar på distans 

Robert Tenevall, kulturkonsulent, deltar på distans 

Björn Söderbäck, HR-chef, § 1, deltar på distans 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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Behandling av mötesärende 
 

§ 1 

 

Diarienr: KU-2022/00006 

Godkännande av dagordning och fråga om jäv 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna dagordningen med tillägg av information från 

verksamheterna som behandlas under § 6 Information, rapporter och 

övriga frågor 

 

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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§ 2 

 

Diarienr: KU-2021/00026 

Verksamhetsuppföljning 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporter för verksamhetsuppföljning 2021 

 

att hemställa hos kommunstyrelsen att kulturnämndens del av ej  

förbrukade investeringsanslag för 2021 med 1 978 tkr överförs till 2022. 

 

Reservation 

Kajsa Danielsson (V) reserverar sig mot kulturnämndens beslut till förmån 

för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har upprättat verksamhetsuppföljning för perioden januari  

till december. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Kulturnämndens rapport till kommunstyrelsen januari  

till december 2021 

Bilaga 2 Kulturnämndens egna mål, uppdrag och resultatmått januari till 

december 2021 

Bilaga 3 Kulturnämndens förslag till ombudgeteringar av investeringsanslag 

2021  

Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkande 

Kajsa Danielsson (V) – att målet ”Umeå ska vara klimatneutralt till 2040” 

ändras till ej uppfyllt. 

Att motiveringen lyder ”på grund av bristande statistik kan vi inte veta ifall 

de åtgärder som vidtagits haft avsedd effekt. För att säkerställa målets 

uppfyllande krävs planer för omfattande, effektfulla och tidsbestämda 
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åtgärder som avser att på ett mätbart vis minska utsläppen av 

växthusgaser i den takt som krävs.” 

Helena Smith (S) – avslag till Kajsa Danielsson yrkande och bifall till 

tjänsteskrivelsen 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till Kajsa Danielssons första yrkande mot avslag till yrkandet. 

Ordförande finner att yrkandet avslås. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för avslag till yrkandet. 

Nej-röst för bifall till yrkandet. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Helena Smith (S) x   

Fredrik Elgh (C)  x  

Anna Johansson (S) x   

Kurt-Åke Sjöström (S) x   

Theodor Appelblad (S) x   

Kjerstin Widman (M) x   

Anton Bergström (M) x   

Kajsa Danielsson (V)  x  

Vakant (V)    

Meta Tunell (L)  x  

Sofie Dahlqvist (MP)  x  

Summa:  6 4  

Med 6 ja-röster mot 4 nej-röster avslår kulturnämnden Kajsa Danielssons 

yrkande. 

 

Bifall till Kajsa Danielssons motivering mot bifall till tjänsteskrivelsen. 

Ordförande finner att tjänsteskrivelsen bifalls. 

 

Reservation 

Kajsa Danielsson reserverar sig till förmån för eget yrkande och motivering. 
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Beredningsansvariga 

Peter Gustavsson, controller 

Björn Söderbäck, HR-chef 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör  

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen/Ekonomifunktionen Anette Sjödin 
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§ 3 

 

Diarienr: KU-2020/00046 

Internkontrollplan 2021 - Uppföljning 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2021 

 

att den interna styrningen och kontrollen 2021 är tillräcklig. 

Ärendebeskrivning 

Den av kulturnämnden fastställda Internkontrollplanen skall följas upp och 

återrapporteras i anslutning till tertialrapporter respektive årsbokslut. 

 

Samtliga punkter är påbörjade, planerade, åtgärdade och i ett fall fortsatt 

pågående. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 

Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, Fredrik Lindegren 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 

Dan Gideonsson 

Anette Sjödin 
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§ 4 

 

Diarienr: KU-2021/00061 

Remiss - Åtgärdsprogram Umeås lokala miljömål 

2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att ställa sig bakom yttrandet i tjänsteskrivelsen 

 

att Kulturförvaltningen får i uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder 

för att minska klimatutsläppen inom sitt verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 

I februari 2020 antog Kommunfullmäktige Umeås lokala miljömål. I 

samband med antagande fick Kommunstyrelsen i uppdrag ta fram ett 

åtgärdsprogram för de lokala miljömålen. 

 

Det här är den första versionen av Umeå kommuns åtgärdsprogram för de 

lokala miljömålen, där klimatmålen ingår. 

 

Åtgärdsprogrammet beskriver för Umeå kommuns verksamheter och bolag 

vilka åtgärder som ska genomföras och vem som är ansvarig, där 

kommunen har rådighet. Åtgärdsprogrammet är också en möjlighet för 

andra att sätta sig in i vilket arbete kommunen planerar att göra för att nå 

Umeås lokala miljömål. 

Yttrande 

Kulturnämnden ställer sig bakom slutsatserna i det föreslagna 

åtgärdsprogrammet för de lokala miljömålen 2022 – 2025. 

 

Kulturnämnden noterar att de insatser som ger störst påverkan och nytta 

för miljön i nämndens verksamheter är fastighetsrelaterade och inköp av 

varor och tjänster. Ansvaret för åtgärder och insatser för detta åligger 
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andra verksamheter och nämnder såsom fastighet (tekniska nämnden) och 

upphandlingsbyrån (Kommunstyrelsen). 

