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Övriga deltagare
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Ali Yasin Dahir (S)
Mea Sethson (S)
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Leif Mårtensson, ledningskoordinator
Ingegerd Frankki, bibliotekschef
Marit Andersson, adm. chef
Anna Jirstrand Sandlund, programchef
Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör
Ann-Christin Johansson, nämndsekreterare
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§ 32
Diarienr: KU-2016/00041

Planeringsförutsättningar, budget och investeringar
2017-2020
Beslut
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Information om kommunfullmäktiges beslut 2016-06-20,
planeringsförutsättningar, budget och investeringar 2017-2020.

Beslutsunderlag
Planeringsförutsättningar, budget och investeringar2017-2020.
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§ 33
Diarienr: KU-2016/00039

Utredning av Umeå kommuns bidrag till
civilsamhället
Beslut
Kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom föreslagen utredning kring
Umeå kommuns bidrag till civilsamhället och i den särskilt beaktar hur olika
associationsformer kan beredas offentligt stöd.

Ärendebeskrivning
I kommunens strategiska plan för de kommande tolv åren har fem prioriterade
strategiska områden plockats fram. Ett av dessa områden handlar om det stora
värdet av ett brett och välutvecklat föreningsliv och vikten av samverkan med den
ideella sektorn. Föreningarna skapar naturligtvis ett värde för de som deltar i olika
aktiviteter men de skapar även värden i form av social sammanhållning,
demokratiskola och bidrar till arbetstillfällen. Föreningarna är snabbfotade och
kan komma med nya idéer och bidra till samhällsutveckling. Föreningslivet har
därför ett stort värde i sig och inte bara för de aktiviteter som genomförs.
Bidrag
Umeå kommun har för närvarande ca 30 olika varianter av bidragsstöd till
föreningslivet varav majoriteten är bedömningsbidrag. Den stora mängden kan
innebära svårigheter för föreningsföreträdare att hålla koll på vilka varianter som
finns, när de olika bidragen ska sökas samt vilka krav som finns för respektive
bidrag. Naturligtvis innebär detta även en stor flora av olika administrativa
processer för de tjänstepersoner som idag hanterar bidragsansökningar.
Utredningen bör därför fokusera på att minska antalet varianter av bidrag.
I februari presenterades den statliga utredningen ”Palett för ett stärkt
civilsamhälle” för regeringen. Utredningen innehåller en mängd olika förslag på
hur det offentliga kan underlätta och ge ännu bättre förutsättningar för att
ytterligare utveckla den verksamhet som bedrivs inom civilsamhällessektorn och
därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social
sammanhållning. När det gäller bidrag konstaterar utredaren att årliga stöd, s.k.
organisationsbidrag, bör vara ett prioriterat sätt för offentliga aktörer att ge
ekonomiska förutsättningar för civilsamhället. Detta bidrar till större oberoende
och långsiktighet i jämförelse med kortsiktiga projektorienterade bidrag.
Subventioner
En annan viktig del som lyfts i utredningen är behovet för civilsamhället att kunna
hyra lokaler till subventionerade priser. Den utredning som tidigare påbörjats
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gällande subventioner av lokaler för föreningslivet i Umeå kommun bör därför
kopplas ihop med denna bidragsutredning då dessa former av stöd är två sidor av
samma mynt där regelverk och synsätt för bidrag och subventionering bör hänga
ihop.
Associationsformer
Civilsamhället blir alltmer komplext och man kan inte längre enbart utgå från den
traditionella ideella föreningen. Föreningar som bildar bolag, bolag som bildar
föreningar, sociala företag, aktiebolag med vinstbegränsning, stiftelser av olika
slag, ekonomiska föreningar, samfälligheter, kooperativ, nätverk och enskilda
firmor är några exempel på associationsformer där man kan ha verksamheter med
allmännyttigt ändamål. Av utredningen bör det framgå förslag på hur Umeå
kommun kan förhålla sig till dessa olika associationsformer.
Uppdraget
Uppdraget innefattar följande:
- Utreda och föreslå ett nytt regelverk för Umeå kommuns ekonomiska
stöd till civilsamhället.
- Antalet varianter av bidragsstöd ska minskas avsevärt och processerna för
de olika bidragsvarianterna bör hanteras på likartade sätt.
- En större andel av bidragen ska vara organisationsbidrag.
- De medel som avsätts för föreningsbidrag ska inte minska.
- Samverkan ska ske med den arbetsgrupp som jobbar med utredning av
föreningslivets lokalsubventioner inom Umeå kommun.
- Utreda och föreslå om Umeå kommun bör stötta verksamheter med
andra associationsformer än ideella föreningar. Vilka krav bör i så fall
ställas på dessa organisationer i förhållande till de krav som idag ställs på
ideella föreningar för att kunna få kommunalt stöd?
- Föreningslivet ska beredas möjlighet att lämna synpunkter på
utredningen.
Upplägg
Utredningen upphandlas av extern utredare.
Tidplan
Utredningen påbörjas under hösten 2016 och förslag till nya bidragsregler ska
presenteras 31 mars 2017.
Budget
300 000 kronor avsätts från fritidsnämndens budget 2016 för denna utredning.
Beslutet ska skickas till
Fritidsnämnden, Individ- och familjenämnden.
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§ 34
Diarienr: KU-2016/00040

