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V 
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Peter Gustavsson (S), ordförande 

s4Kgr-Q—t 
Ingela ieer.,g, 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 
2015-12-10 
2015-12-18 Sista dag för överklagande: 	2016-01-08 

Datum för anslags nedtagande: 2016-01-11 

Kulturförvaltningen Stationsgatan 12, Uppsala 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 





Justerandes sign 

2upplate KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 196 

Upprop/formalia 

Upprop genomförs. 

§ 197 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 18 december 2015. 

§ 198 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändring och tillägg, 

-Stryka ärende 4. Aktuellt inom egenregiyerksamheten. 
-Behandla ärende 10 —Skissuppdrag för Nya Tiundaskolan före ärende 5. Verksamhetsplan 
med budget 2016. 
-Medborgardialog Gränby. 
-Kulturskoleutredning — information från samråd. 

Utdragsbestyrkande 





Uppsala 
KULTUkNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sarnmanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 199 

Skissuppdrag för Nya Tiundaskolan 
KTN 2015-0540 

Beslut 
att ge konstnärerna Jenny Nolstam och Anton Alvarez uppdraget att ta fram förslag till 
konstnärlig gestaltning på Nya Tiundaskolan, samt 

att godkänna skissarvoden om 40 tkr vardera. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-11-09. 

Tiundaskolan i Luthagen, byggd 1964, med för närvarande 560 elever skall rivas för att ge 
plats för Nya Tiundaskolan. Kulturförvaltningens avdelning för strategi och omvärld planerar 
för konstnärlig gestaltning på den nya skolan. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 





2upente KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 200 

Verksamhetsplan med budget 2016 för kulturnämnden 
KTN 2015-0557 

Beslut 
att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget 2016 för kulturnämnden, samt 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till verksamhetsbeskrivningar 
för nämndens verksamheter. 

Reservation 
Anders Nordström (L), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), 011e Romlin (C) och 
Margareta Fernberg (M) reserverar sig enligt bilaga 1. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-12-01 med tillägg av 
ordförandens ändringsförslag samt justering i budget. 

Nämndens förslag till verks amhetsplan och budget är upprättat i enlighet med det pågående 
kommunövergripande kvalitetslednings arbetet inom kommunen. Förvaltningen har med stöd 
av majoritetens formulerade politiska plattform och i dialog med kommunledningskontorets 
avdelning för kvalitet och utveckling utarbetet ett förslag till verks amhetsplan som ska 
tydliggöra nämndens politik för de närmaste åren samt visa vilka åtgärder nämnden kommer 
att genomföra under 2016. 

För att bibehålla det konst- och kulturpolitiska inflytandet ger nämnden förvaltningen i 
uppdrag att återkomma med förslag till verksamhetsbeskrivningar för alla verksamheter i 
egenregi. Verksamhetsbeskrivningarna, som kan liknas vid reglementen, ska tydliggöra det 
kulturpolitiska syftet med respektive verksamhet vilket inte alltid fångas upp av de mål som 
fullmäktige antagit. 

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar ändringsförslag till verksamhetsplanen samt justering i budget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 





21013Pcelue KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 201 

Internkontrollplan 2016 för kulturnämnden 
KTN 2015-0558 

Beslut 
att anta förslag till internkontrollplan för 2016, samt 

att översända internkontrollplanen till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-11-23. 

Nämndens ansvar för den interna kontrollen förtydligas i kommunallagen. Enligt 6 kap 7 § skall 
nämnder och styrelser se till att den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. 
Kommunfullmäktige har 26 mars 2007 antagit reglemente för intern kontroll. Enligt reglementet 
skall nämnden årligen anta en intern kontrollplan för årets granskningsinsatser. Uppföljningen av 
internkontrollplanen återrapporteras till nämnden samt till kommunstyrelsen senast vid årets slut. 
Förslaget till internkontrollplan baseras på de riskanalyser som förvaltningen genomfört på olika 
nivåer. Riskanalysernas syfte är att identifiera risker som kan motverka att den politiska viljan i 
Mål och budget inte kan uppfyllas. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 





Mala KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 202 

Deltagande i konferenser och möten 
Beslut 
att inbjudan till Kulturäng den 9-10 mars 2016 i Örebro bordläggs och tas upp till nämnden 
den 11 februari 2016, 

att nämnden inbjuds att delta med ersättning för resor och förlorad arbetsinkomst i 
Kommunträff med bygdegårdsföreningarna tillhörande Uppsala kommun och Heby kommun 
den 26 januari 2016 i Ramsta bygdegård, samt 

att uppdra åt presidiet att tillsammans med kulturförvaltningen planera för en 
medborgardialog i Gränby. 