 

Kulturnämndens verksamheter kommer att bidra på det sätt det är möjligt, 

till tekniska nämndens och upphandlingsbyråns måluppfyllelse. 

 

Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkande 

Kajsa Danielsson (V) 

- att åtgärdsprogrammet omarbetas och fler och mer effektfulla 

åtgärder avseende minskade utsläpp av växthusgaser tas fram för 

att nå Umeå kommuns miljö-och klimatmål. 

- att en prioriteringsordning för åtgärderna tas fram, vilken baseras 

på åtgärdens effekt och planerat genomförande 

- att den framtagna Koldioxidbudgetens utsläppsutrymme kopplas till 

föreslagna åtgärder. 

Helena Smith (S) - avslag på första yrkandet. 

Meta Tunell (L) – bifall till yrkandet. 

 

Tilläggsyrkande 

Meta Tunell (L) och Albin Norqvist Karlsson (L) 

- att kulturnämnden verkar för att föreningslivet får möjlighet att ta 

del av kompetens och resurser för olika miljöåtgärder. Detta genom 

att ta fram ett frivilligt och öppet, lokalt anpassat klimatramverk 

med anpassningar och åtgärder som kan vidtas på de flesta typer av 

liknande återkommande aktiviteter och evenemang, vilka faller 

under kulturnämndens ansvarsområde. 

- att nämnden tillsammans med andra förvaltningar gemensamt 

omfördelar resurser eller söker externa medel för att 

kostnadskompensera åtgärder i proportion till dess positiva 

miljöpåverkan, genom en standardiserad schablon i 

klimatramverket. En möjlighet vore att skapa ett miljö-och 

klimatprojekt, till exempel i samarbete med Miljö- och hälsoskydd 

och Fritidsförvaltningen med externa medel. 

- att nämnden tar initiativ till att medskapa en ökad attraktion tillika 

acceptans för kommande infrastrukturåtgärder. Som exempel vet vi 

att 5G-stationer och högspänningsledningar kan göras till ett mer 
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estetiskt tilltalande inslag i miljö och vardag, genom ett tätt 

samarbete med infrastrukturaktörer. Kulturförvaltningen kan stå 

som avsändare i samarbete med relevanta ansvarsaktörer, för att 

arrangera designtävlingar med fokus på estetiska installationer. 

Därtill att initiera och samarbeta kring evenemang och kontaktytor 

för att koppla samman industrin och lokala kultur- och 

designutövare för kompetensutväxling, något som självfallet kan 

växlas upp till regional och länsövergripande nivå, allt i samarbete 

mellan politik, konstnärer, designers och aktörer inom infrastruktur. 

Konst- och designhögskolan vore intressanta partners, som 

exempel. 

Sofie Dahlqvist (MP) – bifall till första stycket. 

Helena Smith (S) – avslag till (V) och (L):s yrkanden. 

 

Tilläggsyrkande 

Sofie Dahlqvist och Philip Westin (MP) – att ge kulturförvaltningen i 

uppdrag att identifiera ytterligare åtgärder för att minska klimatutsläppen 

inom sitt verksamhetsområde. 

Helena Smith (S) – bifall till (MP):s tilläggsyrkande. 

Fredrik Elgh (C)- bifall till (V) och (MP):s yrkande. 

Kajsa Danielsson (V) – bifall till (MP):s yrkande 

Meta Tunell (L) – bifall till (MP):s yrkande 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsen mot bifall till Kajsa Danielssons yrkande. 

Ordförande finner att tjänsteskrivelsen godkänns. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för avslag till yrkandet. 

Nej-röst för bifall till yrkandet. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Helena Smith (S) x   

Fredrik Elgh (C)  x  

Anna Johansson (S) x   

Kurt Åke Sjöström (S) x   
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Theodor Appelblad (S) x   

Vakant (M)    

Vakant (M)    

Kajsa Danielsson (V)  x  

Meta Tunell (L) x   

Birgitta Stål (V)  x  

Sofie Dahlqvist (MP) x   

Summa:  6 3  

Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster avslår nämnden Kajsa Danielssons 

yrkande. 

 

Reservation 

Kajsa Danielsson reservera sig mot avslaget. 

 

Bifall till Liberalernas första tilläggsyrkande mot avslag. Ordförande finner 

att nämnden avslår yrkandet. 

 

Bifall till Liberalernas andra tilläggsyrkande mot avslag. Ordförande finner 

att nämnden avslår yrkandet. 

 

Bifall till Liberalernas tredje tilläggsyrkande mot avslag. Ordförande finner 

att nämnden avslår yrkandet. 

 

Reservation 

Meta Tunell (L) reserverar sig mot alla tre avslag. 

 

Bifall till Miljöpartiets tilläggsyrkande mot avslag. Ordförande finner att 

nämnden bifaller yrkandet. 

