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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf. 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf. 
Agneta Erikson (5) 
Dick Jansson 
Kajsa Wejryd (S) §§ 13-21 
Lars Furborg (L) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Simon Pettersson (SD) 
Caitlin McEvoy (5) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Artemis Lunnarker (V) 
Elisabeth Ståhle (MP) §§ 22-28 

Ej tjänstgörande ersättare 

Peter Induss (MP) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Alfonso Marin (KD) 
Elisabeth Ståhle (MP) §§ 13-21 
Margareta Fernberg (M) 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Gunilla Sjöblom fritidschef, Mohammed Mekrami 
avdelningschef bibliotek Uppsala, Daniel Werkmäster museichef, Annika Strömberg, Pia 
Sörås Staflin, Patric Kiraly utvecklingsledare, Therese von Ahn verksamhetscontroller, Elin 
Lundkvist ekonomi, Elise Rhodin, Agneta Olofsson kulturstrateger. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§13 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att utse Sarah Havneraas (KD) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll den 5 mars. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

9/ 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

§14 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista med följande revideringar: 

Deltagande i konferens och möten 

Studiebesök, konstvisning den 21 april 

Informationsärenden 

Rapportering om konst- och arkitekturfestival utgår. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
w 
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§15 

Avtal mellan kulturnämnden och Destination 
Uppsala AB om nationaldagsfirande 2020 - 
2022 

KTN-2020-00020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättat avtal för åren 2020 - 2022 mellan kulturnämnden och 
Destination Uppsala AB (DUAB) gällande uppdrag om nationaldagsfirande, 

2. att fastställa avtalsersättning för uppdraget om nationaldagsfirande år 2020 till 
134 tkr, samt 

3. att avtalsersättning för åren 2021 och 2022 fastställs i samband med antagandet 
av kulturnämndens budget för dessa år. 

Yrkande 

Simon 0 Pettersson (SD) yrkar att formuleringen som speglar det mångkulturella 
Uppsala skall strykas i bilaga 1 Avtal om nationaldagsfirande 2020 - 2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Simon 0 Petterssons (SD) yrkande mot avslag och finner att 
nämnden avslår detsamma. 

Sammanfattning 

Efter avtalsdialog mellan kulturförvaltningens stab och DUAB finns ett upprättat avtal 
gällande nationaldagsfirande för de kommande tre åren. Avtalet har sin utgångspunkt i 
kulturnämndens verksam hetsplan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-29 

Bilaga 1. Avtal om nationaldagsfirande 2020 - 2022 

Bilaga 2. Rapport angående nationaldagsfirande 2019, Destination Uppsala AB 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§16 

Avtal mellan kulturnämnden och Destination 
Uppsala om Uppsala kommuns 
medborgarskapsceremoni 2020 - 2022 

KTN-2020-00021 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättat avtal för åren 2020 - 2022 mellan kulturnämnden och 
Destination Uppsala AB (DUAB) gällande uppdraget om medborgarskapsceremoni, 

2. att fastställa avtalsersättning för uppdraget om medborgarskapsceremoni år 
2020 till 214 tkr, samt 

3. att avtalsersättning för uppdraget om medborgarskapsceremoni år 2021 och 
2022 fastställs i samband med antagandet av kulturnämndens budget för dessa år. 

Sammanfattning 

Efter avta Esdia log mellan kulturförvaltningens stab och DUAB finns ett upprättat avtal 
gällande medborgarskapsceremoni för de kommande tre åren. 
Avtalet har sin utgångspunkt i kulturnämndens verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-29 

Bilaga 1. Avtal om medborgarskapsceremoni 2020 - 2022 

Bilaga 2. Rapport från Destination Uppsala AB om medborgarskapsceremoni 2019. 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§17 

Avtal mellan kulturnämnden och Destination 
Uppsala AB om Kulturnatten 2020 - 2022 

KTN-2020-00019 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättat avtal för åren 2020 -2022 mellan kulturnämnden och 
Destination Uppsala AB gällande uppdrag om Kulturnatten i Uppsala, 

2. att fastställa avtalsersättning för uppdraget om Kulturnatten i Uppsala år 2020 
till 943 tkr, samt 

3. att avtalsersättning för uppdraget om Kulturnatten i Uppsala för år 2021 och 
2022 fastställs i samband med att kulturnämndens budget antas för dessa år. 

