
Underskrifter: 

2uPplog KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

Plats och tid: Skansberg, Stationsgatan 12 Uppsala, kl 15.00-18.40 

Ledamöter: Peter Gustavsson (S) ordf 	Ersättare: 
Karolin Lundström (V) 1:e v ordf 
tom § 100 
Agneta Erikson (S) 
Arne Sandemo (M) 
Moa Borg (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Ktillike Montgomery (MP) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
011e Romlin (C)  

Madeleine Bengtsson (S) from § 83-100 
Salvador Rincon-Amat (MP) from § 80-82, 
101-102 
Philip Wargert (V) from § 101-102 
Anders Nordström (FP) § 80-102 
Hugo Fiva (KD) 

Övriga deltagare: • Sten Bernhardsson kulturdirektör, Ingela Åberg nämndsekreterare, Sabina Andersson 
avdelningschef strategi & omvärld, kulturstrategerna Annika Strömberg, Elise Rhodin, Pia 
Sörås Staflin, intendent för offentlig konst Anna Ehn samt repr från studieförbunden. 

Utses att justera: Arne Sandemo (M) Paragrafer: 80-102 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, Uppsala 2015-06-02 

Peter Gustavsson (S), ordförande 
0 

.r.5Lc NA.412-12_  
Ingela Äger sekreterare 

Arne Sandemo (M), justerare 

ANSLAG/BEVIS 	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Kulturnämnden 
2015-05-21 

2015-06-03 
Sista dag för överklagande: 	2015-06-24 
Datum för anslags nedtagande: 2015-06-25 

Kulturförvaltninpn Stationsgatan 12 Uppsala 

Underskrift:   ak 	\•J-- sirk-g 
Ingeld erg sekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
CX, 



Uppsala  , KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 80 

Upprop/formalia 

Upprop genomförs. 

§ 81 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
2015-06-02. 
• • • 

§ 82 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg, 

Ärende 4.1, Särskild aktivitet i partigrupp 2015-08-23 kl 10-15 för S, V och MP. 

§ 83 

Presentation av ULB — Uppsala läns bildningsförbund 

Representanter från Uppsala Läns bildningsförbund informerar om verksamheten. 

§ 84 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
att nämndens ledamöter och ersättare har möjlighet att delta med arvode i kommunens 
revisorers utbildning kring korruption och andra oegentligheter 2015-06-03 eller 2015-06-04. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2upente KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 85 

Särskild aktivitet i partigrupp 

Beslut 
att medge särskild aktivitet i partigrupp för S, V och MP 2015-08-23 kl 10-15. 
• 0 • 

§ 86 

Periodbokslut per april och helårsprognos 2015. KTN 2015-0354 

Beslut 
att godkänna förslag till periodbokslut per april och helårsprognos för år 2015, samt 

att överlämna periodbokslut per april och helårsprognos för år 2015 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-05-21. 

Kulturnämndens periodbokslutet per april visar ett överskott om 4 625 tkr för perioden 
januari-april 2015. Överskottet beror till största delen på icke periodiserade budgetposter, 
kultur- och fritidsstöd som inte ännu betalas ut samt vakanta tjänster inom 
kulturförvaltningen. Nämnden prognostiserar en budget i balans för hela verksamhetsåret 
2015. Kulturnämnden bedömer att nämndens uppdrag i IVE 2015-2018 (Inriktning, 
verksamhet, ekonomi) kommer att genomföras under året. 
C • • 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 87 

Revidering av kulturnämndens delegationsordning 2015. KTN 2015-0121 

Beslut 
att godkänna upprättat förslag till delegations- och arbetsordning för kulturnämnden gällande 
perioden 2015-04-23 — 2018-12-31, samt 

att under punkt 7.3,1 i anmärkningskolumnen lägga till följande mening, Beslut efter 
avstämning med kulturnämndens presidium. 

Reservation 
Anders Nordström (FP), Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M) och 011e 
Romlin (C) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag 2015-04-14. 

Kulturnämnden antog den 14 januari 2015 gällande delegations- och arbetsordning för 
nämnden. Med anledning av att Uppsala kommun har gjort en översyn av nämndernas 
delegationsordningar föreslås kulturnämnden anta en reviderad delegations- och 
arbetsordning som i tillämpliga delar stämmer överens med kommunstyrelsens delegations-
och arbetsordning. 

