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Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: kulturnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Kulturnämndens protokoll torsdagen den 3 
mars 2022 

Plats och tid  
Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset och Microsoft Teams, klockan  09:17-12:10,  
ajournering klockan 10.40-10.50 

Paragrafer  

16-25 

Justering  

Protokollet är justerat digitalt med e-signatur.  

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för 
beslutsprotokoll. Denna återfinns på protokollets sista sida. 

 

Justerare 

Linda Eskilsson, ordförande 

Cecilia Hamenius, justerare §§16-21 

Margareta Fernberg, justerare §§22–25 

 

 

Sekreterare 

Jasmina Adabaniyan 

  

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-03 

mailto:kulturnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (12) 

 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-03 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf. 
Cecilia Hamenius (KD), 2:e vice ordf., §§16-21 
Margareta Fernberg (M), §§22-25 
Agneta Erikson (S) 
Dick Jansson (S) 
Kajsa Wejryd (S) 
Roger Jo Linder (S) 
Lars Furborg (L) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M), närvarar på distans 
Lena-Maria Jansson (C) 
Ylva Larsdotter (V) §§16-21 
Artemis Lumarker (V) §§22-25 
Simon Pettersson (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Elisabeth Ståhle (MP) 
Margareta Fernberg (M) §§16-21 
Artemis Lumarker (V) §§20-21 

Övriga närvarande 

Jasmina Adabaniyan, nämndsekreterare, Klara Eklund, nämndsekreterare, Sten 
Bernhardsson, förvaltningsdirektör, Anna Franzén, stabschef, Helena Westin 
avdelningschef konst och kulturarv närvarar på distans, Stina Bergström, politisk 
sekreterare, Therese von Ahn, verksamhetscontroller, Malin Bengtsson, controller, Ella-
Kari Norberg, avdelningschef, Karin Sundequist, utvecklingsledare, Anna Ehn, 
enhetschef offentlig konst §§16-21, Andreas Brutemark §§21, enhetschef Biotopia och 
Naturskolan, Suad Mohamed, distriktschef på Ibn Rushd närvarar på distans §21 och 
Fredrik Söderbaum, kulturstrateg närvarar på distans §20-21. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-03 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 

Val av justerare samt justeringsdag 
 
Beslut  

Kulturnämnden beslutar  

1. att utse Cecilia Hamenius (KD) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll den 14 mars 2022.  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-03 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 

Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut  

Kulturnämnden beslutar  

1.  att kulturnämnden får information om kulturförvaltningens arbete med 
hänsyn till det säkerhetspolitiska läget under dagordningspunkten 
Informationsärenden, samt 

2. att i övrigt fastställa den utsända föredragningslistan.  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-03 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 

Anmälan av jäv 
 

Kulturnämndens förtroendevalda tillfrågas om någon avser anmäla jäv i någon fråga. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-03 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 19  

Yttrande över Region Uppsalas kulturplan 
2023–2026 
KTN-2022-00145 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att anta yttrande över Region Uppsalas remiss om kulturplan för åren 2023–
2026, samt 

2. att senast den 4 mars 2022 överlämna yttrandet till Region Uppsalas 
kulturnämnd. 

Yrkande 

Arne Sandemo (M) yrkar att till yttrandet ändra sista meningen till ”Vi förutsätter att 
regionen ser Uppsala kommun som en tydligare resursstark samarbetspart i framtida 
arbete med den regionala kulturplanen”. 

Nämnden jämkar sig med Arne Sandemos (M) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden önskar bifalla förvaltningens förslag tillsammans med 
Arne Sandemos (M) yrkande och finner att nämnden bifaller densamma. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har möjlighet att yttra sig över förslag till Region Uppsalas kulturplan 
för åren 2023–2026. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25 
Bilaga: Yttrande över förslag till Region Uppsalas kulturplan 2023–2026 
Kultur i hela länet – hela livet, region Uppsalas kulturplan, remissversion 2021-12-08 
 

Kulturnämndens arbetsutskott har inte tagit ställning i ärendet.  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-03 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 20  

Detaljerad investeringsbudget för år 2022 för 
offentlig konst  
KTN-2022-00150 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättat förslag till detaljerad investeringsbudget för offentlig 
konst år 2022 med indikation för åren 2023-2026. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden disponerar innevarande år 14 miljoner kronor i investeringsmedel för 
offentlig konst enligt kommunfullmäktiges beslut Mål och budget 2022-2024. Den 
detaljerade investeringsbudgeten för offentlig konst år 2022 innehåller förslag till 
fördelning av investeringsmedel mellan gestaltningsprojekten. Kostnader för 
pedagogiskt förankringsarbete och förvaltning av konsten finansieras med 
driftsbudgeten för offentlig konst. 