Sammanfattning 

Efter uppföljning, utvärdering och avtalsdialog mellan kulturförvaltningen och 
Destination Uppsala AB (DUAB) finns ett upprättat avtal gällande Kulturnatten i 
Uppsala för de kommande tre åren. Avtalet har sin utgångspunkt i kulturnämndens 
verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-30 

Bilaga 1. Avtal om Kulturnatten 2020 - 2022 

Bilaga 2. Slutrapport om Kulturnatten 2019, Destination Uppsala AB 

Bilaga 3. Statistikrapport marknad Kulturnatten 2019, Destination Uppsala AB 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§1.8 

Svar på motion av Lovisa Johansson (Fl) om 
att inrätta ett bokkollo 

KTN-2020-00025 

Beslut 

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Motionären vill stärka barns och ungas möjligheter att läsa och skriva vilket 
kulturnämnden tycker är positivt. Barn och unga är prioriterade målgrupper inom 
kulturnämndens verksamhet. Nämnden erbjuder olika aktiviteter i centrala Uppsala, i 
stadsdelar samt på landsbygden, för att underlätta målgruppernas tillgång till litteratur 
och utvecklingen av deras läs- och skrivförmågor. Några av aktiviteterna som erbjuds i 
grupp är lägerverksamhet. Nämnden avser fortsätta sin befintliga verksamhet och ser i 
nuläget ingen möjlighet att utöka verksamheten med ett bokkollo. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-03 

Bilaga 1. Motion av Lovisa Johansson (Fl) om att inrätta ett bokkollo 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§19 

Årsbokslut 2019 

KTN-2019-0346 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna förvaltningens förslag till årsbokslut för år 2019, 

2. att överlämna alla upprättade handlingar i kulturnämndens årsbokslut 2019 till 
kommunstyrelsen, samt 

3. att hemställa till kommunstyrelsen om överföring av medel för pågående 
investeringar 36 mnkr, enligt bilaga 4. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden föreslås godkänna upprättat bokslut för verksamhetsåret 2019 samt 
överlämna detta till kommunstyrelsen. Nämnden föreslås även hemställa till 
kommunstyrelsen om överföring av medel för pågående investeringar om 36 mnkr. 

De ekonomiska handlingarna är upprättade av kulturförvaltningen i samarbete med 
staben för ekonomi i enlighet med kommungemensamma riktlinjer.1 bokslutet 
redogörs för nämndens ekonomiska resultat och i vilken grad verksamhetsplanen 
genomförts. Förvaltningen har även följt upp avdelningarnas verksamhet i förhållande 
till sina grunduppdrag. Förvaltningens bedömning är att nämnden bidrar till 
måluppfyllelse av kommunens inriktningsmål för 2019 till viss del. 

Förvaltningen har även tagit fram ett förslag till kulturnämndens sammanställda 
analys inför årsredovisningen 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-07 

Bilaga 1. Analys av ekonomiskt utfall 2019. 

Bilaga 2. Uppföljning av verksamhetsplan 2019. 

Bilaga 3. Sammanställd analys inför årsredovisningen 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
\ V 

, 
K 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

Bilaga 4. Pågående investeringar 2019. 

Bilaga 5. Uppföljning av 2019 års verksamhet vid kulturförvaltningens avdelningar. 

a. Bilaga Rapport finskt förvaltningsområde 2019. 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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§20 

Uppföljning av internkontrollplan 2020 

KTN-2020-00081 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna förslaget till uppföljning av nämndens internkontrollplan för år 
2019, samt 