Yrkanden 
Bertil Norbelie (M) yrkar följande tillägg under 7.3,1 i anmärkningskolumnen. "Delegationen 
omfattar inte bidrag som innebär matchning av anslag från annan kommunal nämnd" 

Peter Gustavsson (S) yrkar följande tillägg under 7.3,1 i anmärkningskolumnen. "Beslut efter 
avstämning med kulturnämndens presidium" 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Bertil Norbelies (M) yrkande mot eget och finner bifall till 
eget yrkande. 

Nämnden beslutar således att under punkt 7.3,1 i anmärkningskolumnen lägga till följande 
mening, "Beslut efter avstämning med kulturnämndens presidium". 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
(Pen. 



fluipeacie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 88 

Inrättande av upphandlingsutskott för perioden 2015-04-23-2018-12-31. KTN 2015-0304 

Beslut 
att inrätta ett upphandlingsutskott för perioden 2015-04-23 — 2018-12-31 bestående av fem 
ledamöter: tre ledamöter från den politiska majoriteten, två ledamöter från den politiska 
oppositionen samt fyra ersättare som närvarar vid ordinarie ledamots förfall: två från den 
politiska majoriteten, två från den politiska oppositionen, 

att upphandlingsutskottet består av nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande samt ytterligare två ledamöter och fyra ersättare enligt upprättat förslag, 

att upphandlingsutskottets ledamöter vid frånvaro själva kallar ersättare, 

att handlingar till upphandlingsutskott och protokoll hanteras i enlighet med Lagen 
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), 

att utse Peter Gustavsson (S) ordförande, Karolin Lundström (V) 1:e vice ordföranden, Eva 
Edwardsson (FP) 2:e vice ordförande, Elisabeth Ståhle (MP) och Arne Sandemo (M) som 
ordinarie ledamöter i upphandlingsutskottet, samt 

att utse Agneta Eriksson (S), Philip Wargert (V), 011e Romlin (C) och Hugo Fiva (KD) som 
ersättare i upphandlingsutskottet. 

Reservation 
Anders Nordström (FP), Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M) och 011e 
Romlin (C) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-04-07. 

Upphandlingsutskottet beslutar om förfrågningsunderlag och antagande av entreprenör för 
upphandlad verksamhet. Upphandlingsutskottet föreslås bestå av samma valda ledamöter och 
ersättare som i arbetsutskottet. Upphandlingsutskottet sammanträder då nämnden beslutat om 
upphandling av verksamhet eller vid upphandling över 200 tkr. Utskottets delegation anges i 
kulturnämndens delegationsordning. 

Yrkanden 
Arne Sandemo (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
?C 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 88 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Arne Sandemos (M) m fl avslagyrkande mot 
förvaltningens förslag och finner bifall till förvaltningens förslag. 

Nämndens enas om vissa ändringar i första att-satsen enligt följande, tre ersättare ändras till 
fyra ersättare samt en från den politiska oppositionen ändras till två från den politiska 
oppositionen. I andra att-satsen ändras tre ersättare till fyra ersättare. 
. . . 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2uPeacie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 89 

Fördelning av kulturnämndens investeringsbudget 2015. KTN 2015-0308 

Beslut 
att godkänna upprättat förslag till fördelning av kulturnämndens investeringsmedel för 
kulturförvaltningens verksamheter år 2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-05-04. 

Kulturnämnden disponerar investeringsmedel om 5 000 tkr enligt IVE (Inriktning, 
Verksamhet, Ekonomi) 2015-2018 för investeringar inom kulturförvaltningens verksamheter. 

§ 90 

Fördelning av kulturnämndens investeringsbudget för offentlig konst och 
miljögestaltande projekt gällande år 2015 samt preliminär plan för 2016-2019. 
KTN 2015-0165 

Beslut 
att godkänna upprättat förslag till fördelning av kulturnämndens investeringsmedel för 
offentlig konst år 2015 samt preliminär plan för åren 2016-2019, samt 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns 
konstnärliga gestaltningsprojekt där dialog med medborgarna ingår. 

Reservation 
Bertil Norbelie (M) reserverar sig mot beslutet av Paradgatan/Drottninggatan enligt bilaga 2. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-04-27. 

Kulturnämnden disponerar investeringsmedel om 6 000 tkr enligt IVE (Inriktning, 
Verksamhet, Ekonomi) 2015-2018 för investeringar i offentlig konst och milj ögestaltande 
projekt. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upelealue KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§91 

Gösta Knutssonstipendiet. KTN 2015-0169 

Beslut 
att utse Beate Hyttinen Lindgren till Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendiat 2015 med 
följande motivering: 

Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendium om 20 000 kr tilldelas Beate Hyttinen 
Lindgren för att hon framgångsrikt förverkligat Uppsalas sverigefinska barns möjligheter att 
lära sig finska och utveckla sin sverigefinska identitet, samt 

att utdelning av stipendiet ska ske den 12 september vid Kulturnattens invigning på Uppsala 
Konsert & Kongress. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut 2015-05-15. 

