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Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Kulturnämndens sammanträdestider 2022  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar 

1. att kulturnämnden 2022 sammanträder torsdagar klockan 9.00 följande 
datum: 
27 januari 
3 mars 
24 mars 
28 april 
2 juni 
25 augusti 
29 september 
20 oktober 
24 november 
15 december 
 

2. att kulturnämndens arbetsutskott sammanträder klockan 9.00 följande 
datum: 
20 januari 
17 februari 
17 mars 
19 april (tisdag) 
23 maj (måndag) 
18 augusti 
22 september 
13 oktober 
17 november 
8 december 

 

Kulturförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden 2021-10-22 KTN-2021-00739 
  
Handläggare:  
Jasmina Adabaniyan 
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Ärendet 
Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden och kulturnämndens 
arbetsutskott 2022. Det föreslås att arbetsutskottet och nämnden, i regel, 
sammanträder torsdagar klockan 9.00. Kulturnämndens arbetsutskott i april 
föreslås dock att sammanträde på en tisdag (den 19 april) med anledning av 
påskledigheter. Även arbetsutskottets sammanträde i maj avviker från regeln och 
föreslås sammanträda på en måndag (den 23 maj) med anledning av 
kristihimmelsfärdsdag torsdagen den 26 maj 2022. 
 
Konsekvensen av att kulturnämndens arbetsutskott sammanträder på en torsdag 
en vecka innan kulturnämndens sammanträde är att revideringar av 
beslutsunderlag efter arbetsutskott kan komma att skickas ut dagen därpå och inte 
sju dagar innan sammanträdet. I Reglementet för kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Uppsala kommun (2020-12-14, KSN-2020-03239) stipuleras det att 
kallelsen till ett sammanträde ska ske senast sju (7) dagar före 
sammanträdesdagen. Vidare framkommer det i reglementet för kommunstyrelsen 
och övriga nämnder att ”kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden 
bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen”. Det är därmed i linje med reglementet 
att endast skicka ut kallelse och föredragningslista sju (7) dagar innan 
sammanträdet, dock bör det beaktas att de förtroendevalda kan få färre dagar för 
genomläsning av beslutsunderlag.  
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-22 

 

 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson  
Förvaltningsdirektör  
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