2. att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Internkontrollplanen för år 2019 innehåller kontrollmoment inom alla fem 
kontrollområden som Uppsala kommun använder sig av. En granskningsrapport har 
tagits fram av kulturförvaltningen. Uppföljningen ska efter beslut i kulturnämnden 
överlämnas till kommunstyrelsen. Förvaltningens uppföljning visar att 
leverantörstroheten (upphandlingen inom ramavtal) har ökat samt att OH-kostnader 
inte ökat som befarat. Uppföljningen visar även att kännedomen inom förvaltningen 
om mutor och jäv har ökat. 
Den sociala oron har inte minskat i kommunen och förvaltningen arbetar aktivt med 
främjande insatser men uppföljningen visar att det finns brister i förvaltningens arbete 
med frågorna gällande samordning och kommunikation. Förvaltningen har redan 
vidtagit åtgärder för att komma till rätta med identifierade brister. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-06, rev KTN AU 2020-02-18 
Bilaga 1. Avrapportering av internkontrollplan för 2019 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 \ 
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§21 

Uppföljning av fördjupad utredning kring 
framtida konstverksamhet och lokalisering av 
konstmuseum i Uppsala kommun 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att avslå Bertil Norbelies (M)yrkande. 

Särskilt yttrande 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och Lena-Maria Jansson 
(C) avger särskilt yttrande enligt bilaga § 21. 

Yrkande 

Bertil Norbelie (M) yrkar att ärendet ska behandlas som ett avgörande idag eller senare 
efter sedvanlig beredning. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar avslag på Bertil Norbelies (M) yrkande. 

Ajournering 

14.10-14.32 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Bertil Norbelies (M) yrkande mot avslag och finner att nämnden 
avslår detsamma. 

Votering begärs och genomförs. 

Ordföranden ställer propositionsordningen att de som röstar enligt Linda Eskilssons 
(MP) avslagsyrkande röstar JA och de som röstar enligt Bertil Norbelies (M) yrkande 
röstar NEJ. 

JA-röster: Linda Eskilsson (MP), Patrik Hedlund (S), Agneta Eriksson (S), Dick Jansson 
(S), Kajsa Wejryd (5), Caitlin McEvoy (S), Lars Furborg (L), Artemis Lumarker (V). 

Justerandes signatur , 
9ÄÄ 

Utdragsbestyrkande 
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NEJ-röster: Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), Lena-Maria 
Jansson (C), Simon 0 Pettersson (SD). 

Med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordföranden att nämnden bifaller Linda 
Eskilssons (M P) avslagsyrkande. 

Sammanfattning 

Enligt utsänd föredragningslista ska ärendet om Uppföljning av fördjupad utredning 
kring framtida konstverksamhet och lokalisering av konstmuseum i Uppsala kommun 
behandlas som en informationspunkt med möjlighet för nämnd ledamöterna att lämna 
synpunkter. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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§22 

Yttrande över granskning av kultur- och 
fritidsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning 

KTN-2019-00872 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att skicka bifogat yttrande som nämndens svar på kommunrevisionens 
granskning av kultur- och fritidsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning, med revideringen att ett tredje stycke rörande 
kulturnämndens partnerskap med Uppsala KFUK-KFUM läggs till under 
punkt tre i yttrandet. 

Yrkande 

Arne Sandemo (M) yrkar att ett tredje stycke rörande kulturnämndens partnerskap 
med Uppsala KFUK-KFUM läggs till under punkt tre i yttrandet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Arne Sandemos (M) yrkande mot avslag och finner att nämnden 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

KPMG fick i uppdrag av Uppsala kommuns revisorer att granska kommunens 
arbete med kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 
Uppsala kommuns revision begär yttrande från idrotts- och fritidsnämnden, 
omsorgsnämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsen över revisionens 
iakttagelser gällande granskning av kultur- och fritidsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. 

KPMG gör bedömningen att granskade nämnder bedriver ett ändamålsenligt arbete 
med att säkerställa funktionsnedsatta personers tillgång till det allmänna kultur- och 
fritidsutbudet i Uppsala. De bedömer dock att arbetet i sig inte bedrivs tillräckligt 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

strukturerat och systematiskt i syfte att informera om och tillgängliggöra 
individanpassade kultur- och fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 

Revisionen pekar ut ett antal utvecklingsområden och begär ett yttrande över 
revisionens iakttagelser och rekommendationer från kommunstyrelsen och 
nämnderna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-05 
Bilaga 1. Yttrande till kommunrevisionen över kultur- och fritidsverksamhet för 
personer med funktionsnedsättning 
Bilaga 2. Granskning av kultur- och fritidsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning, KRN-2019/56 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 
\ 
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§23 

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

KTN-2019-00807 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

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

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

Reservation 

Simon 0 Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Artemis Lunnarker (V) avger särskilt yttrande enligt bilaga § 22. 