Fristadsprogram
Beslut
Kulturnämnden beslutar att Umeå kommun tecknar medlemskap i ICORN
(International Cities Of Refuge Network) samt
att i budgetarbetet för 2017 skapa förutsättningar för att genomföra ett
fristadsprogram i enlighet med den rapport om Fristadsprogram som
kulturnämnden godkände 2011-12-14.

Ärendebeskrivning
2010-12-13 beslöt kommunfullmäktige bifalla motionen om Umeå som
Fristadskommun och uppdra åt kulturnämnden att utreda, finansiera och
organisera ett fristadsprogram. En tydlig viljeyttring från Umeå kommunfullmäktiges sida om att inrätta ett fristadsprogram som dessvärre har
sinkats till följd av den tillämpade principen att varje nytt initiativ måste ha
sin finansiering innan det genomförs. Det har inneburit en utdragen intern
kommunal diskussion om var de nödvändiga resurserna ska tas då mål och
medel inte stått att finna på samma kommunala ”adress”.
2013-11-25 biföll kommunfullmäktige en motion från Vänsterpartiet som
innebar att konceptet fristad även ska kunna inkludera serietecknare, bildkonstnärer, musiker och andra kulturarbetare. I samband med att Gävle
kommun 2014 beslöt att bli fristadskommun överklagades beslutet om
medlemskap i ICORN till Förvaltningsrätten. Efter beslut i Förvaltningsrätten och efterföljande överprövning i Kammarrätten blev beslutet 201503-25 att Gävle hade rätt att ansöka om medlemskap i ICORN.
För att göra slag i saken och starta denna angelägna verksamhet beslutar
kulturnämnden att inför verksamhetsåret 2017 allokera nödvändiga medel
för ett igångsättande av ett fristadsprogram i enlighet med den rapport om
Fristadsprogram som kulturnämnden godkände 2011-12-14.

Justerares sign:

Utdraget bestyrks:

Sida 7 av 8

Umeå kommun
Kulturnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-08-30

Beslutsunderlag
Rapport från 2011.

Beredningsansvariga
Lars Sahlin, bitr. kulturchef
Leif Mårtensson, ledningskoordinator
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§ 35
Diarienr: KU-2016/00042

Kulturnämndens sammanträdesdagar och tider
2017
Beslut
Kulturnämnden beslutar följande sammanträdesdag och tider för 2017
31 januari
14 mars
18 april
23 maj

kl. 13.15
kl. 13.15
kl. 13.15
kl. 13.15

29 augusti
kl. 13.15
26 september kl. 13.15
31 oktober kl. 13.15
28 november kl. 13.15
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