
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-11-25 

 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 25 november 2020 kl. 13:15-17.00 

Ajournering § 60 kl. 15.07-15.17  

Plats: Kommunstyrelsens mötesrum och Cisco 

Beslutande: Ali Yasin Dahir (S), ordförande, ersätter Helena Smith 
föräldraledig 
Fredrik Elgh (C), vice ordförande, ej § 61 
Theodor Appelblad (S), deltar på distans 
Kjerstin Widman (M), § 57-60, deltar på distans 
Anton Bergström (M), deltar på distans  
Kajsa Danielsson (V), deltar på distans 
Kurt Åke Sjöström (S), tjg. ersättare för Ali Yasin Dahir, deltar 
på distans 
Bengt Norman (S), tjg. ersättare för Matilda Olofsson, deltar 
på distans 
Eva Westman Modig (M), tjg. ersättare för Kjerstin Widman § 
61-64, deltar på distans 
Per Adsten (V), tjg. ersättare för Wilmer Prentius, deltar på 
distans 
Liv Granbom (M) tjg. ersättare för Robin Törnberg (L), deltar 
på distans 
Philip Westin (MP), tjg. ersättare för Peder Karlsson, deltar 
på distans 
Inger Renström (C), tjg. ersättare för Fredrik Elgh § 61, deltar 
på distans 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Fredrik Elgh (C), § 57-60, 62-64 
Inger Renström (C), § 61  
  

Sekreterare:        §§ 57-64 

 Maria Nordenback 

Ordförande:      

 Ali Yasin Dahir (S) 

Justerare:      

 Fredrik Elgh (C)                          Inger Renström (C) § 61
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 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-11-25 

Anslaget har satts upp: 2020-11-26 

Anslaget tas ner: 2020-12-18 

Förvaringsplats: Kulturförvaltningen 

Underskrift:   
 Maria Nordenback
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Övriga deltagare 
 

Ej tjänstgörande ersättare 

Birgitta Stål (V), deltar på distans 

Eva Westman Modig (M), § 57-60, deltar på distans 

Inger Renström (C), § 57-60, 62-64, deltar på distans 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Ingegerd Frankki, bibliotekschef, § 57-63, deltar på distans 

Elin Hellrönn, avd. chef, § 57-64, deltar på distans 

Björn Söderbäck, personalchef, § 60-63, deltar på distans 

Moa Krestesen, konstintendent, § 57-59, deltar på distans 

Peter Gustavsson, controller, § 57-59, deltar på distans § 60-61 i 

mötesrummet 

Robert Tenevall, kulturkonsulent, § 57-59, deltar på distans, § 60-64 i 

mötesrummet 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator, § 60-64 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 

 

Kommunrevisionen § 57 

Petter Frizén, Ernst & Young, deltar på distans 

Magdalena Otterhall, Ernst & Young, deltar på distans 

Per-Erik Edvaldsson (S), kommunrevisionen, deltar på distans 

Ulla-Britt Lindholm (S), kommunrevisionen, deltar på distans 
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§ 57 
Diarienr: KU-2020/00034 

Revisionsdialog kulturnämnden 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga dialogmötet till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

I dokumentet Revisionsplan 2020 beskriver kommunrevisorerna vid Umeå 

kommun sitt arbete. 

”Kommunrevisorernas uppgifter följer av kommunallag, 

revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Revisionen syftar ytterst till att ge kommunfullmäktige underlag till 

ansvarsprövning av nämnder, styrelser och enskilda förtroendevalda.Den 

årliga granskningen av verksamheten genomförs genom grundläggande 

granskning, fördjupad granskning samt granskning av delårsrapport och 

årsredovisning. Den grundläggande granskningen genomförs genom att 

fortlöpande ta del av mål- och styrdokument, protokoll och övriga 

handlingar samt genom djupare dialogmöten med nämnder och 

verksamhet. Vidare granskas nämndernas interna kontroll.” (Revisionsplan 

2020, Umeå kommun, Kommunrevisorerna, sid 2). 

