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Kulturnämnden 

 

 

 

 

 

Revidering av delegations- och arbetsordning för kulturnämnden  
 

 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

 

att  i enlighet med upprättat förslag revidera kulturnämndens delegations- och arbetsordning, 

tillsätta tillfälliga beredningar och utse kontaktpolitiker inom nämndens ansvarsområde. 

 

 

Sammanfattning 

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad arbets- och delegationsordning för 

kulturnämnden. Förändringarna gäller kulturnämndens utskott och beredningar, 

kontaktpolitiker samt hantering av upphandlingsärenden. 

 

 

Ärendet 

Kulturnämndens delegations- och arbetsordning antogs av kulturnämnden den 21 maj 2015 

och har därefter reviderats. Senaste uppdatering av delegations- och arbetsordning gjordes den 

3 januari 2017 med nämndens beslut om revideringar tagna under perioden 21 maj 2016 till 

31 december 2016.  

Kulturnämnden och kulturförvaltningen har utvärderat gällande delegations- och 

arbetsordning och kommit fram till att det finns behov av att göra ytterligare justeringar. 

Förändringarna gäller kulturnämndens utskott och beredningar, kontaktpolitiker samt 

hantering av upphandlingsärenden. 
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Förslag – revidering av kulturnämndens delegations- och arbetsordning 

 
Gällande delegations- och arbetsordning Förslag till reviderad delegations- och 

arbetsordning 

5. Utskottens roller 

Kulturnämndens arbetsutskott bereder ärenden till 

nämnden. 

Upphandlingsutskottet sammanträder då 

kulturnämnden fattat beslut om att upphandling ska 

ske eller vid upphandling överstigande 200 tkr. 

Upphandlingsutskottet beslutar om 

förfrågningsunderlag och antagande av entreprenör för 

upphandlad verksamhet. 

För att bereda alla stipendieärenden har 

kulturnämnden ett stipendieutskott med rätt att besluta 

om förslag till stipendiater. Utskottets förslag ska 

sedan godkännas och antas av kulturnämnden. 

5. Utskottens, beredningars och kontaktpolitikers 

roller 

Utskott 

Kulturnämndens arbetsutskott bereder ärenden till 

nämnden. 

Upphandlingsutskottet sammanträder då 

kulturnämnden fattat beslut om att upphandling ska 

ske inom nämndens ansvarsområde. 

Upphandlingsutskottet beslutar om 

förfrågningsunderlag och antagande av entreprenör för 

upphandlad verksamhet. Direktupphandlingar inom 

kulturnämndens ansvarsområde hanteras av 

kulturförvaltningen. Kommungemensamma 

upphandlingar hanteras i regel av kommunstyrelsen. 

Samtliga upphandlingar genomförs i 

överensstämmelse med kommunens riktlinjer. 

För att bereda alla stipendieärenden har 

kulturnämnden ett stipendieutskott med rätt att besluta 

om förslag till stipendiater. Utskottets förslag ska 

sedan godkännas och antas av kulturnämnden. 

 

Tillfälliga beredningar 

Kulturnämnden har möjlighet att tillsätta tillfälliga 

beredningar för särskilda utvecklingsprojekt och 

uppgifter som kräver tät kontakt mellan 

kulturnämnden och kulturförvaltningen. 

Beredningarna ska i dialog med förvaltningen ta fram 

beslutsunderlag för vidare beredning av nämnden. 

 

Kontaktpolitiker 

Kulturnämndens kontaktpolitiker har ett 

tillsvidareuppdrag att bevaka ett sakområde, ha 

kontakt med kommuninvånare, representera nämnden 

i olika samarbetsorgan samt utgöra samtalspartner till 

förvaltningen inom respektive området.  

Nämnden utser inom sig kontaktpolitiker inom 

följande områden: 

- Barnkultur. Med uppgift att bevaka området barn 

och ungas rätt att utöva och uppleva kultur samt 

Uppsala Kulturskola, stöd till kulturpedagogisk 

verksamhet, kulturgaranti. 

- Barn och ungas fria tid. Med uppgift att bevaka 
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området barn och ungas fria tid, med fokus på det 

främjande och förebyggande arbetet samt 

egenregiverksamheten Fritid Uppsala och stöd till 

fristående fritidsverksamhet liksom stöd till barn och 

ungas fria tid. 

- Bibliotek och folkbildning. Med uppgift att bevaka

biblioteksområdet, med fokus på genomförandet av

biblioteksplanen samt verksamheten Bibliotek

Uppsala och stöd till fristående bibliotek och

studieförbund.

- Bildkonst, kulturarv och museer. Med uppgift att

bevaka området bildkonst, kulturarv och museer samt

egenregiverksamheten Uppsala konstmuseum och stöd

till fristående bildkonstverksamhet/museer och

offentlig gestaltning.