Kommunfullmäktige beslutade 1990 att inrätta ett stipendium till Gösta Knutssons minne. Det 
ska avse stöd och uppmuntran till personer som gjort betydande insatser på barnkulturens 
område. Kulturnämnden fick uppdraget att årligen dela ut stipendiet enligt riktlinjer och 
stadgar som nämnden själv beslutat. 

Beate var i början av 2000-talet bland de föräldrar som aktivt arbetade för att få finskspråkig 
barnomsorg i Uppsala. Hon startade också fritidsverksamhet på finska för barn, hon grundade 
Suomi-koulu (Finska skolan). 

Beate är aktiv i Rusukki (Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala) som 
grundades år 2010, när Uppsala kommun blev förvaltningsområde för finska. Föreningens 
syfte är dels att representera den sverigefinska befolkningen i Uppsala i samråd med 
kommunen, dels att på olika sätt främja finskan och finsk kultur i Uppland. 
. . . 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2uPekeig KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 92 

Uppföljning av kulturnämndens avtal 2014 med Vård & bildning samt med Destination 
Uppsala AB. KTN 2015-0349 

Beslut 
att godkänna uppföljningsrapporten gällande kulturnämndens avtal för kulturverksamhet 
2014. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-05-04. 

Vård & bildning samt Destination Uppsala AB har på uppdrag av kulturnämnden genomfört 
kulturverksamhet under 2014. I uppdragen till Vård & bildning har ingått följande 
verksamheter: Bibliotek Uppsala, Biotopia, Kubik, Kultur i vård och omsorg, Reginateatern, 
samordning av Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum, STIM/SAMI samt Uppsala 
konstmuseum. Destination Uppsala AB har haft uppdrag om genomförande av Kulturnatten 
och Nationaldagen. Kulturförvaltningens avdelning för strategi och omvärld har gjort en 
uppföljning av utfallet av uppdragen och sammanställt en rapport som delges kulturnämnden. 
• • • 

§ 93 

Kvalitetsredovisning av barn- och ungdomsnämndens uppdrag inom kultur- och 
fritidsområdet 2014. KTN 2015-0355 

Beslut 
att ärendet utgår och flyttas till nämnden 2015-06-11. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



551 P».1.9 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 94 

Kulturnämndens uppdrag om kulturverksamhet år 2015. KTN 2015-0356 

Beslut 
att godkänna upprättat förslag till uppdrag avseende folkbiblioteksverksamhet inom ramen 
för Bibliotek Uppsala gällande perioden 2015-04-01 — 2015-12-31 samt 

att godkänna upprättat förslag till uppdrag avseende konst- och museiverksamhet inom 
ramen för Uppsala konstmuseum gällande perioden 2015-04-01 —2015-12-31 samt 

att godkänna upprättat förslag till uppdrag avseende Kultur i vård och omsorg gällande 
perioden 2015-04-01 — 2015-12-31 samt 

att godkänna upprättat förslag till uppdrag avseende naturvägledning och museiverksamhet 
inom ramen för Biotopia gällande perioden 2015-04-01 — 2015-12-31 samt 

att godkänna upprättat förslag till uppdrag avseende scenkonstverksamhet inom ramen för 
Reginateatern gällande perioden 2015-04-01 — 2015-12-31. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-05-06. 

Kulturförvaltningen har upprättat förslag till uppdrag för kulturnämndens kulturverksamheter 
för perioden 2015-04-01 - 2015-12-31. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2uPeacie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 95 

Information om fördelning av statliga medel för kultur och fritid inom det finska 
förvaltningsområdet 2015. KTN 2015-0333 

Beslut 
att ta emot informationen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-04-16. 

Uppsala kommun är sedan 2010 förvaltningsområde för finska språket. Staten har avsatt 
medel till stöd för kommunerna i arbetet med att uppfylla kraven enligt lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). För utnyttjande av medlen ska i möjligaste 
mån samråd med representanter för minoriteten ha skett. Samråd är upprättat av 
kommunledningskontoret där kulturförvaltningens avdelning för strategi & omvärld deltar. 
Kommunstyrelsen har beslutat att de nämnder som är berörda av förvaltningsområdets arbete 
ska handlägga ansökningar, initiera aktiviteter och ge uppdrag inom sina sakområden. 