 

”Dialogmöten med presidier, styrelse och nämnder  

Som ett led i den grundläggande granskningen träffar revisorerna styrelse 

och nämnder under året. Specifika frågor tas upp med varje nämnd, vilka 

fastställs inför dialogmötena. 

Frågeformulär och möte med presidier  

En del av den grundläggande granskningen utgörs av att ett formulär 

distribueras till styrelsens och nämndernas presidium. Formuläret 

innehåller både generella och nämndspecifika frågor. Dessutom innehåller 

formuläret ett avsnitt där styrelsens och nämnders presidium ska 

genomföra en självskattning rörande frågor om mål, uppföljning och intern 
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kontroll. Vid det efterföljande mötet mellan revisionen och presidierna 

redovisas och diskuteras svaren på frågorna. 

Enkät till ledamöter och suppleanter i styrelse/nämnder 

En annan del av den grundläggande granskningen utgörs av en enkät som 

besvaras av styrelsens och nämndernas samtliga ledamöter och 

suppleanter. Frågorna i enkäten rör huvudområdena mål, uppföljning och 

intern kontroll. 

Dialogmöten med styrelse och nämnder 

Revisionen genomför också dialogmöten med styrelse och nämnder där 

samtliga ledamöter och suppleanter är kallade. Vid dialogmötet redovisas 

presidiets egen bedömning och självskattning av verksamheten samt 

resultatet av enkäten. Dessutom förs en dialog kring styrelsens eller 

nämndens syn på året som gått, hur styrelsen eller nämnden ser på 

framtiden, samt eventuella övriga frågor från revisionen. 

Skriftlig rapport  

Resultatet av presidiernas genomförda självskattning, resultatet av 

enkäter, analys av styrelser och nämnders dokumentation samt övrig 

information som revisionen fångat upp under året, sammanställs i en 

rapport som skickas till styrelser och nämnder för kännedom.” 

(Revisionsplan 2020, Umeå kommun, Kommunrevisorerna, sid 5). 

 

Inför presidiets dialog med revisionen i augusti besvarade presidiet frågor i 

ett fråge- och bedömningsformulär. Inför dialogmötet med hela 

kulturnämnden ombeds hela nämnden ta del av de skriftliga svaren i 

formuläret. 

Beslutsunderlag 

Fråge- och bedömningsformulär kulturnämnden 
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§ 58 
Diarienr: KU-2020/00048 

Umeå kommuns konststipendium 2020 

Beslut 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att Umeå kommuns konststipendium 2020 tilldelas Mikael Åberg, enligt 

stipendiekommitténs förslag. 

Ärendebeskrivning 

Motivering 

Mikael Åberg är utbildad vid konsthögskolan i Umeå åren 1993 - 1998, 

inledningsvis vid avdelningen för skulptur, en hemvist som tidigt visade sig 

alltför snäv för hans tvärdisciplinära konstnärskap. Hans konstnärliga 

praktik innehåller, förutom just skulptur, även inslag av video, foto, 

teckning, måleri och installationer.  

Mikael Åbergs avtryck i det offentliga rummet har hunnit bli många såväl 

lokalt som nationellt. Hans konstnärskap kännetecknas av ständig 

progression. Mikael Åberg har medverkat i en rad högprofilerade 

konstprojekt som Umedalens skulpturpark och OpenArt i Örebro för att 

nämna några. Gemensamt för många av hans arbeten är att de uppehåller 

sig kring idrott och lek, inte sällan med en blinkning mot det humoristiska.  