- Scenkonst, kulturhus och samlingslokaler. Med

uppgift att bevaka området teater, dans och musik

samt egenregiverksamheterna Reginateatern samt

Natur- och kulturcenter liksom stöd till fristående

scenkonstkonstverksamhet och stöd till

samlingslokaler.

Kulturnämnden utser också kontaktpolitiker till 

följande organisationer/samarbetsorgan (fler kan 

tillkomma under mandatperioden). 

- Barnombudsmannen

- Kommunala Pensionärsrådet

- Röda Korset

- TRIS

Gällande delegations- och arbetsordning.  

Överstruken text föreslås tas bort i reviderad delegations- och arbetsordning. 

7.2 Ekonomi 

1. Fastställa förfrågningsunderlag 

vid upphandling. 

LOU 

LOU a) Upphandlingsutskott

b) Förvaltningsdirektör

(förvaltningsövergripande)

och avdelningschef (inom

respektive

verksamhetsområde).

a) När nämnden 
beslutat att 
upphandling ska 
ske.

b) Övriga

upphandlingar.
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Förslag – tillfälliga beredningar 

Politisk styrgrupp – kulturpolitiskt program, beslut KTN 2016-06-16, 2016-09-29 

Ansvarar för framtagandet av förslaget till kulturpolitiskt program. 

- Sammankallande: Peter Gustavsson (S).

- Ledamöter: Eva Edwardsson (L), Karolin Lundström (V), Arne Sandemo (M),

Elisabet Ståhle (MP).

Politisk referensgrupp – konstmuseiutredningen, beslut KTN 2016-11-24 

Följer framtagandet av utredningen kring konstens utveckling i Uppsala och Uppsala 

konstmuseums framtida verksamhet och lokalisering  

- Sammankallande: Peter Gustavsson (S).

- Ledamöter: Eva Edwardsson (L), Karolin Lundström (V), Küllike Montgomery (MP),

Arne Sandemo (M).

Politisk referensgrupp – kulturskoleprojektet 

Följer den fortsatta utvecklingen av Uppsala kulturskola och kulturskoleprojeket. 

- Sammankallande: Elisabeth Ståhle (MP).

- Ledamöter: Agneta Erikson (S), Peter Gustavsson (S), Bertil Norbelie (M),

Anders Nordström (L).

Förslag – kontaktpersoner 

Följande är ledamöter är utsedda till att vara nämndens kontaktpersoner gentemot specifika 

organisationer/samarbetsorgan: 

Barnombudsmannen 

- Karolin Lundström (V), Eva Edwardsson (L), beslut KTN 2015-02-12

Kommunala Pensionärsrådet 

- Elisabeth Ståhle (MP), beslut KTN 2015-01-14

Röda Korset och TRIS 

- Elisabeth Ståhle (MP), Margareta Fernberg (M), beslut KTN 2016-04-21 (TRIS),

2016-09-29 (Röda Korset)

Fyrisgården 

- Elisabeth Ståhle (MP), beslut KTN 2017-02-20

Nämndens ledamöter, med undantag av presidiet, har särskilt ansvar som kontaktpolitiker 

inom följande områden.  

Barnkultur. Med uppgift att bevaka området barn och ungas rätt att utöva och uppleva kultur 

samt Uppsala Kulturskola, stöd till kulturpedagogisk verksamhet, kulturgaranti. 

- XX, XX, XX
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Barn och ungas fria tid. Med uppgift att bevaka området barn och ungas fria tid, med fokus på 

det främjande och förebyggande arbetet samt egenregiverksamheten Fritid Uppsala och stöd 

till fristående fritidsverksamhet liksom stöd till barn och ungas fria tid.  

- XX, XX, XX 

Bibliotek och folkbildning. Med uppgift att bevaka biblioteksområdet, med fokus på 

genomförandet av biblioteksplanen samt verksamheten Bibliotek Uppsala och stöd till 

fristående bibliotek och studieförbund.  

- XX, XX, XX 

Bildkonst, kulturarv och museer. Med uppgift att bevaka området bildkonst, kulturarv och 

museer samt egenregiverksamheten Uppsala konstmuseum och stöd till fristående 

bildkonstverksamhet/museer och offentlig gestaltning.  

- XX, XX, XX 

Scenkonst, kulturhus och samlingslokaler. Med uppgift att bevaka området teater, dans och 

musik samt egenregiverksamheterna Reginateatern samt Natur- och kulturcenter liksom stöd 

till fristående scenkonstkonstverksamhet och stöd till samlingslokaler.  

- XX, XX, XX 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för arvoden ska rymmas inom kulturnämndens budget för politisk verksamhet. 

 

 

Kulturförvaltningen  

 

 

 

 

Sten Bernhardsson 

Direktör, chef för kulturförvaltningen 

 