Beslutsunderlag  

1. Tjänsteskrivelse 2022-01-20 
2. Bilaga 1 Detaljerad investeringsbudget för offentlig konst år 2022 

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-03 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 21  
Informationsärenden 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Informationsärenden vid kulturnämndens sammanträde den 3 mars 2022: 

• Återrapportering från Ibn Rushd, föredragande Suad Mohamed, distrikstchef 
på Ibn Rushd (KTN-2021-00395) 

• Projekt- och evenemangsstöd, föredragande Fredrik Söderbaum, kulturstrateg 

• Information från Biotopia och Naturskolan, föredragande Andreas Brutemark 
enhetschef 

• Helårsbokslut 2021, föredragande Therese von Ahn, verksamhetscontroller, 
och Malin Bengtsson, controller 

• Direktören informerar om kulturförvaltningens arbete med hänsyn till det 
säkerhetspolitiska läget och om aktuella ärenden. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-03 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 22  

Delegationsbeslut för perioden 2022-01-01 till 
2022-02-14 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2022-01-01 till 2022-
02-14 samt beslut om kulturnämndens helårsbokslut 2021 D.nr. KTN-2021-
00211 till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut som anmäldes vid nämndens sammanträde den 3 mars 2022: 

• Ingå avtal efter upphandling 
• Beslut om kommunal medfinansiering avseende Boverkets investeringsbidrag 

till allmänna samlingslokaler 
• Beslut om kulturstöd avseende evenemangsstöd  
• Beslut om kulturstöd avseende projektstöd 
• Beslut om stöd till barn- och ungdomsverksamhet avseende evenemangsstöd 

ung 
• Helårsbokslut D.nr. KTN-2021-00211 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-03 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 

Anmälningsärenden till kulturnämnden den 3 
mars 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

         1. att lägga inkomna anmälningsärenden till handlingarna. 

Inkomna anmälningsärenden till kulturnämnden den 3 mars 2022 

• Official Call to the 2022 ICORN General Assembly 
• Protokoll från Kulturnämndens arbetsutskott 2022-02-17 
• Protokoll facklig samverkan och skyddskommitté 2022-01-19 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-03 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 

Deltagande konferens och möten 
 
Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att Artemis Lumarker (V), Margareta Fernberg (M) och Kajsa Wejryd (S) deltar i 
utbildning i företagandets villkor 2022, 7 april 13.25-16.30, 

2. att nämnden träffar Uppsala Konsert och Kongress den 17 mars 2022, samt 

3. att utse Elisabeth Ståhle (MP), Ylva Larsdotter (V), Agneta Erikson (S) och Bertil 
Norbelie (M) att ingå i arbetsgrupp för arbete med kulturskolans utveckling. 

 

Inkomna inbjudningar till kulturnämndens sammanträde den 3 mars 2022 

Utbildning i företagandets villkor 2022, 3 personer, 7 april 13.25-16.30   
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-03 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 

Valärenden 
 
Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att entlediga Sarah Kullgren (KD) som ledamot samt 2:e vice ordförande i 
kulturnämndens arbetsutskott, samt 

2. att utse Cecilia Hamenius (KD) till ledamot samt 2:e vice ordförande i 
kulturnämndens arbetsutskott. 

Sammanfattning 

Sarah Kullgren (KD) entledigandes som ledamot samt 2:e vice ordförande i 
kulturnämnden på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 februari 2022. 

 



 

f99604f1-d6e3-4935-8c7d-1622927c0813 

Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och 

uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje 

underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via 

valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det 

utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, 

följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna 

originaldokumentet går att validera. 
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