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Ersättare 
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Agneta Gille (S), tjg §§ 16-19 
John Manders (M) 
Salvador Rincon-Amat (MP) 
Philip Wargert (V) 
Anders Nordström (L), tjg 
Felicia Sundmark (KD) 

• Sten Bernhardsson kulturdirektör, Sabina Andersson avdelningschef strategi och omvärld, 
Daniel Werkmäster museichef, Gunilla Sjöblom fritidschef, Johanna Hansson 
bibliotekschef, Bo Frick kulturskolechef, Gunnar Berggren chef natur & kulturcentrum, 
Maria Björk teaterchef, Anna Elin intendent för offentlig konst, Annika Strömberg, Elise 
Rhodin båda kulturstrateger, Magnus Elfwendahl stadsantikvarie. 

Utses att justera: Eva Edwardsson (L) 

Justeringens 
plats och tid: 	Stationsgatan 12, Uppsala 2017-02-27 

r 

Underskrifter: 

Paragrafer: 16 -  32 

Peter Gustavsson (S), ordförande 
c- 

Ingela Åb g, sekreterare 

Eva Edwardsson (L), justerare 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kulturnämnden 
2017-02-20 

Sista dag för överklagande: 	2017-03-21 
2017-02-28 
	

Datum för anslags nedtagande: 2017-03-22 

1.3psala kommun, Stationsgatan 12, Uppsala 

Ingela Åberg sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



tlupeala KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-20 

§ 16 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att utse Eva Edwardsson (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 
27 februari 2017. 

§ 17 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändring och tillägg i ärende 17 
anmälningsärenden, 

- protokoll från kulturnämndens upphandlingsutskott 2017-01-12 stryks (anmält vid 
sammanträdet 2017-01-31), 

- protokoll från kulturnämndens upphandlingsutskott 2017-02-08 anmäls, samt 
- protokoll från kulturnämnden 2017-01-31 anmäls. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-20 

§ 18 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
att medge presidiet möjlighet att delta i The ICORN Network Meeting 31 May-2 June in 
Lillehammar, 

att medge Peter Gustavsson (S) och Bertil Norbelie (M) att delta i Politisk Kil den 26 april 
2017, 

att avvakta med beslut till sammanträdet i juni om vilka som ska delta i Politisk Kil den 20 
oktober, 

att avstå från att delta i konferensen Kulturen, politiken och samhället — mötesplats för 
kulturforskning och praktik Borås den 26 april 2017, samt 

att medge Elisabeth Ståhle (MP) att delta i Fyrisgårdens dialogform den 28 februari, 
mars/april (datum ej bestämt) och den 10 maj samt att utse Elisabeth Ståhle (MP) till 
kontaktpolitiker för Fyrisgården, 

att oppositionen meddelar namn på kontaktpolitiker för Fyrisgården vid senare tillfälle samt 
att denne person medges delta i Fyrisgårdens dialogforum den 28 februari, mars/april (datum 
ej bestämt) och den 10 maj. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
D( 



tiummate KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-20 

§ 19 

Bokslut 2016 
KTN 2016-0187 

Beslut 
att godkänna förvaltningens förslag till årsbokslut för år 2016, 

att överlämna alla upprättade handlingar i kulturnämndens bokslut 2016 till kommunstyrelsen, 
samt 

att uppdra åt kulturförvaltningen att tillsammans med den kommungemensamma ekonomistaben 
utarbeta rutiner för att ta fram hållbara prognoser och månadsbokslut för att kvalitetssäkra 
kulturnämndens ekonomihantering. 

Särskilt yttrande 
Eva Edwardsson (L), Arne Sandemo (M), Margareta Fernberg (M), Bertil Norbelie (M) och 
Anders Nordström (L) anmäler särskilt yttrande, bilaga. 

Ärendet 
Kulturnämnden föreslås godkänna upprättat bokslutsmaterial för verksamhetsåret 2016 samt 
överlämna detta till kommunstyrelsen. Handlingarna är upprättade av kulturförvaltningen 
tillsammans med staben för ekonomi och HR i enlighet med kommungemensamma riktlinjer. I 
bokslutet redogörs för såväl nämndens ekonomiska resultat och analys som för nämndens grad av 
måluppfyllelse, viktiga händelser under året samt utmaningar inför framtiden. Nytt för i år är att 
nämnden i samband med bokslut ska överlämna en sammanställd analys som lämna till 
kommunstyrelsen och utgör underlag till kommunens samlade årsbokslut. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-01-26. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