Yrkande 

Simon 0 Pettersson (SD) yrkar med instämmande av Arne Sandemo (M) avslag på 
nämndinitiativet. 

Artemis Lumarker (V) yrkar bifall till nämndinitiativet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Artemis Lunnarkers (V) 
yrkande och finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Vänsterpartiet har föreslagit en ändring i stadgarna gällande kulturnämndens 
resestipendium för körer, bilaga 2: Nämndinitiativ från Ylva Larsdotter (V). Anledningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande g, 
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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. 

Beslutsunderlag 

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

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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§24 

Svar på nämndinitiativ från Uppsala-Alliansen 

KTN-2019-00809 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att stöd till studieförbunden fattas av nämnden senast på sammanträdet i juni, 

2. att uppdra åt kulturförvaltningen att meddela studieförbunden att årets stöd 
utbetalas senast 1 juli, och därmed se nämndinitiativet som besvarat, samt 

3. att därmed se nämndinitiativet som besvarat. 

Reservation 

Artemis Lumarker (V) reserverar sig mot beslut enligt bilaga § 24. 

Yrkande 

Artemis Lumarker (V) yrkar i första hand att avslå nämndinitiativet och i andra hand att 
se nämndinitiativet som besvarat. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar att tjänsteskrivelsens första att-sats stryks och ersätts med 
en tredje att-sats enligt följande: att därmed se nämndinitiativet som besvarat. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Artemis Lunnarkers (V) yrkande om att avslå nämndinitiativet mot 
avslag och finner att nämnden avslår Artemis Lumarkers (V) yrkande. 

Ordföranden ställer sedan eget yrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Sammanfattning 

Uppsala-Alliansen har i en skrivelse föreslagit att den beslutade delegationsordningen 
när det gäller beslut om Stöd till studieförbunden inte ska gälla. Uppsala-Alliansen 
framför att "1 avvaktan på ett klargörande av förhållanden rörande 1bn Rushd bör 
beslut kunna fattas av nämnden i särskild ordning". 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

7 



(tg 
Uppsala 
kommun 

Sida 20 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

framför att "1 avvaktan på ett klargörande av förhållanden rörande Ibn Rushd bör 
beslut kunna fattas av nämnden i särskild ordning". 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse 2020-02-19 
2. Nämndinitiativ från Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie 

(M), Lena-Maria Jansson (C) om stöd till folkbildning 2019-11-06 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§25 

Delegationsbeslut för perioden 2020-01-23 till 
2020-02-18 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-01-23 till 2020-
02-18 till protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§26 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga anmälningsärendena till protokollet. 

Protokoll 

Protokoll KTN AU 22 januari 

Nämndinitiativ 

Initiativ från Artemis Lumarker (V) Gästkort åt alla, ropen skalla 

Särskild aktivitet partigrupp 

Partigruppgrupp Uppsala-Alliansen, 5 mars 

Partigrupp Mittenstyret, 12 mars 

Partigrupp (V), 12 februari 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 23 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

§27 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att nämnden deltar vid studiebesök konstvisning, 21 april. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 24 (24) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-02-26 

§28 

Informationsärenden 

Direktören informerar från verksamheten 

Ordföranden informerar om ny ägaridé för Uppsala Konsert och kongress 

Ordföranden informerar om Teatersal Boland 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Kulturnämndens sammanträde 2020-02-26. 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet 

Särskilt yttrande, ärende 15. 

Uppföljning av fördjupad utredning kring framtida konstverksamhet och lokalisering av 
konstmuseum i Uppsala kommun. 

Vi beklagar att kulturnämndens hantering av konstmuseets framtid vid dagens sammanträde 
inskränks till att vara "inspel" i den fortsatta processen. Vi anser att nämnden är mogen att för 
sin del fatta beslut om inriktningen av en framtida lokalisering som ett tydligare 
ställningstagande inför kommunstyrelsens beslut. 