§ 203 

Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp 

Beslut 
att medge särskild aktivitet i partigrupp för S, V och MP den 10 januari 2016 kl 10-16 och 
den 21 augusti 2016 kl 10-16, samt 

att medge särskild aktivitet i partigrupp för M, L, C och KD den 30 november 2015 kl 17-18 

§ 204 

Årsbokslut 2015 
KTN 2015-0566 

Förvaltningen informerar om arbetet med årsbokslut 2015 som ska vara inlämnad den 25 
januari 2016.. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 





upple», KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 205 

Dammen på platsen framför Uppsala Konsert & Kongress 
KTN 2014-0486 

Förvaltningen informerar om möte med representanter från Uppsala konsert & kongress, 
stadsbyggnadskontoret och Uppsala kommuns Industrihus. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 





Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-1240 

§ 206 

Delrapport och reviderad projektplan för utveckling av en ny kulturskola 
KTN 2015-0125 

Ärendet återremitterades av arbetsutskottet den 1 december 2015 till nämndens möte den 11 
februari 2016 med uppdrag till förvaltningen att återkomma med ett förslag till modell för 
kulturskolans genomförande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

KIN 





Pente KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 207 

Sammanträdestider 2016 för den politiska styrgruppen för lokala kulturskolor 
KTN 2015-0125 

Beslut 
att fastställa sammanträdestider 2016 för den politiska styrgruppen för lokala kulturskolor till 
den 11 och 25 januari, 8 och 22 februari, 7 och 21 mars, 4 och 18 april, 2, 16 och 30 maj samt 
13 juni. 

Reservation 
Arne Sandemo (M), Anders Nordström (L), Margareta Femberg (M, Bertil Norbelie (M) och 
011e Romlin (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 
Arne Sandemo (M) yrkar med instämmande av Anders Nordström (L), Margareta Femberg 
(M, Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) att den politiska styrgruppens sammanträdes-
tider beslutas i enlighet med utsänt förslag, dvs inalles fyra sammanträden. 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av föreslagna 
sammanträdestider som gjorts av den politiska styrgruppen för lokala kulturskolor. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-12-03. Tillägg av ytterligare 
sammanträdestider har gjorts av den politiska styrgruppen för lokala kulturskolor. 

Arbetsutskottet beslutade den 1 december 2015 att återremittera ärendet om Delrapport och 
reviderad projektplan för utveckling av en ny kulturskola. Förvaltningen fick i uppdrag att 
återkomma till februarinämnden med ett förslag till modell för kulturskolans genomförande. 
Förutom i delrapporten föreslagna sammanträdestider 2016 för den politiska styrgruppen för 
lokala kulturskolor som ska tas upp för beslut i nämnden den 10 december 2015. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Arne Sandemos (M) m fl yrkande mot eget och finner 
bifall till eget yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 





551upente KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 208 

Ansökan från Bergsbrunna bygdegårdsförening om medfinansiering till ombyggnad av 
samlingslokal, med anledning av ansökan till Boverket 
KTN 2015-0527 

Beslut 
att bifalla Bergsbrunna Bygdegårdsförenings ansökan om medfinansiering med högst 195 tkr, 
under förutsättning att Boverket beviljar föreningens ansökan, samt 

att överlämna till kommunstyrelsen att besluta om finansiering. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-11-16. 