6\ 



Ram KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-20 

§ 20 

Rapport internkontrollplan 2016 
KTN 2017-0393 

Beslut 
att godkänna förslaget till uppföljning av nämndens intemkontrollplan 2016, samt 

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Kulturnämndens intemkontrollplan för verksamhetsåret 2016 syftar till att skapa en 
ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av 
regler, policy och beslut. En uppföljning av nämndens intemkontrollplan delges nämnden i 
samband med bokslut 2016. Uppföljningen visar att den interna kontrollen har genomförts 
med vissa anmärkningar. Förslag till förbättringar delges nämnden i uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-01-29. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
6-\  (k' 



KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-20 

§21 

Samrådsyttrande — program för Eriksberg och Ekebydalen, Uppsala kommun 
KTN 2016-0424 

Beslut 
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende program för Eriksberg 
och Ekebydalen. 

Ärendet 
Programförslaget för Eriksberg och Ekebydalen omfattar ett stort område på omkring 150 
hektar, cirka 3 kilometer från stadskärnan och med direkt närhet till stora naturområden. 
Förslaget gör det möjligt att bygga cirka 2 600 nya bostäder i stadsdelen Eriksberg men ger 
också utrymme för nya verksamheter, mer handel, förskolor, skolor och annan service. Den 
nya bebyggelsen koncentreras till olika delområden. De centrala delarna av Eriksberg, det vill 
säga området i anslutning till Västertorg, ska utvecklas till en stadsdelsnod. Ekebydalen 
utvecklas som park för rekreation med inslag av idrottsanläggningar av regional karaktär. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-01-16. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-20 

§ 22 

Fördjupad översiktsplan Södra staden 
KTN 2015-0450 

Beslut 
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende över utställningsförslag 
för fördjupad översiktsplan för Södra staden, Uppsala kommun. 

Ärendet 
Förslaget om en fördjupad översiktsplan för Södra staden sänds nu ut på ytterligare en 
remissrunda, den så kallade utställningen. Inför den har planförslagets beslutats politiskt. 
Efter utställningen kommer mindre justeringar att göras, innan planen antas av 
kommunfullmäktige. I utställningsförslaget föreslås den tidigare utvecklingsinriktningen ligga 
fast men förtydligas och kompletteras så att det tydligare framgår hur området kan utvecklas 
och vilka konsekvenser det far. 

Beslutsgång 
Bertil Norbelie (M) föreslår nämnden att andra strecksatsens andra mening under 
sammanfattning i yttranden ändras enligt följande, 
Behovet av investeringar för social infrastruktur under de olika etapperna måste kompletteras 
med behovet av bibliotek och fritidsverksamhet för barn och unga. 

Nämnden enas om ändringen. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-01-26. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

tc\k 



upeacila KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-20 

§ 23 

Donation till Uppsala konstmuseum från Stiftelsen Harald Marksons och Märta 
Wennersten-Marksons fond 
KTN 2016-0310 

Beslut 
att godkänna mottagande av 98 verk av konstnären Harald Markson samt 41 verk av andra 
konstnärer som en donation från Stiftelsen Harald Marksons och Märta Wennersten-Marksons 
fond till Uppsala konstmuseum. 

Ärendet 
Stiftelsen Harald Marksons och Märta Wennersten-Marksons fond stödjer verksamheten på 
Uppsala konstmuseum och vill nu donera ett större antal konstverk till museet. Verken är en del 
av makarna Harald Marksons och Märta Wennersten-Marksons kvarlåtenskap och ger Uppsala 
konstmuseum ett betydelsefullt tillskott i museet samling av verk av Harald Markson och andra 
uppsalakonstnärer. Uppsala konstmuseum önskar ta emot donationen. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-02-08. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upealo. KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-20 

§ 24 

Avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB om Kulturnatten i Uppsala 
åren 2017-2019, samt uppföljning av 2016 års avtal 
KTN 2016-0444 

Beslut 
att godkänna kulturförvaltningens avtalsuppföljning för Kulturnatten 2016, 

att godkänna upprättat avtal för åren 2017-2019 mellan kulturnämnden och Destination Uppsala 
AB gällande uppdraget om Kulturnatten i Uppsala, 

att fastställa avtalsersättning för uppdraget om Kulturnatten i Uppsala år 2017 till 929 tkr, samt 

att avtalsersättning för uppdraget om Kulturnatten i Uppsala år 2018 och 2019 fastställs i 
samband med antagandet av kulturnämndens budget för dessa år. 