 

Protokollsanteckning 

Miljöpartiet, Liberalerna och Moderaterna kommer att skicka in egna 

yttranden på åtgärdsprogrammet till Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Remiss Åtgärdsprogram för Umeå kommuns miljömål 2022 – 2025 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, Leif Mårtensson 
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Beslutet ska skickas till 
elin.lindqvist@umea.se och märks med KS-2021/01098 

   
 

 

  

mailto:elin.lindqvist@umea.se
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§ 5 

 

Diarienr: KU-2021/00057 

Yttrande - Granskning av barnkonventionens 

efterlevnad 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att ställa sig bakom yttrandet i tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 

De förtroendevalda revisorerna i Umeå kommun har givit Ernst & Young i 

uppdrag att granska barnkonventionens efterlevnad. 

Bakgrund 

I november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets 

rättigheter, barnkonventionen. I januari 2020 blev barnkonventionen 

svensk lag. 

 

I samband med att barnkonventionen blev lag beslutade 

Kommunfullmäktige (2019-12-16 § 304) att varje nämnds presidium i 

samråd med förvaltningschef ska planera och genomföra 

utbildningsinsatser anpassat till respektive nämnds verksamhetsområde. 

 

Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter barn har, 

och stipulerar vad som borde gälla för alla barn i hela världen. Fyra av barn-

konventionens 54 artiklar anses som grundprinciperna. Dessa är artikel 2 

(barns lika värde och rättigheter, skydd mot diskriminering och 

bestraffning), artikel 3 (sätta barns bästa i första rummet i alla åtgärder och 

beslut som berör dem), artikel 6 (barns rätt till utveckling) samt artikel 12 

(barns rätt till åsikter i frågor som berör dem). 
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Yttrande 

Precis som granskningen visar så finns det mycket kvar att göra för att fullt 

ut implementera barnkonventionen i verksamheterna. Kulturnämnden 

noterar, precis som granskningen, att det saknas övergripande mål och 

styrning avseende införlivandet av barnkonventionen i verksamheterna. 

 

Detta till trots, så har många insatser påbörjats. Kulturnämnden har i sin 

internkontrollplan för 2022 beslutat (§58, 2021-11-17) att införlivandet av 

Barnkonventionen är en identifierad risk. 

 

Arbetet med att införliva barnkonventionen inom verksamheterna har 

påbörjats. I oktober 2020 genomfördes en utbildning för alla chefer inom 

Kulturförvaltningen. Utbildning för nämndens ledamöter avses att 

genomföras under det kommande året. Samarbetsavtal har tecknats med 

Umeå Musikskolas Elevförening. Kulturskolan har under slutet av 2021 

arbetat med checklistor och rutiner för att säkerställa att 

barnkonventionen finns med i de olika besluten. Kulturskolan ingår också i 

ett nationellt projekt, finansierat av Kulturrådet, där inflytandefrågor i 

Kulturskolan står på agendan. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport EY – Granskning av barnkonventionens efterlevnad 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, Leif Mårtensson 

Beslutet ska skickas till 
kommunrevisionen@umea.se  

   
 

 

  

mailto:kommunrevisionen@umea.se
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§ 6 

 

Diarienr: KU-2022/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Information från verksamheterna 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef, Elin Hellrönn, avd. chef för Program och 

Kvinnohistoriskt museum och Beatrice Hammar, avd. chef för Kulturskolan 

informerar om pågående aktiviteter och förändringar i verksamheterna på 

grund av coronapandemin.  

 

Ny budget- och investeringsprocess samt styrmodell 2023 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

 

Organisationsöversyn Kulturförvaltningen och budgetförändringar 2022 

Fredrik Lindegren, kulturdirektör 

 

Redovisning från seminariet den 10 december 2021: Hur kan vi ta tillvara 

på barns röster i offentliga miljöer? Arrangörer: Kulturskolan, Övergripande 

planering. Deltagare: Helena Smith (S), Inger Renström (C) och Liv Granbom 

(M) 
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§ 7 

 

Diarienr: KU-2022/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av anmälningsärenden och delegationsbeslut 

för januari 2022. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

konstintendent 

Redovisning av konstinköp 2021 

 

Kulturkonsulent 

Fördelning av tillfälligt arbetsstipendium 

Fördelning av kulturbidrag januari 2022 

 

Personuppgiftskoordinator 

Personuppgiftsincidenter 2021-10-01 - 2021-12-31 

 

Ledningskoordinator 

Yttrande Ny översiktsplan för Täfteå 

 

Anmälningsärenden 

Tillsynsprotokoll – den tillfälliga covid-19-lagen 

 

Beslut från kommunstyrelsen 2021-12-07 §251 Förslag till 

planeringsdirektiv inför 2023 - Anvisning till nämnders och bolags yttrande 
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Beslut från kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2021-12-14 

§431 Finansiering konstinköp 

 

Beslut från kommunstyrelsens näringslivs-och arbetsutskott 2021-12-14 

§424 Tack till kommunanställda som arbetat under Coronapandemin 

 

Beslut från kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott 2022-01-11 

§12 Rekommendation: Politiska möten 

 

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende nämnden för 

hemslöjdsfrågor 

Beredningsansvariga 

Anja Boman, konstsekreterare 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Åke Samuelsson, verksamhetsutvecklare 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 

 

   
 

 

 


