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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-15 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan: 09.00-11.25 

Linda Eskilsson (MP), Ersättare: Margareta Femberg (M) 
Ordförande Elisabeth Ståhle (MP) 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice Bo Rundqvist (S) 
ordförande Lars Furborg (L) 
Sarah Havneraas (KB), 2:e vice Artemis Lumarker (V) 
ordförande 
Bertil Norbelie (M) 
Rachid Al Hajeh (S) 
Arne Sandemo (M) 
Kajsa Wejryd (S) 
Gustaf Sundqvist (S) 
Charlotte Bergendal (L) 
Ylva Maria Larsdotter (V) 
Simon 0 Pettersson (SD) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Caitlin McEvoy (S) 
Sten Bernhardsson kulturdirektör, Anna Franzén chef kulturförvaltningens stab, Anna 
Ehn avdelningschef offentlig konst, Gunilla Sjöblom fritidschef, Bo Frick rektor 
Uppsala kulturskola , Daniel Werkmäster museichef, Mohammed Mekrami 
avdelningschef Bibliotek Uppsala, Annika Strömberg, Pia Sörås Staflin 
(kulturstrateger), Stina Bergström politisk sekreterare, Samuel Lundström 
nämndsekreterare. 
Sarah Havneraas (KD) Paragrafer: 1 - 8 

Svartbäcksgatan 17, den ,23 januari 

Linda Eskilsson, ordförande 

et--) 
Samuel Lundström, sekreterare 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Kulturnämnden 
Datum: 2019-01-15 
Anslag sätts upp: 2019-01-24 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 
Samu—eI Lundström  

Sista dag att överklaga: 2019-02-14 



Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-15 

§ 1 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Sarah Havneraas (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 23 
januari. 

Utdragsbestyrkande Just randes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-15 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg: 

Deltagande i konferenser och möte 
Folk och kultur 6-9 februari, Eskilstuna 

Stina Bergström beviljas närvarorätt på sammanträdet. 

Utdragsbestyrkande 

gg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-15 

§3 

Presentation av ledamöter 

Nämndens ledamöter presenterar sig 

Utdragsbestyrkande Ju terandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-15 

§4 

Inrättande av arbetsutskott samt val av ledamöter för perioden 2018-01-01 
— 2022-12-31 
KTN-2019-0007 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att inrätta ett arbetsutskott för perioden 2018-01-01 - 2022-12-31 bestående av fyra 
ledamöter samt fyra ersättare, 

att arbetsutskottet består av nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande samt ytterligare en ledamot och fyra ersättare, 

att utse följande till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet: 

Linda Eskilsson (MP) ordförande 
Patrik Hedlund (S) 1:e vice ordföranden 
Sarah Havneraas (KD) 2:e vice ordförande 
Arne Sandemo (M), samt 

att utse följande till ersättare i arbetsutskottet: 

Charlotte Bergendal (L) 
Agneta Eriksson (S) 
011e Romlin (C) 
Ylva Maria Larsdotter (V) 

Reservationer 
Ylva Maria Larsdotter (V) reserverar sig mot beslutet utse Arne Sandemo (M) som ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet, enligt bilaga § 4. 

Simon 0 Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet att utse Arne Sandemo (M) som ordinarie 
ledamot i arbetsutskottet i fölniån för eget yrkande. 

Yrkanden 
Sarah Havneraas (KD) yrkar att arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och tre ersättare. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar att utse Linda Eskilsson (MP), Patrik Hedlund (S), Sarah Havneraas (KD) 
och Arne Sandemo (M) till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet. 

Linda Eskilsson (M) yrkar att utse Charlotte Bergendal (L), Agneta Eriksson (S), 011e Romlin (C) och 
Ylva Maria Larsdotter (V) till ersättare i arbetsutskottet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-15 

Simon 0 Pettersson (SD) yrkar att (1) Simon 0 Pettersson (SD) utses till ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet 

Simon 0 Pettersson (SD) yrkar att (2) Simon 0 Pettersson (SD) utses till ersättare i arbetsutskottet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sarah Havneraas (KD) yrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Votering begärs 
Ordföranden ställer propositionsordningen att de som röstar enligt liggande förslag röstar JA och de 
som röstar enligt Sarah Havneraas (KD) förslag röster NEJ. 