I Umeå berikar hans publika arbeten i utemiljö ett stråk som sträcker sig 

från ”Rastplats” vid Umedalens skulpturpark, via ”Ufo-bänkar” på Rödäng, 

förbi badhuset Navet med sin ”Badare”, vidare till Stadskyrkan med sin 

”Hoppare” upp till Hjältarnas hus vid Universitetssjukhuset med sina 

”Stjärnpekare”. Allt väl värt en egen konstvandring, tillgängligt för alla och 

envar att ta del av, en soloshow helt i sin egen rätt – Open Art i särklass!  

 

Umeå kommuns konstipendium på 50 000 kr delas ut till en framstående 

konstnär med lokal förankring. Stipendiekommittén består av biträdande 

kulturchef, konstintendent samt representant utsedd av KRO, 

konstnärernas riksorganisation. 
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Beredningsansvariga 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Moa Krestesen, konstintendent 
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§ 59 
Diarienr: KU-2019/00013 

Kulturpolitiskt program 2020-2030 
Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna förslag till nytt Kulturpolitiskt program samt överlämna 

programmet för vidare beslut i kommunfullmäktige. 

 

att paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservation 
Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) till förmån för eget yrkande. 
Se kulturnämndens beslutsordning nedan.  
 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har givits i uppdrag av kommunfullmäktige att utforma ett 

förslag till nytt Kulturpolitiskt program för Umeå kommun för perioden 

2020-2030. Föreliggande förslag är utarbetat av kulturnämnden utsedd 

arbetsgrupp, och har därefter sänts på remiss till ett sjuttiotal berörda 

representanter för kulturlivet av vilka ett tjugotal har valt att respondera. 

Inkomna synpunkter som bedömts vara relevanta har inarbetats i 

programmet som efter beslut i kulturnämnden överlämnas till 

kommunfullmäktige för beslut. 

Beslutsunderlag 

Kulturpolitiskt program reviderad remissversion 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

 

 

 



Sida 9 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kulturnämnden 2020-11-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Ali Yasin Dahir (s) – bifall till styrgruppens förslag. 

 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) – bifall till det av 

Moderaterna upprättat förslag till Kulturpolitiskt program. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till styrgruppens förslag mot bifall till Moderaternas förslag. 

Ordförande finner att kulturnämnden beslutar att bifalla styrgruppens 

förslag till Kulturpolitiskt program. 

 

Reservation 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) reserverar sig till förmån 

för eget upprättat förslag till Kulturpolitiskt program. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 60 
Diarienr: KU-2020/00014 

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 

2021-2024 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fastställa uppdragsplan för kulturnämnden samt budget 2021, 

undantaget fördelningen av stöd till föreningar, festivaler och 

studieförbund. 

 

Reservationer 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) reserverar sig till förmån för 

egna yrkanden. 

Kajsa Danielsson (V) och Per Adsten (V) reserverar sig med motivering.  

Se kulturnämndens beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen har upprättat uppdragsplan och budget 2021. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras 10 minuter, kl. 15.07-15.17 och återupptas 

därefter. 

Beslutsunderlag 

Uppdragsplan Kulturnämnden 2021 

Budget Kulturnämnden 2021 

Beredningsansvariga 

Peter Gustafsson, controller 

Fredrik Lindegren, kulturchef 
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Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkanden 

Anton Bergström (M) – att göra följande tillägg i uppdragsplanen: 

Uppdragsplan - särskilda uppdrag för nämnden 

1. Att kulturnämnden utreder och uppmuntrar alternativa driftsformer 

inom kulturnämndens verksamhet genom upphandlingar, valfrihetssystem 

eller på andra sätt få privata aktörer att verka inom kommunens kulturella 

verksamheter.   

3. Utveckla och värna bibliotekens kärnverksamhet i större utsträckning 

tydliggöra och fokusera bibliotekets roll som läsfrämjare för att vända 

trenden med färre boklån. 

4. Säkerställa att biblioteken även i framtiden är en trygg plats i berörda 

delar av kommunen. 

5. Genomföra fler stickprov genom djupgranskningar bland aktörer som får 

ta del av kulturnämndens medel. Detta för att motverka fusk. 

