
  

Sammanträdesprotokoll 
2020-10-28 

 

Kulturnämnden 

Tid: Onsdagen den 28 oktober 2020 kl. 13:15-15:45 

Plats: Kommunstyrelsens mötesrum 

Beslutande: Helena Smith (S), ordförande, ej § 54 
Fredrik Elgh (C), vice ordförande, ordförande § 54 
Theodor Appelblad (S), deltar på distans 
Kjerstin Widman (M) 
Anna Johansson (S), tjg. ersättare för Ali Yasin Dahir (S) 
Kurt-Åke Sjöström (S), tjg.  ersättare för Matilda Olofsson (S), 
deltar på distans 
Liv Granbom (M), tjg. ersättare för Anton Bergström (M) 
Per Adsten (V), tjg. ersättare för Kajsa Danielsson (V) 
Birgitta Stål (V), tjg.  ersättare för Wilmer Prentius (V) 
Inger Renström (C), tjg.  ersättare för Robin Törnberg (L), 
deltar på distans 
 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Fredrik Elgh, Anna Johansson § 54 
 

Sekreterare:        §§ 50-56 

 Maria Nordenback 

 

Ordförande:      

 Helena Smith                           Fredrik Elgh § 54 

 

Justerare:      

 Fredrik Elgh                  Anna Johansson § 54 

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
Organ: Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-10-28 

Anslaget har satts upp: 2020-11-03 

Anslaget tas ner: 2020-11-25 

Förvaringsplats: Kultur, Umeå kommun 

Underskrift:   
 Maria Nordenback
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Övriga deltagare 

 

Tjänstemän 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 

Marit Andersson, avd. chef, del av § 55, deltar på distans 

Beatrice Hammar, avd. chef, del av § 55 

Elin Hellrönn, avd. chef, §§ 50-55, deltar på distans 

Jenny Forslund, enhetschef, del av § 55 

Peter Gustavsson, controller 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Elisabeth Anttu, nämndsekreterare 

Maria Nordenback, nämndsekreterare 
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§ 50 

Diarienr: KU-2020/00042 

Umeå kommuns Minervastipendier 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att utse Greger Ottosson och Nathalie Missaoui till mottagare av Umeå 

kommuns Minervastipendier 2020. 

Ärendebeskrivning 

Motivering Greger Ottosson 

För att kunna förmedla traditioner och kulturarv i form av berättelser och 

musik och bereda plats för detta i samtiden krävs en rik kombination av 

genuina kunskaper, förankring i bygden, entusiasmerande scennärvaro, 

smittande berättarkunnande, tänkvärd klurighet, medryckande musikalitet 

och inte minst förmågan att presentera framställningarna på ett sånt sätt 

att de känns spännande och dagsaktuella för oss i den tid som är nu. Allt 

det där och mer därtill har Greger Ottosson i sin verktygslåda. Den rika 

uppsättningen har gjort honom till en av Västerbottens populäraste 

berättare. 

 

Greger är uppvuxen i Gamla Brattsbacka i Nordmalings kommun men bor 

idag och sedan länge i Umeå. Han har arbetat med lite av varje under den 

bana som lett honom fram till den Greger vi idag känner. Det vill säga som 

den folklige berättaren, den drivne musikanten och skådespelaren. 

Slutligen vart det hans förmåga att få en publik på gott humör som fick 

honom att satsa helt och fullt på konsten och bli frilansande musiker och 

berättare på heltid. Och kombinationen musicerande och berättande var 

och är oslagbar. När vi blickar tillbaka över den nyblivne folkpensionären 

Gregers bana hittar vi alla de underfundiga berättarföreställningarna som 

han turnerat med i egen regi, hans program i Radio Västerbotten, kurser i 

muntligt berättande som Greger drivit och inte att förglömma de 

framgångsrika föreställningarna med Västerbottensteatern som ”Pölsan”, 

”Stor-Brodren” med flera. 
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Gregers aldrig sinande berättarglädje och musikalitet parat med hans driv 

och vilja att förmedla goda historier med en god portion humor till oss här 

och nu gör honom till en viktig kulturbärare och mycket värdig mottagare 

av Umeå kommuns Minervastipendium 2020. 