Ärendet 
Eller avtalsdialog mellan kulturförvaltningen och Destination Uppsala AB finns ett upprättat avtal 
gällande Kultumatten i Uppsala för de kommande tre åren. Avtalet har sin utgångspunkt i 
kulturnämndens verksamhetsplan. Avtalet innebär en ekonomisk uppräkning med 2 procent för år 
2017 jämfört med 2016 års ersättningsnivå. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-01-25. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2 upeala KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-20 

§ 25 

Avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB om nationaldagsfirande åren 
2017-2019, samt uppföljning av 2016 års avtal 
KTN 2016-0443 

Beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
att godkänna kulturförvaltningens avtalsuppföljning gällande nationaldagsfirande år 2016, 

att godkänna upprättat avtal för åren 2017-2019 mellan kulturnämnden och Destination 
Uppsala AB gällande uppdraget om nationaldagsfirande, 

att fastställa avtalsersättning för uppdraget om nationaldagsfirandet år 2017 till 128 tkr, samt 

att avtalsersättning för uppdraget om nationaldagsfirandet år 2018 och 2019 fastställs i 
samband med antagandet av kulturnämndens budget för dessa år. 

Ärendet 
Efter avtalsdialog mellan kulturförvaltningen och Destination Uppsala AB finns ett upprättat 
avtal gällande nationaldagsfirandet för de kommande tre åren. Avtalet har sin utgångspunkt i 
kulturnämndens verksamhetsplan. Avtalet innebär en ekonomisk uppräkning med 2 procent 
för år 2017 jämfört med 2016 års ersättningsnivå. 

Beslutsunderlag 
I Ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-02-08. 

Utdragsbestyrkande Justerande sign 

(5\ 



wenn KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-20 

§ 26 

Avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB om medborgarskapsceremoni 
åren 2017-2019, samt uppföljning av 2016 års avtal 
KTN 2016-0442 

Beslut 
att godkänna kulturförvaltningens avtalsuppföljning gällande medborgarskapsceremonin år 
2016, 

att godkänna upprättat avtal för åren 2017-2019 mellan kulturnämnden och Destination 
Uppsala AB gällande uppdraget om merborgarskapsceremonin, 

att fastställa avtalsersättning för uppdraget om medborgarskapsceremoni år 2017 till 208 der, 
samt 

att avtalsersättning för uppdraget om medborgarskapsceremoni år 2018 och 2019 fastställs i 
samband med antagandet av kulturnämndens budget för dessa år. 

Ärendet 
Efter avtalsdialog mellan kulturförvaltningen och Destination Uppsala AB finns ett upprättat 
avtal gällande medborgarskapsceremoni för de kommande tre åren. Avtalet har sin 
utgångspunkt i kulturnämndens verksamhetsplan. Avtalet innebär en ekonomisk uppräkning 
med 2 procent för år 2017 jämfört med 2016 års ersättningsnivå. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-02-08. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2uppaela KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-20 

§ 27 

Remissyttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 
2016:69) 
KTN 2016-0412 

Beslut 
att godkänna upprättat yttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen 
grund, samt 

att överlämna yttrandet å Uppsala kommuns vägnar till Regeringskansliet, Kultur-
departementet. 

Ärendet 
Kulturdepartementet har remitterat betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund 
(SOU 2016:5) för yttrande senast den 15 mars 2017. Remissen har överlämnats till 
kulturnämnden för besvarande å Uppsala kommuns vägnar. 
I kulturförvaltningens förslag till yttrande välkomnar Uppsala kommun en gemensam strategi 
för landets kulturskolor men framför synpunkter på de delar av utredningen där Uppsala 
kommun har invändningar. Samverkan med skolan bör synliggöras i högre grad som en viktig 
del av kulturskolans verksamhet. Kommunerna bör inom ramen för kommunalt självstyre 
sätta målen för kommunernas arbete runt barns och ungas kulturutövande, och de nationella 
målen för kulturskoleverksamhet bör istället handla om statens egen roll i kulturskolornas 
utveckling. Befmtliga instanser på nationell nivå inom kulturskoleområdet bör få utökade 
uppdrag istället för att staten inrättar ett nytt nationellt kulturskolecentrum. Enligt 
förvaltningens förslag till yttrande efterlyser Uppsala kommun en bredare analys med fokus 
på barns och ungas kulturutövande i stort, snarare än utredningens snäva uppdrag att 
undersöka barns och ungas kulturutövande enbart i formen av kommunal kulturskola. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-02-13. 