6. Att kulturnämnden skärper uppföljning ytterligare kontrollen av de 

föreningar och studieförbund som erhåller offentligt stöd. Som i ett led i att 

inte en enda skattekrona ska riskera att betalas ut till extrema eller 

odemokratiska organisationer. 

7. Anta uthyrningsregler för kulturnämndens lokaler, så att det försvårar 

för odemokratiska och våldsbejakande att sprida sitt budskap. 

8. Kulturnämnden ska inte finansiera eller på andra sätt bidra till 

upprättandet av graffitiväggar inom nämndens verksamhet. 

9. Uppdra till nämnden i dialog med fritidsnämnden att utreda en sänkning 

av 25 årsgränsen som gäller för berörda delar av fritidsverksamhet som 

nämnden har/finansierar, till exempel på Hamnmagasinet.  

10. Utred möjligheten att öka intäkterna för nämndens verksamheter där 

så är lämpligt, till exempel genom annonsering för externa aktörer. 

  

Anton Bergström (M) – att ändra text på övergripande målet för 

biblioteken – stryk ”Icke kommersiell”. 

Mål 1: Säkerställa att biblioteken är en kulturell, icke kommersiell 

mötesplats tillgänglig för alla både fysiskt och digitalt. 

 

Kajsa Danielsson (V) – att i relation till Uppdragsplan kulturnämnden 2021 

vill vi ändra produktionsmålen: ”Produktionsmålen kopplade till 

biblioteksverksamhet bör sänkas med 1.3%. Produktionsmålen kopplade till 
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Kvinnohistoriska museet bör sänkas med 3.6%. Detta eftersom budgeten 

inte tar höjd för befolkningsutvecklingen.” 

 

Theodor Appelblad (S) – avslag till Moderaternas tillägg till 

uppdragsplanen och textändring. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Bifall till tjänsteskrivelsens förslag mot bifall till Moderaternas förslag om 

tillägg till uppdragsplanen med 10 punkter. 

Ordförande finner att kulturnämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens 

förslag. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för tjänsteskrivelsens förslag. 

Nej-röst för Moderaternas förslag om tillägg med 10 punkter. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Ali Yasin Dahir (S) x   

Fredrik Elgh (C) x   

Theodor Appelblad (S) x   

Kurt Åke Sjöström (S) x   

Bengt Norman (S) x   

Kjerstin Widman (M)  x  

Anton Bergström (M)  x  

Kajsa Danielsson (V) x   

Per Adsten (V) x   

Liv Granbom (M)  x  

Philip Westin (MP) x   

Summa 8 3 0 

 

Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kulturnämnden att bifalla 

tjänsteskrivelsens förslag. 

 

Avslag mot bifall till Moderaternas förslag till ändringsyrkande. Ordförande 

finner att kulturnämnden avslår Moderaternas ändringsyrkande. 
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Avslag mot bifall till Vänsterpartiets ändringsyrkande. Ordförande finner 

att kulturnämnden avslår Vänsterpartiets ändringsyrkande. 

 

Ordförande konstaterar att kulturnämnden beslutar att anta 

tjänsteskrivelsens förslag utan ändringar. 

 

Reservationer 

Anton Bergström (M) och Kjerstin Widman (M) reserverar sig till förmån för 

eget tilläggsyrkande om 10 punkter under särskilda uppdrag till nämnden 

samt eget ändringsyrkande. 

 

Kajsa Danielsson (V) och Per Adsten (V) reserverar sig med följande 

motivering: Socialdemokraterna har lagt en nedskärningsbudget i och med 

att man inte tagit höjd för befolkningsutvecklingen. Därför är det inte 

rimligt att förvänta sig att verksamheten ska producera i lika utsträckning 

som tidigare. 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomiavdelningen, Anette Sjödin 

 

  



Sida 14 av 22 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

Kulturnämnden 2020-11-25 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 61 
Diarienr: KU-2020/00014 

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar 

2021-2024 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fastställa fördelningen av budget för stöd till föreningar, festivaler och 

studieförbund 2021. 