 

Motivering Nathalie Missaoui 

Genom en stark närvaro på scen och en vilja att förmedla själfull musik så 

skapar Cleo, eller Nathalie Missaoui som hon egentligen heter, krusningar 

som når långt utanför de många rummen som hon verkar i. Hennes 

musikaliska uttryck, pondus och patos men framförallt det sättet som hon 

har främjat för andra att ta plats på gör henne till en självklar mottagare av 

Minervastipendiet. Cleos uppstartande och engagemang i det feministiska 

musikkollektivet “Femtastic” har banat väg för andra unga kvinnor och 

möjliggjort för dem att säga sin mening med rappen och hiphopen som 

verktyg. Detta är ett engagemang som på ett naturligt sätt lett vidare till 

organisationen “Fatta” där hon tillsammans med andra kloka individer 

ämnat att använda ordets makt för att förändra den skeva bilden av 

sexuellt våld i Sverige. Alla de krusningar som hon har satt fart på har vi nog 

ännu inte hunnit se resultat av så det är med stor spänning som vi ser på 

Cleos framtid inom musikbranschen, men kanske så är vi ännu mer nyfikna 

på de frön hon satt och varsamt förädlat över det senaste årtiondet. 

 

“Hon fick oss att känna oss bekväma. Hon såg oss och gav oss mod att våga 

testa nya saker och ta plats på ett helt nytt sätt. En otrolig upplevelse att ha 

varit med om och mycket tack vare henne.” - En deltagare på Femtastic 

Youth Umeås workshop. 

 

Om Minervastipendiet 

Minervabelöningen instiftades till minne av Umeås första biblioteks- och 

föreläsningsförening. Stipendierna delas ut av kulturnämnden till utövare 

eller främjare av kulturell verksamhet med anknytning till främst 

Västerbotten. Första gången det skedde var 1977 och varje år utses två 

pristagare. 

 

Tidigare bestod belöningen av ett konstverk men för några år sedan 

inrättades istället två årliga stipendier med en stipendiesumma på 

10 000 kr vardera. 
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Beredningsansvariga 

Arbetsgrupp bestående av Fredrik Elgh (C) och Theodor Appelblad (S). 

Beslutet ska skickas till 
Pristagarna. 
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§ 51 

Diarienr: KU-2020/00045 

Remiss: Medborgarlöften 2021-2022 Umeå 

kommun 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

 

att ställa sig bakom yttrandet i tjänsteskrivelsen. 

Ärendebeskrivning 

Umeå kommun, UmeBrå och Polisen har gemensamt tagit fram förslag på 

Medborgarlöften. 

 

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete genom att medborgare och lokalsamhällets 

aktörer involveras.  

 

De tidigare Medborgarlöftena ska revideras inför 2021-2022. 

Yttrande från Kulturnämnden 

Kulturnämnden ställer sig bakom grunderna och principerna till förslag till 

Medborgarlöften 2021-2022.  

 

Kulturnämnden anser att det saknas medborgarlöften som omfattar 

insatser för att minska våld och hot på allmänna platser.  

 

Kulturnämnden anser att relationen och samspelet mellan cyklist och bilist 

bör vara en del av insatserna under rubriken Trygg trafikmiljö. 

Beslutsunderlag 

Medborgarlöfte 2021-2022 

Medborgarlöften Umebrå styrgrupp förslag. 
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Beredningsansvariga 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator. 

Beslutet ska skickas till 
Ulrika Granskog, processledare, Umebrå. 
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§ 52 

Diarienr: KU-2020/00014 

Teknisk ramjustering personalchef 2021 

Beslut 

Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen  

 

att besluta om en teknisk ramjustering 2021 om 466 000 kr från 

kommunstyrelsen till kulturnämnden för 0,5 åa personalchefstjänst. 

Ärendebeskrivning 

CSG samverkade 2020-03-18 om att dåvarande befattningar som 

personalchef och personalstrateg för de fyra förvaltningarna Fritid, Kultur, 

Samhällsbyggnad och Stadsledningskontor ska omfördelas till två 

personalchefer.  
 

Ansvaret mellan de två nya befattningarna fördelas enligt följande: 

Personalchef Fritid/Kultur 

Personalchef Samhällsbyggnad/Stadsledningskontor. 
 

Totalbeloppet som ska ramjusteras från kommunstyrelsen är 1 988 000 kr. 

