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Kulturnämndensprotokoll torsdagen den 25
august i 2022

Plats och t id

Kommunfullmäktigesalen, klockan 10:00-10:10

Paragraf

88

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 2022-08-25
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-08-25

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

Utdragsbestyrkande

Närvarande

Beslutande

Linda Eskilsson (MP), ordf.
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf.
Agneta Erikson (S)
Dick Jansson (S)
Kajsa Wejryd (S)
Arne Sandemo (M)
Bertil Norbelie (M), närvarar på distans
Ylva Larsdotter (V)
Roger Jo Linder (S)
Charlotte Bergendal (L)
Margareta Fernberg (M), närvarar på distans
Lena-Maria Jansson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Magnus Åhrgren (S)
Artemis Lumarker (V)

Övriga närvarande

Sten Bernhardsson, förvaltningsdirektör kulturförvaltningen
Anna Franzén, stabschef
Gunilla Sjöblom, Fritidschef
Camilla Christoffersson, tillträdande Fritidschef
Helena Westin, avdelningschef Uppsala konst och kulturarv
Runa Krehla, utvecklingsledare
Klara Eklund, nämndsekreterare
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Utdragsbestyrkande

§ 88

Förvaltningsstöd åt idrotts- och
frit idsnämnden samt kulturnämnden

KTN-2022-00429

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att ställa sig bakom upprättat förslag till förvaltningsstöd åt idrotts- och
fritidsnämnden liksom kulturnämnden i enlighet med föredragningen i detta
ärende,

2. att hemställa till kommunstyrelsen att uppdra åt stadsdirektören att revidera
kommunens förvaltningsorganisation i enlighet med detta ärende, samt

3. att beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 3 november 2020, § 459, att bilda Uppsala
kommun Arenor och Fastigheter AB. I samband med ikraftträdandet av det nya bolaget
under hösten 2021 överfördes merparten av den operativa idrotts- och
fritidsverksamheten inom stadsbyggnadsförvaltningen till det nya bolaget. Ett mindre
antal medarbetare har fortsatt haft sin organisatoriska hemvist i en enhet inom
stadsbyggnadsförvaltningen.

Idrotts- och fritidsnämndens stöds idag av stadsbyggnadsförvaltningen som genom
det till bidrar till kommungemensamma processer, hanterar bidrag till föreningslivet
och civilsamhällets aktörer inom idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde,
ansvarar för framtagandet av nämndens lokalförsörjningsplan samt upplåtelse av
lokaler till idrott- och fritidsverksamhet. Synergierna mellan denna enhet och övriga
delar av stadsbyggnadsförvaltningen är idag mycket små.

Kulturnämnden stöds idag av kulturförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för
handläggning av ärenden åt kulturnämnden, bidrar till kommungemensamma
processer, hanterar bidrag och stipendier till det fria kulturlivet, bidrag till
föreningslivet och civilsamhällets aktörer inom kulturnämndens ansvarsområde samt
ansvarar för framtagandet av nämndens lokalförsörjningsplan. Förvaltningen ansvarar
också för nämndens egenregiverksamhet inom kulturområdet samt verksamhet för
barn och unga.
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Utdragsbestyrkande

Som en följd av den redan genomförda omorganiseringen och verksamheternas
samlade ansvar föreslås att kommunens förvaltningsorganisation ses över med fokus
på möjligheten att förbättra stödet till idrotts-och fritidsnämnden samt tillskapa
möjligheter att samordna frågor som rör barns och ungas fria tid inom en förvaltning.

Stadsbyggnadsförvaltningens och kulturförvaltningens ledning har i dialog med
kommunledningskontoret samt berörda medarbetare genomlyst möjligheterna att
tillskapa en ny förvaltningsorganisation för att kunna stödja såväl idrotts-och
fritidsnämnden som kulturnämnden. Genomlysningen har resulterat i förslaget att en
ny kultur-, idrotts och fritidsförvaltning inrättas som förvaltningsstöd åt de två
nämnderna.

Den nya förvaltningsorganisationen förväntas träda i kraft under hösten 2022.

De två berörda nämndernas ansvarsområden och reglemente påverkas inte av
föreliggande förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-16
Bilaga 1,organisationsskiss ny förvaltningsorganisation

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.

Yrkande

Dick Jansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Arne Sandemo (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

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

Särskilt yttrande

Ylva Larsdotter (V) och Artemis Lumarker (V) lämnar ett särskilt yttrande:

Vänsterpartiet ställer sig försiktigt positiva till en ny förvaltning som förvaltningsstöd till
idrotts-och fritidsnämnden och kulturnämnden. Vi vill belysa några särskilda synpunkter.
För det första är det viktigt att direktören respektive biträdande direktören har en
inriktning på kultur respektive idrott och fritid samt att en balans i allmänhet hålls mellan
inriktningarna i förhållande till storlekarna på verksamheterna. Det är vidare av synnerlig
vikt att idrotts-och fritidsnämnden och kulturnämnden förblir två separata politiska
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Utdragsbestyrkande

nämnder med ansvar för olika verksamhetsområden. Slutligen vill vi poängtera vikten av
att satsa på barn och ungas fritid inom såväl idrott som kultur.
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