§ 96 

Information om remiss "Förslag på ny form för nationell bibliotekssamverkan" från 
Kungliga biblioteket och svar på remissen 

Ordföranden informerar. 

§ 97 

Information om 6 juni 2015 

Kulturdirektören informerar. 
• • • 

§ 98 

Information om invigningar och stipendieutdelningar 

Information ges om datum för invigningar och stipendieutdelningar. 
. . . 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

\‘\ 



upekaloi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§99 

Information om Tegnérparken 

Information ges om kommande arbete med uppförande av konstnärlig gestaltning i 
Tegnérparken. 

§ 100 

Information om Parksnäckan 

Information ges om arrangemang och program i Parksnäckan under sommaren 2015. 
• • • 

§ 101 

Rapport från förrättningar 

Peter Gustavsson (S) och Karolin Lundström (V) rapporterar från Dialogmöte föreningar 
(LöK), Ett aktivt föreningsliv är bra för Uppsala! 2015-04-28. 

Peter Gustavsson (S) och Arne Sandemo (M) rapporterar från möte 2015-05-05 med Sport-
och rekreationsfastigheter AB om kulturverksamhet på nya Studenternas. 

Peter Gustavsson (S) rapporterar från Svenska kommuners och landstings (SKL:s) rådslag om 
kulturskolans framtid 2015-05-11. 

Rapport från arbetsutskottets besök på Bror Hjorths Hus i samband med arbetsutskottets möte 
2015-05-12. 

. . . 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



tlupealue KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-05-21 

§ 102 

Anmälningsärenden 

Beslut 
att i kallelsen till kulturnämnden 2015-05-21 redovisade delegationsbeslut, protokoll, och 
övrigt läggs med godkännande till handlingarna. 

Reservation 
Anders Nordström (FP), Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M) och 011e 
Romlin (C) reserverar sig i form av särskilt yttrande enligt bilaga 3 mot delegationsbeslut 
2015-05-04, Projektbidrag med 200 000 kr ur kulturnämndens stöd för utveckling och projekt 
Scenkonst Uppsala för projekt "Ung Scenkonst för framtidens Uppsala". KIN 2015-0253. 
• • • 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2upeam 	
KULTURNÄMNDEN 

Nämnd/Organ: 	Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-05-21 kl 15.00 

Sammanträdeslokal: Stationsgatan 12, Uppsala lokal Skansberget 

Ordförande: 	Peter Gustavsson (S) 

Sekreterare: 	Ingela Åberg 

Partigrupper 

Kulturnämndens sammanträde 2015-05-21 är öppet för allmänheten. Besökare ombeds anmäla sig i 

receptionen plan 4. 

Föredragningslista 

 

Nr Ärenderubrik Övriga uppgifter 	 Diarienummer 

1. Upprop/formalia 

2. Val av justeringsperson och justeringsdag 

3. Fastställelse av föredragningslistan 

3.1 	Presentation av ULB — Uppsala läns 	Information 
bildningsförbund 	 20 min presentation 

10 min frågor 

Beslut — nämndövergripande 

4. Deltagande i konferenser och möten 	Beslut om deltagande 

- inbjudan från kommunens revisorer till en 
två timmars utbildning kring korruption och 
andra oegentligheter 2015-06-03 eller 2015-
06-04 

5. Periodbokslut per april och helårsprognos 	Handling senare 	 KTN 2015-0354 
2015 

6. Revidering av kulturnämndens delegations- Handling 	 KTN 2015-0075 
och arbetsordning för perioden 2015-05-21- återrem KTN 2015-04-23 
2018-12-31 

7. Inrättande av upphandlingsutskott för 	Handling 	 KTN 2015-0304 



11. Uppföljning av kulturnämndens avtal 2014 
med Vård & bildning samt med Destination 
Uppsala AB 

12. Kvalitetsredovisning av barn- och 
ungdomsnämndens uppdrag inom kultur-
och fritidsområdet 2014 

13. Kulturnämndens uppdrag om 
kulturverksamhet år 2015 

Handling tidigare 
Rev handling 

Ärendet utgår och flyttas till 
nämnden 2015-06-11 

Handling tidigare 
Rev handling 

14. 	Information om fördelning av statliga medel Handling 
för kultur och fritid inom det finska 
förvaltningsområdet 2015 

