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Svar på nämndinitiativ från Ylva Larsdotter 
(V), Låt körerna åka tåg  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta  

1. att Uppsala kommuns resepolicy för tjänsteresor ska gälla även för 
kulturnämndens stipendier och bidrag gällande stöd till resor, 
 

2. att kulturförvaltningen återkommer med förslag till nya riktlinjer gällande 
stöd, stipendier och resor när resepolicyn ändras. 

 

Ärende 
Vänsterpartiet har föreslagit en ändring i stadgarna gällande kulturnämndens 
resestipendium för körer, bilaga 2: Nämndinitiativ från Ylva Larsdotter (V). Anledningen 
är en vilja att kommunens stipendier ska vara klimatvänliga. Därför föreslår 
Vänsterpartiet en skrivning i stadgarna som fastslår att de resor som stipendiet helt 
eller delvis finansierar, inte ska skada klimatet – till exempel genom flygresor.  
 
Att minska klimatutsläppen är en prioriterad fråga för Uppsala kommun.  2018 fick 
Uppsala priset som världens klimatstad av WWF.  
 
Uppsala kommun har tagit en resepolicy för tjänsteresor som innebär att flyg bara ska 
användas som färdmedel när alla andra alternativ prövats. Kulturförvaltningen anser 
att samma krav kan ställas även vad gäller resestipendier.  
 
Kulturförvaltningen anser dock att stadgarna för stipendiet inte i nuläget bör ändras 
eftersom en översyn av kommunens resepolicy pågår och ska vara klar under året. 
Efter det är det lämpligt att riktlinjer för både stipendier och bidrag ses över gällande 
stöd till resor. 

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden 2020-02-18 KTN-2019-00807 
  
Handläggare:  
Elise Rhodin 
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Ekonomiska konsekvenser 

Inga. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2020-02-18 
2. Nämndinitiativ från Ylva Larsdotter (V), Låt körerna åka tåg 

 

 

 

 

Kulturnämnden 

 

 

Sten Bernhardsson 
Direktör 

 

 



                    Vänsterpartiet 

                         www.uppsalavanstern.se 

Nämndinitiativ i Kulturnämnden            2019-11-06 

 

Låt körerna åka tåg 

 

Uppsala kommun är bra på att stävja klimatkrisen. Vi kan dock alltid göra mer och även 

stödja och verka för att även mer lokala sammanhang ska eftersträva att vara så 

klimatfrämjande det går.. Mot bakgrund av detta vill vi i Vänsterpartiet att vi ska se över 

resestipendiet som ges till körer. Kommunens stipendier ska stödja och samtidigt vara 

klimatvänliga. Av denna anledningen bör inte nämnden dela ut medel för stora flygresor. 

Klimatet har inte råd med mer koldioxidutsläpp, vi behöver alla minska vårt klimatavtryck. 

Vårt ansvar är att bygga en värld för alla, nu och för framtiden. 

 

Exempelvis skulle förvaltningen kunna återkomma med förslag som liknar detta exempel: att 

i Stadgar för Uppsala kommuns resestipendium för körer i § 3 Stipendiet efter första 

meningen lägga till följande: Stipendiet ska brukas för och i samband med resor. Stipendiet 

får dock inte finansiera resor, eller användas i samband med sådana resor, som skadar 

klimatet såsom flygresor. 

 

 

Med anledningen av detta yrkar Vänsterpartiet: 

 

att kulturnämnden uppdrar kulturförvaltningen att återkomma med förslag i enlighet med 

nämndinitiativet till nästkommande sammanträde. 

 

 

 

 

Ylva Larsdotter (V) och Artemis Lumarker (V)   
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