JA-röster: Linda Eskilsson (MP), Patrik Hedlund (S), Caitlin McEvoy (S), Rachid Al Hajeh (S), Kajsa 
Wejryd (S), Gustav Sundqvist (S), Charlotte Bergendal (L), Simon 0 Pettersson (SD). 

NEJ -röster: Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), Lena-Maria Jansson 
(C), Ylva Maria Larsdotter (V). 

Med 8 JA-röster för liggande förslag och 5 NEJ-röster för Sara Havneraas (KD) förslag beslutar 
nämnden bifalla liggande förslag. 

Ordföranden ställer sitt eget förslag att utse Linda Eskilsson (MP) till ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer sitt eget förslag att utse Patrik Hedlund (S) till ordinarie ledamot i arbetsutskottet 
mot avslag i arbetsutskottet och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer sitt eget förslag att utse Sara Havneraas (KD) till ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer sitt eget förslag att ute Arne Sandemo (M) till ordinarie ledamot, Ylva Maria 
Larsdotters (V) yrkande och Simon 0 Petterssons (SD) yrkande (1) mot varandra och finner att 
nämnden utser Arne Sandemo (M) till ordinarie ledamot i arbetsutskottet. 

Ordföranden ställer sitt eget förslag att utse Charlotte Bergendal (L) till ersättare i arbetsutskottet mot 
avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer sitt eget förslag att utse Agneta Eriksson (S) till ersättare i arbetsutskottet mot 
avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer sitt eget förslag att utse 011e Romlin (C) till ersättare i arbetsutskottet mot avslag 
och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer sitt eget förslag att utse Ylva Maria Larsdotter (V) mot Simon 0 Petterssons 
yrkande (2) och finner att nämnden utser Ylva Maria Larsdotter (V) till ersättare i arbetsutskottet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-15 

Sammanfattning 
För att bereda kulturnämndens ärenden inrättar nämnden ett arbetsutskott. När ärendet beretts lägger 
utskottet fram förslag till beslut till nämnden. Arbetsutskottet får handlägga ärenden när mer än hälften 
av ledamöterna är närvarande. Om ordinarie ledamot i arbetsutskottet är förhindrad att tjänstgöra ska 
ersättare inträda i samma ordning som gäller för nämnden. Vid förhinder att närvara ansvarar 
ledamoten att själv kalla ersättare. Ersättare som är vald att ingå i arbetsutskottet får närvara vid 
utskottets sammanträden. Nämnden kan delegera beslutanderätt till arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-01-03. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-15 

§ 5 

Inrättande av upphandlingsutskott samt val av ledamöter för perioden 
2018-01-01 - 2022-12-31 
KTN-2019-0009 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att inrätta ett upphandlingsutskott för perioden 2018-01-01 - 2022-12-31 bestående av fyra 
ledamöter och fem ersättare, 

att upphandlingsutskottet består av nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande samt ytterligare två ledamöter och fem ersättare, 

att utse följande till ordinarie ledamöter i upphandlingsutskottet: 
Linda Eskilsson (MP) ordförande 
Patrik Hedlund (S) 1:e vice ordföranden 
Sarah Havneraas (KD) 2:e vice ordförande 
Arne Sandemo (M), 

att utse följande till ersättare i upphandlingsutskottet: 
Charlotte Bergendal (L) 
Agneta Eriksson (S) 
011e Romlin (C) 
Ylva Maria Larsdotter (V) 
Simon 0 Pettersson (SD), samt 

att nämndens alla partier ska vara representerade i upphandlingsutskottet, 

Reservationer 
Ylva Maria Larsdotter (V) reserverar sig mot Linda Eskilssons (MP) tilläggsyrkande enligt bilaga § 5. 

Yrkanden 
Linda Eskilsson (IVIP) yrkar att utse Linda Eskilsson (MP), Patrik Hedlund (S), Sarah Havneraas (KD) 
och Arne Sandemo (M) till ordinarie ledamöter i upphandlingsutskottet. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar att utse Charlotte Bergendal (L), Agneta Eriksson (S), 011e Romlin, Ylva 
Maria Larsdotter (V) och Simon 0 Pettersson (SD) till ersättare i upphandlingsutskottet. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar att ytterligare en att-sats läggs till enligt följande: 
att nämndens alla partier ska vara representerade i upphandlingsutskottet. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-15 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget förslag att utse Linda Eskilsson (I\TP), Patrik Hedlund (S), Sarah 
Havneraas (1(D) och Arne Sandemo (M) till ordinarie ledamöter i upphandlingsutskottet mot avslag 
och finner att nämnden bifaller detsamma 