 

Beloppet ska sedan fördelas enligt följande: 

466 000 kr ramjusteras till kulturnämnden (inkl. schablonkostnad för 

kompetensutveckling 10 000 kr) 0,5 åa 

456 000 kr ramjusteras till fritidsnämnden 0,5 åa 

1 066 000 kr ramjusteras till byggnadsnämnden 1,0 åa. 
 

Förändringen börjar gälla 1 januari 2021. 

Beredningsansvariga 

Peter Gustavsson, controller 

Monia Sundelin, controller 

Peder Johansson, controller 

Beslutet ska skickas till 
Anette Sjödin KS ekonomi. 
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§ 53 

Diarienr: KU-2019/00013 

Kulturpolitiskt program 2020-2030 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Kulturpolitiskt program har nu varit ute på remiss till ett sjuttiotal 

remissinstanser. Ett tjugotal av dessa har valt att respondera på dess 

innehåll. Arbetsgruppen har därefter sammanträtt och bedömt relevansen 

i inkomna synpunkter och därefter arbetat in dem i det föreliggande 

dokumentet. 

 

Programmet i sin nuvarande utformning kommer som ett 

informationsärende vid kulturnämndens sammanträde den 28 oktober där 

nämndens ledamöter ges tillfälle att diskutera och kommentera dess 

innehåll. 

 

Tillsammans med dokumentet finner ni en sammanställning av inkomna 

remissvar. Den fortsatta hanteringen av dokumentet efter kulturnämndens 

sammanträde är ett öppet dialogmöte den 12 november, beslut i 

kulturnämnden den 25 november och fastställande i kommunfullmäktige 

den 21 december, vilket skulle innebära att uppdraget är fullgjort inom 

stipulerad tidsram. 

Beslutsunderlag 

Kulturpolitiskt program reviderad remissversion 

Remissvar kulturpolitiskt program 

Kulturpolitiskt program remissversion 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Lars Sahlin, bitr. kulturchef 
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Kulturnämndens beslutsordning 

Under ärendets handläggning informerar Lars Sahlin att det öppna 

dialogmötet är framflyttat från 4 till 12 november. 
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§ 54 

Diarienr: KU-2020/00047 

Ersättare för nämndens ordförande 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att välja Ali Yasin Dahir (S) som ersättare för nämndens ordförande under 

perioden 2020-11-01 till 2020-12-31. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Helena Smith (S) i handläggning och beslut av 

detta ärende.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Umeå kommuns reglemente får nämnden utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden under en längre tids ledighet. Ersättaren 

fullgör då ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Ordförande Helena Smith (S) kommer att vara föräldraledig under perioden 

2020-11-01 till 2020-12-31. Kulturnämndens presidium föreslår att Ali Yasin 

Dahir (S) utses som ersättare för nämndens ordförande under samma 

period. 

Beredningsansvariga 

Fredrik Lindegren, kulturchef 

Beslutet ska skickas till 
Personalfunktionen. 
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§ 55 

Diarienr: KU-2020/00003 

Information, rapporter och övriga frågor 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Kulturskolan 

Beatrice Hammar, avd. chef 

Jenny Forslund, enhetschef 

 

Kommunfullmäktigebeslut 2020-10-26, Budget och uppdrag 2021 

Peter Gustavsson, controller 

 

Presentation av förslag till fördelning av stöd till föreningar, festivaler och 

studieförbund 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

 

Workshop: Internkontrollplan 2021 Steg 2 – Riskvärdering 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 

Beslutsunderlag 

Riskanalys och internkontrollplan 2021. 
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§ 56 

Diarienr: KU-2020/00004 

Anmälningsärenden/delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut och anmälningsärenden 

för oktober 2020. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen redovisar ärenden beslutade med stöd av nämndens 

delegationsordning och redovisar anmälningsärenden för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 

Kulturkonsulent 

Stöd till föreningar oktober 2020, dnr KU-2020/00004-26 

 

Anmälningsärenden 

Personuppgiftsincidenter 

Under perioden 2020-07-01--2020-09-30 är inga personuppgiftsincidenter 

rapporterade, dnr KU-2020/00004-28. 

 

Krishanteringsplan 

Krishanteringsplan Kulturförvaltningen 2020 godkänd 2020-09-16, dnr KU-

2020/00004-27. 

Beredningsansvariga 

Robert Tenevall, kulturkonsulent 

Åke Samuelsson, verksamhetsutvecklare 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator 
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