Kulturnämnden har per 2015-01-01 övertagit ansvaret för olika stöd till kommunens 
bygdegårdar. För medfinansiering med anledning av ansökningar om investeringsbidrag för 
allmänna samlingslokaler till Boverket krävs kommunal medfinansiering om minst 30 % av 
sökt summa. Den kommunala finansieringen ligger i finansförvaltningens oförutsedda 
utgifter. Bergsbrunna Bygdegårdsförening söker medel för ombyggnad av tak och brandstege. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 





Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 209 

Verksamhetsbidrag 2016 till Upplands Idrottsförbund för idrottsskolor 
KTN 2015-0543 

Beslut 
att fastställa ersättningen till Upplands Idrottsförbund till 1 115 tkr år 2016, 

att förlänga gällande uppdrag i enlighet med avtal tecknat av barn- och ungdomsnämnden, 
samt 

att uppdra åt förvaltningen under våren 2016, efter antagande av riktlinjer för stöd till barn 
och ungas fria tid och i dialog med Upplands Idrottsförbund, ta fram en verksamhets-
överenskommelse som ersätter det förlängda avtalet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-12-02. 

Upplands idrottsförbund har för idrottsskolor haft avtal med barn- och ungdomsnämnden för 
2011-2014 vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27, 
BUN-2014-1581. Avtalsersättningen har fastställts kalenderårsvis. Till avtalet finns 
verksamhetsbeskrivning med beskrivning av mål, arbetssätt, kvalitetsarbete och 
verksamhetsvolymer. Ersättningen avser idrottsskolor, så kallade Spords för barn i 
årskurserna 4 - 6. Ersättningen för Upplands idrottsförbund för idrottsskolor fastställs för år 
2016 till 1 115 tkr vilket motsvarar en uppräkning mot föregående år med 2%. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 





Uppsalae  KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 210 

Verksamhetsbidrag 2016 till Uppsala läns 4H 
KTN 2015-0544 

Beslut 
att fastställa ersättningen till styrelsen för Uppsala läns 4H till 3 364 tkr år 2016 

att förlänga gällande uppdrag i enlighet med avtal tecknat av barn- och ungdomsnämnden, 
samt 

att uppdra åt förvaltningen att under våren 2016, efter antagande av riktlinjer för stöd till 
barn och ungas fria tid och i dialog med Uppsala läns 4H, ta fram en verksamhetsöverens-
kommelse som ersätter det förlängda avtalet 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-12-02. 

Uppsala läns 4H har haft avtal med barn- och ungdomsnämnden för perioden 2011 — 2014 
vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27, BUN-2014-
1574. Ersättningen avser drift av 4H-gårdarna, dagläger, öppen fritidsverksamhet och 
medlemsverksamhet vid Gränby och Årsta 4H-gårdar, öppen fritidsverksamhet i Stavby och 
Tuna, djurhagar samt besöksverksamhet vid 4H-gårdarna för förskole- och skolgrupper. 
Ersättningen till Uppsala läns 4H fastställs för år 2016 till 3 364 tkr vilket motsvarar en 
uppräkning mot föregående år med 2%. 
. . . 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 





enlig KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 211 

Verksamhetsbidrag 2016 till Studiefrämjandets kulturskola 
KTN 2015-0545 

Beslut 
att fastställa ersättningen till Studiefrämjandet i Uppsala län för Studiefrämjandets 
kulturskola till 1 051 tkr år 2016 

att förlänga gällande uppdrag i enlighet med avtal tecknat av barn- och ungdomsnämnden, 
samt 

att uppdra åt förvaltningen att under våren 2016, efter antagande av riktlinjer för stöd 
till barn och ungas fria tid och i dialog med Studiefrämjandet, ta fram en 
verksamhetsöverenskommelse som ersätter det förlängda avtalet. Överenskommelsen ska 
reglera verksamhet och ersättning och ta höjd för de elever som ansluter från 
Studiefrämjandets upphandlade musikskola inför höststerminen 2016. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-12-02. 