perioden 2015-05-21 — 2018-12-31 

8. Fördelning av kulturnämndens 
investeringsbudget för kulturförvaltningens 
verksamheter år 2015 

Beslut — strategi & omvärld 

9. Fördelning av kulturnämndens 
investeringsmedel för offentlig konst år 
2015 och preliminär plan för åren 2016-
2019 

10. Gösta Knutssonstipendiet  

återrem KTN 2015-04-23 

Handling 

Handling 

Handling på bordet 

KTN 2015-0308 

KTN 2015-0165 

KTN 2015-0169 

KTN 2015-0349 

KTN 2015-0355 

KTN 2015-0356 

KTN 2015-0333 

Beslut — egenregiverksamhet 

Informationsärenden 

15. Information om remiss från Kungliga 
biblioteket och svar på remissen 

16. Information om 6 juni 2015 

17. Information om invigningar och 
stipendieutdelningar 

18. Information om Tegnérparken 

19. Information om Parksnäckan 

20. Rapport från förrättningar 
-Dialogmöte föreningar (LÖK), Ett aktivt 
föreningsliv är bra för Uppsala! 2015-04-28. 

-Möte 2015-05-05 med Sport- och 
rekreationsfastigheter AB om kulturverk-
samhet på nya Studenternas. 

-SKL:s rådslag 2015-05-11 om kultur- 

Information 

Information 

Information 

Information 

Information 

Rapportering av beslutat deltagande 



skolornas framtid. 

Rapport från arbetsutskottets besök på Bror 
Hjorths Hus i samband med arbetsutskottets 
möte 2015-05-12. 

21. Anmälningsärenden 

Delegationsbeslut 
Beslut om drogfritt arrangemang, 
Lyckebokyrkans ungdom Cafe.  Corazon, 
musikkafbverksamhet. KTN 2015-0334. 
Prycyon BK sommarfotbollsksola i 
Stenhagen KTN 2015-0335 samt 
lördagsöppet på fritidsgården i Stenhagen 
KTN 2015-0336. 
Uppsala-Kurd fotbollsklubb, fotbollsskola i 
Sävja KTN 2015-0297. 
Projektbidrag på 200 000 kr ur KTN:s stöd 
för utveckling och projekt till Scenkonst 
Uppsala för projekt "Ung Scenkonst för 
framtidens Uppsala" KTN 2015-0253. 
Beslut om särskilt verksamhetsbidrag 2015 — 
Sommarslöjd för barn och ungdomar vid 
utställningen" Slöjd är livet" 22 maj -16 
augusti 2015. KTN 2015-0353 

Protokoll/protokollsutdrag 
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-04-14 
Kulturnämnden 2015-04-23. 
Kulturnämndens stipendieutskott 2015-04-
13. 

Övrigt 
Information från vård och omsorg 



Al .2 
Arne Sandemo M Moa Borg M 

--.., 

011e Romlin C 

KTN 2015-05-21 § 87-88 Bilaga 1 

RESERVATION 

Delegationsordning samt inrättande av upphandlingsutskott § 88 

Alliansen i kulturnämnden reserverar sig mot beslutet att inrätta ett särskilt 
upphandlingsutskott, liksom att gränsen sätts vid upphandling överstigande 200 000 kr. 
Risken är stor att alltför många ärenden kommer att beslutas politiskt. Politiken ska hålla 
armlängds avstånd från beslut som bäst avgörs av förvaltningen. 

Uppsala 2015 05 

Anders Nordström FP 

eM 
Bertil Norbelie M 

Ersättare som ej deltagit i beslutet: 

Hugo Fi6Tet KD 



KTN 2015-05-21 § 90, Bilaga 2 

Reservation 

Då jag tidigare reserverat mig i fråga om den konstnärliga utsmyckningen av "Paradgatan" 
reserverar jag mig nu mot att medel anvisas för detta ändamål. 

Ke, 
Bertil Norbelie (M) 



KTN 2015-05-21 § 102 Bilaga 3 

RESERVATION MED SÄRSKILT YTTRANDE § 102 

Projektbidrag till "Ung Scenkonst för framtidens Uppsala" 

Alliansen i kulturnämnden är kritisk till att projektbidrag om 200 000 kr beviljats då detta inte 
typiskt faller inom kulturnämndens ansvarsområde eftersom det är ett arbetsmarknadsprojekt. 
Även om ärendet faller inom vår kompetens, borde det med hänsyn till sin principiella natur 
avgjorts av nämnden. 

Uppsala 2015 05 

Anders Nordström FP 

Bertil Norbelie M 

Ej tjänstgörande ersättare: 

Hugo Fikvet KD 

Arne Sandemo M Moa Borg M 

011e Romlin C 
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