Ordföranden ställer sitt eget förslag att utse Charlotte Bergendal (L), Agneta Eriksson (S), 011e 
Romlin, Ylva Maria Larsdotter (V) och Simon 0 Pettersson (SD) till ersättare i upphandlingsutskottet 
mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma 

Ordföranden ställer sitt tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 
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 samt andra beslut inom ramen för ett upphandlingsärende. 
Direktupphandlingar inom kulturnämndens ansvarsområde hanteras av kulturförvaltningen. 
Upphandlingsutskottet föreslås bestå av samma valda ledamöter och ersättare som i arbetsutskottet 
samt en ytterligare ersättare. Vid förhinder att närvara ansvarar ledamoten att själv kalla ersättare. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-01-03. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
4 
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Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-15 

§6 

Inrättande av stipendieutskott samt val av ledamöter för perioden 2018-01- 
01-2022-12-31 
KTN-2019-0010 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att inrätta ett stipendieutskott för perioden 2018-01-01 - 2022-12-31, 

att stipendieutskottet ska bestå av sex ledamöter, samt 

att utse följande till ledamöter i stipendieutskottet: 

Elisabeth Ståhle (MP) - sammankallade 
Lars Furborg (L) 
Kajsa Wejryd (S) 
Margareta Femberg (M) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Artemis Lumarker (V). 

Yrkanden 
Linda Eskilsson (NIT) yrkar att ytterligare en att-sats läggs till enligt följande: 
att stipendieutskottet ska bestå av sex ledamöter. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar att utse Elisabeth Ståhle (MP), Lars Furborg (L), Kajsa Wejryd (S), 
Margareta Femberg (M), Lena-Maria Jansson (C) och Artemis Lumarker (V) väljs in i 
stipendieutskottet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer sitt förslag att utse Elisabeth Ståhle (MP), Lars Furborg (L), Kajsa Wejryd (S), 
Margareta Fernberg (M), Lena-Maria Jansson (C) och Artemis Lumarker (V) mot avslag och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen handlägger alla stipendieärenden inom ramen för kulturnämndens 
ansvarsområden. Stipendieutskottet bereder förslag till stipendiater för nämnden som beslutar i 
ärendet. Vid förhinder att närvara ansvarar ledamoten att själv kalla ersättare. Stipendieutskottets 
sammankallade har vid omröstning i sakfrågor utslagsröst om två förslag får lika många röster 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2018-12-21. 

Utdragsbestyrkande Juste andes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-15 

§ 7 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Ylva Maria Larsdotter och Lena-Maria Jansson att delta i Folk och kultur 6-9 februari, 
Eskilstuna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-15 

§8 

Informationsärenden 

Sten Bernhardsson informerar om kulturnämndens preliminära sammanträdestider för 2019. 

Samuel Lundström går igenom praktisk information. 

Sten Bernhardsson presenterar kulturnämndens ansvarsområde samt kulturförvaltningens organisation. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande sk 



Datum: 2019-01-15 
Diarienummer KTN-2019-0007 
Kulturnämnden, Uppsala Kulturförvaltning 

Reservation 

Nämndernas sammansättning speglas av valresultatet. Detsamma borde gälla för 
Arbetsutskottet (AU). I valet 2018 blev Vänsterpartiet det tredje största partiet i Uppsala, 
vilket borde ge oss en ordinarie plats i AU. Uppsalaalliansen har redan en ordinarie plats i AU 
genom Kristdemokraterna. Vi anser i och med det att vänsteroppositionen borde inneha den 
fjärde ordinarie platsen. 
Därför reserverar vi oss mot beslutet att ge den ordinarie platsen till Moderaterna. 

Ylva Larsdotter 
Vänsterpartiet 

J-k_ 



Datum: 2019-01-15 
Diarienummer: KTN-2019-0009 

Reservation 

Inför tillsättandet av upphandlingsutskottet hade nämnden två val vid tillsättandet av en 
ersättareplats. Platsen kunde antingen tillsättas av en representant från ett parti som står 
upp för mänskliga rättigheter eller en företrädare från ett annat parti som saknar respekt för 
alla människors lika värde. Vi beklagar att nämnden valde det sistnämnda alternativet och 
reserverar oss därför mot beslutet. 

Ylva Larsdotter 
Vänsterpartiet 
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