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Kulturnämndensprotokoll torsdagen den 3
november 2022

Plats och t id

Microsoft Teams samt kommunstyrelsesalen, klockan 09:00-09:45

Paragrafer

122-125

Justering

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av
beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Protokollförare

Klara Eklund, nämndsekreterare

Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-11-03

mailto:kulturnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-11-03

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

Närvarande

Beslutande

Linda Eskilsson (MP), ordförande
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordförande, deltar pådistans
Cecilia Hamenius (KD), 2:e vice ordförande, deltar pådistans
Agneta Erikson (S), deltar pådistans
Kajsa Wejryd (S), deltar pådistans
Dick Jansson (S), deltar pådistans
Caitlin McEvoy (S), deltar pådistans
Lars Furborg (L), deltar pådistans
Arne Sandemo (M), deltar pådistans§§ 125
Bertil Norbelie (M), deltar pådistans
Ylva Larsdotter (V), deltar pådistans
Lena-Maria Jansson (C), deltar pådistans
Margareta Fernberg (M), deltar pådistans

Övriga närvarande

Sten Bernhardsson, förvaltningsdirektör kulturförvaltningen
Anna Franzén, stabschef
Therese von Ahn, verksamhetscontroller
Malin Bengtsson, ekonomicontroller
Camilla Christoffersson, avdelningschef Fritid Uppsala,deltar pådistans
Helena Westin, avdelningschef Uppsala konst och kulturarv, deltar pådistans
Klara Eklund, nämndsekreterare
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-11-03

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 122

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att utse Cecilia Hamenius(KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll den 3 november 2022.

§ 123

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att fastställa utsänd föredragningslista.

§ 124

Anmälan av jäv
Nämndens förtroendevalda tillfrågas om någon avser anmäla jäv i någon fråga.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-11-03

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 125

Yttrande över förslag t ill Mål och budget 2023
med plan för 2024-2025

KTN-2022-00673

Beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att anta förslaget till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 samt
planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och externa utförare
inklusive ersättningsmodeller avseende nämndens ansvarsområde, med de
justeringar som framgår av bilaga 1, samt

2. att fastställa nämndens förslag till taxor och avgifter, enligt bilaga 2.

Deltar ej

Lars Furborg (L) deltar ej i beslutet till förmån för Alliansens budgetförslag i
kommunfullmäktige.

Cecilia Hamenius (KD), Arne Sandemo (M), Lena-Maria Jansson (C) och Margareta
Fernberg (M) deltar ej i beslutet med följande motivering:

KD, M och C deltar inte i beslutet om styrets förslag till 2023 års budget jämte flerårsplan
med hänvisning till att KD, M, C och L kommer att lägga ett eget budgetförslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26oktober, enligt planeringsdirektiv för mål-
och budgetprocessen, beslutat att remittera ärendet till samtliga nämnder för
kvalitetssäkring inklusive planerad fördelning mellan verksamhet utförd i egenregi och
externa utförare och ersättningsmodeller och kompletteringar med föreslagna taxor
och avgifter.

Beslutsunderlag

Yttrande om förslag till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025
Bilaga 1. Föreslagna justeringar i Mål och budget 2023–2025
Bilaga 2. Taxor och avgifter 2023
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-11-03

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

Bilaga 3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 26 oktober 2022 § 287
Bilaga 4. Mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 yttrandeversion

Arbetsutskottet har inte berett förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
förvaltningens förslag.
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