Inför behandlingen begärde vi att ärendet skulle behandlas som ett beslutsärende för 
avgörande vid dagens sammanträde eller senare. Enligt vår mening har utredningen endast 
förordat slottet som plats för det framtida konstmuseet utan att analysera alternativ till 
lokalisering till en plats som ökar tillgängligheten för besökare. 

Invändningarna mot en placering av konstmuseet på slottet är många; det är otillgängligt, 
tveksamt om lokalerna kan anpassas för verksamheten, oklart om riksintresset för byggnad 
och miljö medger föreslagna ändringar m.m. 

Metoden att ersätta remissförfarande där nämnden avger ett formellt yttrande med "inspel" 
innebär enligt vår mening en urholkning av den demokratiska process som bör föregå varje 
viktigt beslut. 

Sarah Havernaas (KD) 
Arne Samdemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Margateta Fernberg (M) 
Lena-Maria Jansson (C) 

UPPSALA 
ALLIANSEN 

ft Centerpartiet 
MONAD 

POLITIK K 
D 



§ 2_3 

Särskilt yttrande 2020-02-26 

Rädda klimatet 
Under sammanträdet behandlades Vänsterpartiets nämndinitiativ gällande ändringar i resestipendiet 
till körer. Vi vill kommentera beslutet enligt nedan: 

Det är glädjande att minoritetsstyret expanderar omfattningen av beslutet till att gälla alla stipendier 
och bidrag från kulturnämnden. Mindre bra är dock att styret med Milj öpartiet i spetsen inte är beredda 
att gå tillräckligt långt i att rädda planeten och minska klimatkrisens omfattning. Vi förespråkar 
fortfarande linjen att flygresor (så länge flyg drivs av fossila bränslen) drastiskt måste minska. 
Skattepengar kan ej gå till att förstöra Jorden utan borde stödja klimatvänliga kulturutbyten såsom 
tågresor mellan orter. 

Det är politikens roll att vara vägledande och förändring börjar någonstans. Vi måste gå hela vägen 
och ställa om samhället på alla plan till mer klimatvänligt leverne. Med detta förespråkade vi bifall till 
vårt ursprungliga förslag samtidigt som vi är glada för de steg som ändock tas i rätt riktning. 

Ylva Larsdotter (V) och Artemis Lumarker (V) 

Vänsterpartiet 
www.uppsalavanstern.se  



Reservation 2020-02-26 

Studieförbundens viktiga roll 

och goda rutiner 
Uppsalaalliansen (M, C, KD) har väckt ett nämndinitiativ om att politiken ska ta det faktiska beslutet 
enbart om studieförbundet Ibn Rushd. Minoritetsstyrets svar var att lyfta ut alla studieförbundens 
bidrag från delegationsordningen. Detta vill vi kommentera enligt nedan: 

Först av allt är det djupt oroväckande att Uppsalaalliansen föreslår en ensidig granskning utan att 
anledning finns. I vart fall ingen anledning som borde specifikt peka ut ett studieförbund mer än något 
annat som idag har ansökt om stöd från Uppsala kommun. Folkbildningsrådet har gjort en bra 
granskning och Ibn Rushd har tagit till sig av kritiken och påbörjat åtgärdsarbeten med de 
uppmärksammade bristerna. Det är fortsatt viktigt att stöd beviljas och finns ingen anledning såsom 
Folkbildningsrådet visat att göra förändringar av nuvarande rutiner, vilket torde gälla även Uppsala 
kommun. 

Vänsterpartiet ser inte ett behov av det som minoritetsstyret lyfter även om ökad tillsyn kan vara av 
godo. Istället har vi fullt förtroende för förvaltningens goda arbete. Det är också extra viktigt att 
markera när anledningen till beslutet är ett förslag som har flera islamofobiska förtecken. (Värt att bära 
med i tolkningen är även KD:s interpellation i kommunfullmäktige om Ibn Rushd där de allvarliga, 
missvisande, konnotationema är än tydligare). 

Ylva Larsdotter (V) och Artemis Lumarker (V) 

Vänsterpartiet 
wwi ,uppsalavanstern.se o 
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