Studiefrämjandets kulturskola har haft avtal med barn- och ungdomsnämnden för perioden 
2011-2014, vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27, 
BUN-2014-1577. Avtalsersättningen har reglerats kalenderårsvis. Till avtalet finns 
uppdragsbeskrivning och utförarens åtagandebeskrivning i vilka uppdrag, arbetssätt, 
verksamhetsvolymer, dokumentation och uppföljning regleras. Avtalsersättningen avser 
fritids- och kulturverksamhet vid Studiefrämjandets kulturskola. Uppdraget har redovisats 
årligen till nämnden. Ersättningen till Studiefrämjandets kulturskola fastställs för år 2016 till 
1 051 tkr vilket motsvarar en uppräkning mot föregående år med 2%. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 





5ffluppleä KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 212 

Verksamhetsbidrag 2016 till Österledskyrkans Musikskola 
KTN 2015-0546 

Beslut 
att fastställa ersättningen till Gamla Uppsala Missionsförsamling för Österledskyrkans 
musikskola till 635 tkr 

att förlänga gällande uppdrag i enlighet med avtal tecknat av barn- och ungdomsnämnden, 
samt 

att uppdra åt förvaltningen att under våren 2016, efter antagande av riktlinjer för barn 
och ungas fria tid och i dialog med Österledskyrkans musikskola, ta fram en 
verksamhetsöverenskommelse som ersätter det förlängda avtalet 

Ärendet 
I Ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-12-02. 

Österledskyrkan i Gamla Uppsala har haft avtal med barn- och ungdomsnämnden för 
perioden 2012-2014, vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-
11-27, BUN-2014-1578. Avtalsersättningen har reglerats kalenderårsvis. Ersättningen avser 
musikskoleverksamhet vid Österledskyrkan i Gamla Uppsala. Till avtalet finns 
uppdragsbeskrivning och åtagandebeskrivning med beskrivning av arbetssätt, 
verksamhetsvolymer, dokumentation och uppföljning. Ersättningen till Österledskyrkans 
musikskola fastställs för år 2016 till 635 tkr vilket motsvarar en uppräkning mot föregående år 
med 2%. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
Rc 





Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 213 

Verksamhetsbidrag 2016 till KFUK-KFUM Uppsala 
KTN 2015-0547 

Beslut 
att fastställa ersättningen till KFUK-KFUM Uppsala till 9 022 tkr år 2016 

att förlänga gällande uppdrag i enlighet med avtal tecknat av barn- och ungdomsnämnden, 
samt 

att uppdra åt förvaltningen under våren 2016, efter antagande av riktlinjer för stöd till 
barn och ungas fria tid och i dialog med KFUM-KFUK Uppsala, ta fram en 
verksamhetsöverenskommelse som ersätter det förlängda avtalet 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-12-02. 

KFUM-KFUK Uppsala har haft avtal med barn och ungdomsnämnden för perioden 2011-
2014 vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27, BUN-
2015-1572. Avtalsersättningen har reglerats kalenderårsvis. Till det gamla avtalet har det 
funnits uppdragsbeskrivning och utförarens åtagandebeskrivning i vilka uppdrag, arbetssätt, 
verksamhetsvolymer, dokumentation och uppföljning har reglerats. 

Ersättningen till KFUM-KFUK Uppsala fastställs för år 2016 till 9 022 tkr vilket motsvarar en 
uppräkning mot föregående år med 2%. Ersättningen fördelar sig på 2 324 tkr till fritidsgården 
Vox, 2 435 tkr till friluftsgården Alnäs och med 2 997 tkr och 1 265 tkr till Gottsunda 
fritidsgård och fritidsklubb. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 





2uPplate KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 214 

Verksamhetsbidrag 2016 till Föreningen Fyrisgården 
KTN 2015-0548 

Beslut 
att fastställa ersättningen till styrelsen för Föreningen Fyrisgården till 1 036 tkr 
för år 2016 

att förlänga gällande uppdrag i enlighet med avtal tecknat av barn- och ungdomsnämnden, 
samt 

att uppdra åt kulturförvaltningen att under våren 2016, efter antagande av riktlinjer för 
stöd till barn och ungas fria tid och i dialog med Föreningen Fyrisgården, ta fram en 
verksamhetsöverenskommelse som ersätter det förlängda avtalet 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-12-02. 