Utdragsbestyrkande Justerande sign 



RUM KULTURNÄMNDEN 

SA1V1M4NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-20 

§ 28 

Ansökan om kommunal medfinansiering med anledning av ansökan till 
Boverket 
KTN 2017-0035 

Beslut: 
att bifalla Bälinge bygdegårdsförenings ansökan om medfinansiering med 30 procent av 
investeringskostnaden, med ett högsta belopp om 235 877 kr, 

att bifalla Hagby bygdegårdsförenings ansökan om medfinansiering med 30 procent av 
investeringskostnaden, med ett högsta belopp om 1 121 250 kr, 

att medfinansiering sker under förutsättning av att Boverket beviljar respektive förenings 
ansökan, samt 

att hemställa hos kommunstyrelsen att reservera 235 877 kr respektive 1 121 250 kr inom 
2017 års medel för oförutsedda utgifter. 

Ärendet 
Kulturnämnden har per 2015-01-01 övertagit handläggningsansvaret för medfinansiering med 
anledning av ansökningar om investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler till Boverket. 
Den kommunala finansieringen ligger i kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter, och 
ärenden bereds gemensamt i kommunstyrelsen och kulturnämnden. För att lokalhållande 
organisationer ska kunna erhålla Boverkets investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler 
krävs kommunal medfinansiering om minst 30 procent av den totala beräknade kostnaden. 
Bälinge bygdegårdsförening (KTN-2016-0422) och Hagby bygdegårdsförening (KTN-2016-
0415) har inkommit med ansökningar om kommunal medfmansiering på upp till 235 877 kr 
respektive 1 121 250 kr avseende investering i befintliga samlingslokaler. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-01-18. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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uppkela KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-02-20 

§ 29 

Årsplanering (politiska åtaganden) 

Kulturdirektör Sten Bemhardsson informerar. 

§ 30 

Redovisning av delegationsbeslut till Uppsala unga muslimer på 30 000 kr för 
sportaktiviteter 

Avdelningschef för strategi & omvärld Sabina Andersson informerar. 

§ 31 

Rapport från förrättningar 

Elisabeth Ståhle (MP) rapporterar från möte med Kommunala pensionärsrådets möte den 
2 februari 2017. 

§ 32 

Anmälnings ärenden 

Beslut 
att i kallelsen till kulturnämnden 2017-02-20 protokoll läggs till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Bilaga, KTN 2017-02-20 § 19 

Särskilt yttrande från Alliansen (M-L-C-KD) i ärende nr. 5 Bokslut 2016 

Kulturnämnden går 2016 med ett överskott på 6,3 miljoner kr. Överskottet utgör drygt 
2 % av den totala kulturbudgeten. Som företrädare för oppositionen vill vi rikta allvarlig 
kritik mot majoriteten, som inte i tid har uppmärksammat det ekonomiska läget. Hade 
så skett har de satsningar på kulturen som varit fullmäktiges mening med beslutet "Mål 
och budget 2016" kunnat förverkligas. Vi vänder oss även mot att majoriteten i första 
hand inte betonar sitt eget ansvar för den förda politiken, utan närmast skyller detta på 
förvaltningen. Det förhållandet att det i slutet av verksamhetsåret inte är möjligt få helt 
korrekta delsbokslut förtar inte majoritetens ansvar. 

Medlen för kommunfullmäktiges satsning på kulturskolan hade kunnat användas för att 
möjliggöra satsningar på de befintliga aktörerna, bl.a. Uppsala kulturskola som har kö 
till sin verksamhet. Det förhållandet att regelverket för externa aktörer ännu inte är 
färdigt, vilket enligt majoriteten ska vara skälet till att Kulturskolan går med 2,2 miljoner 
kr i överskott, är också majoritetens ansvar. Som opposition kan vi iaktta att majoriteten 
själv försenar arbetet, bl.a. genom att inte ta till sig sakligt grundade synpunkter från 
oppositionen, t.ex. att det inte är lämpligt att ge befintliga externa aktörer en särställning 
i förhållande till andra externa aktörer, utan regelverket måste hålla ihop. 

Ifråga om satsningen på Gränby kulturcentrum är majoriteten själv ansvarig för att 
verksamheten inte har kunnat starta. Under den tiden som utredningar pågår bör 
pengarna i kulturbudgeten omfördelas till andra angelägna ändamål inom 
kulturnämndens ansvarsområde. 

I fråga om ateljéstöd har endast hälften av anslaget kunnat användas. Detta säger något 
om hur stor efterfrågan på stödet har varit. 

Under innevarande verksamhetsår bör majoriteten sträva efter att ca 99.9 % av 
kommunfullmäktiges budget för kultur verkligen kommer till användning. 

Eva Edwardsson (L) 
Arne Sandemo (M) 
Felicia Sundell (KD) 
Anders Nordström (L) 
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