 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Fredrik Elgh (C) i handläggning och beslut i 

ärendet. 

 

Reservationer 

Anton Bergström (M), Liv Granbom (M) och Eva Westman Modig (M) 

reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Inger Renström (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Se kulturnämndens beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till fördelning av stöd till 

föreningar, festivaler och studieförbund 2021. 

Beslutsunderlag 

Budget 2021 Stöd till föreningar, festivaler och studieförbund 2021 

Beredningsansvariga 

Peter Gustafsson, controller 

Fredrik Lindegren, kulturchef 
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Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkande 

Anton Bergström (M) – att uppdra till kulturnämnden att sluta ge 

ekonomiskt stöd till studieförbundet Ibn Rushd, vars kopplingar till 

Muslimska Brödraskapet är väl dokumenterade. 

Inger Renström (C) – att inför kommande året bidraget till 

Generationskören minskas med 30% till förmån för verksamhet för seniorer 

i stads- och kommundelar. 

 

Propositionsordning som godkänns 

Avslag eller bifall till Moderaternas yrkande. Ordförande finner att 

kulturnämnden avslår Moderaternas yrkande genom acklamation. 

 

Avslag eller bifall till Centerpartiets yrkande. Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för Centerpartiets förslag 

Nej-röst mot Centerpartiets förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Ali Yasin Dahir (S)  x  

Inger Renström (C) x   

Theodor Appelblad (S)  x  

Kurt Åke Sjöström (S)  x  

Bengt Norman (S)  x  

Eva Westman Modig (M) x   

Anton Bergström (M) x   

Liv Granbom (M) x   

Kajsa Danielsson (V)  x  

Per Adsten (V)  x  

Philip Westin (MP) x   

Summa 5 6 0 

 

Med 6 nej-röster mot 5 ja-röster beslutar kulturnämnden att avslå 

Centerpartiets yrkande. 
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Ordförande konstaterar därmed att kulturnämnden beslutar att anta 

tjänsteskrivelsens förslag utan ändringar. 

 

Reservationer 

Anton Bergström (M), Liv Granbom (M) och Eva Westman Modig (M) 

reserverar sig till förmån att uppdra till kulturnämnden att sluta ge 

ekonomiskt stöd till studieförbundet Ibn Rushd, vars kopplingar till 

Muslimska Brödraskapet är väl dokumenterade. 

Inger Renström (C) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen, Anette Sjödin 
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§ 62 
Diarienr: KU-2020/00046 

Internkontrollplan 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att fastställa kontrollområden, riskanalys och internkontrollplan för 2021. 

 

Reservation 

Kajsa Danielsson (V) till förmån för eget yrkande. 

Se kulturnämndens beslutsordning nedan. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fastställda riktlinjer för intern styrning och kontroll 

vars handledning har fastställts av Kommunstyrelsen.  

 

Syftet med internkontrollplanen som hjälpmedel är att nämnden med 

rimlig säkerhet uppnår de av kommunfullmäktige fastställda målen och 

verksamhetskraven. 

 

Nämnderna har enligt kommunallagen (6 kap 7§) det yttersta ansvaret 

inom sitt verksamhetsområde att se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att den fungerar på ett betryggande sätt. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2021 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Kulturnämndens beslutsordning 

Yrkande 

Kajsa Danielsson (V) – I relation till Riskanalys och internkontrollplan 2021 

vill Vänsterpartiet tillägga en risk: ”Bristande kunskap om kulturnämndens 

och kulturförvaltningens roll i uppnåendet av ett klimatneutralt Umeå 
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2040, vilket i sin tur kan leda till bristande deltagande i det 

kommunövergripande miljöarbetet.” 

 

Propositionsordning som godkänns 

Ordföranden ställer avslag mot bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 

Votering begärs. 

 

Voteringsproposition 

Ja-röst för Vänsterpartiets förslag. 

Nej-röst mot Vänsterpartiets förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej Avstår 

Ali Yasin Dahir (S)  x  

Fredrik Elgh C)  x  

Theodor Appelblad (S)  x  

Kurt Åke Sjöström (S)  x  

Bengt Norman (S)  x  

Eva Westman Modig (M)  x  

Anton Bergström (M)  x  

Liv Granbom (M)  x  

Kajsa Danielsson (V) x   

Per Adsten (V) x   

Philip Westin (MP) x   

Summa 3 8 0 

 

Med 8 nej-röster mot 3 ja-röster beslutar kulturnämnden att avslå 

Vänsterpartiets tilläggsyrkande. 

 

Ordförande finner därmed att kulturnämnden beslutar att fastställa 

tjänsteskrivelsens förslag utan tillägg. 

 

Reservation 

Kajsa Danielsson (V) och Per Adsten (V) reserverar sig mot beslutet om 

Internkontrollplan 2021 med följande motivering: Internkontrollplanen bör 

inkludera risken med bristande kunskap om nämndens och förvaltningens 

roll i uppnåendet av ett klimatneutralt Umeå 2040. Det är vår bedömning 
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att kulturnämndens bristande kunskap på området kan leda till otillräckligt 

deltagande i det kommunövergripande miljöarbetet. 

Beslutet ska skickas till 
KS Diarium 
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§ 63 
Diarienr: KU-2020/00049 

Kvalitetsdeklarationer 2021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att fastställa kulturförvaltningens reviderade kvalitetsdeklarationer för 

bibliotek, program, Kvinnohistoriskt museum, kulturreceptionen och 

Kulturskolan. 

Ärendebeskrivning 

En del i kvalitetsarbetet är att varje verksamhetsområde ska ta fram 

kvalitetsdeklarationer. Där ska medborgaren kunna se vad de kan ha för 

förväntningar när de har kontakt med kulturförvaltningens verksamheter. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsdeklarationer för Bibliotek, Kulturreceptionen, Kulturskolan, 

Kvinnohistoriskt museum och Programverksamhet. 

Beredningsansvariga 

Kvalitetsrådet 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutet ska skickas till 
Åke Samuelsson, Kvalitetsrådet 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 
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§ 64 
Diarienr: KU-2020/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för november 2020. 

 

att lägga informationen om läget i Sverige under rådande coronapandemi 

till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Ordförande 

Delegationsbeslut 2020-11-11: Anpassningar med anledning av skärpta 

restriktioner under coronapandemin, dnr: KU-2020/00051-1 

 

Kulturkonsulent 

Stöd till föreningar november 2020, dnr: KU-2020/00004-34 

 

Anmälningsärenden 

Allmänna ärenden 

Utredning om nyttjande av bemanningsföretag, dnr: KU-2020/00011-4, 5 

 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26 § 211 ”Fyllnadsval av ersättare (L)”, 

dnr KU-2020/00002-98 

 

Kommunstyrelsens näringsliv- och arbetsutskotts beslut 2020-10-20 § 287 

”Tack till alla kommunanställda som arbetat under Coronapandemin”, dnr 

KU-2020/00002-97 
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Kommunstyrelsens beslut 2020-10-19 § 168 ”Riktlinjer för inköp och 

användning av fordon”, dnr KU-2020/00002-96 

 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-26 § 200 ”Budget 2021 och plan till 

2024”, dnr KU-2020/00014-11 

 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 

 

Kulturnämndens beslutsordning 

Under ärendets handläggning av ordförandebeslutet ber ordförande Ali 

Yasin Dahir (S) Fredrik Elgh (C), professor i virologi, att informera om 

nuläget i Sverige under rådande coronapandemin. 
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