Föreningen Fyrisgården har haft avtal med barn- och ungdomsnämnden för perioden 2011-
2014 vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27. 
Avtalsersättningen har reglerats kalenderårsvis. Till avtalet har funnits uppdragsbeskrivning 
och utförarens åtagandebeskrivning i vilka uppdrag, arbetssätt, verksamhetsvolymer, 
dokumentation och uppföljning har reglerats. Ersättningen avser fritidsverksamhet för 
ungdomar vid Fyrisgården och samordning av nätverket Fritid för alla. Utöver 
avtalsersättningen finansierar kulturnämnden Fyrisgårdens lokalhyreskostnader med 
1 331 tkr. Ersättningen till Föreningen Fyrisgården fastställs för år 2016 till 1 036 tkr vilket 
motsvarar en uppräkning från föregående år med 2 %. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 





2upeacie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 215 

Verksamhetsbidrag 2016 till Föreningen Ungdomens Hus 
KTN 2015-0549 

Beslut 
att fastställa ersättningen till Föreningen Ungdomens Hus till 719 tkr år 2016 

att förlänga gällande uppdrag i enlighet med avtal tecknat av barn- och ungdomsnämnden, 
samt 

att uppdra åt förvaltningen att under våren 2016, efter antagande av riktlinjer för stöd till 
barn och ungas fria tid och i dialog med Föreningen Ungdomens Hus, ta fram en 
verksamhetsöverenskommelse som ersätter det förlängda avtalet 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-12-02. 

Föreningen Ungdomens Hus har haft avtal med barn- och ungdomsnämnden för perioden 
2012-2014, vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27, 
BUN-2014-1580. Avtalsersättningen har fastställts kalenderårsvis. Avtalsersättningen avser 
fritids- och kulturverksamhet vid Ungdomens Hus för åldersgruppen 15-25 år. Nämnden 
finansierar utöver avtalsersättningen hyran för Ungdomens Hus med 784 tkr. 

Ersättningen till Föreningen Ungdomens Hus fastställs för år 2016 till 719 tkr vilket 
motsvarar en uppräkning mot föregående år med 2%. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
C\  





Uppsala 
KULTURNÄMNDEI\T 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

216 

Verksamhetsstöd 2016 för Café Genomfarten 
KTN 2015-0550 

Beslut 
att fastställa ersättningen till Nämnden för Diakonicentrum för verksamheten vid 
Café Genomfarten till 307 tkr år 2015 

att förlänga gällande uppdrag i enlighet med avtal tecknat av barn- och ungdomsnämnden, 
samt 

att uppdra åt kulturförvaltningen att under 2016, efter antagande av riktlinjer för 
stöd till barn och ungas fria tid och i dialog med Café Genomfarten, ta fram en 
verksamhetsöverenskommelse som ersätter det förlängda avtalet 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-12-02. 

Café Genomfarten har haft avtal om fritidsverksamhet med barn- och ungdomsnämnden 
under perioden 2012-2014, vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 
2014-11-27, BUN-2014-1576. Avtalsersättningen har reglerats kalenderårsvis och 
avtalsersättningen avser öppen fritids- och kulturverksamhet på Café Genomfarten. 

Ersättningen till Café Genomfarten fastställs för år 2016 till 307 tkr vilket motsvarar en 
uppräkning mot föregående år med 2,0 %. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 217 

Verksamhetsstöd 2016 - Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 
KTN 2015-0416 

Beslut 
att bevilja verksamhetsstöd för år 2016 om 1 465 tkr till Stiftelsen Dag Hammarskjöld- 
biblioteket. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-11-20. 

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket ansöker om 1 850 tkr i årligt verksamhetsstöd för år 
2016. Verksamheten beviljades år 2015 stöd om 1 465 tkr från kulturnämnden. 
Kulturförvaltningen föreslår ett oförändrat stöd. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 





551mala KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201542-10 

§ 218 

Verksamhetsstöd 2016 - Bror Hjorthstiftelsen 
KTN 2015-0417 

Beslut 
att bevilja årligt verksamhetsstöd för år 2016 om 5 100 tkr till Bror Hjorthstiftelsen, varav 
200 tkr för ersättning för fri-entréreformen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-11-20. 

Bror Hjorthstiftelsen ansöker om 5 495 tkr i verksamhetsbidrag för 2016 varav 295 tkr i 
ersättning för fri-entréreformen. Verksamheten hår år 2015 beviljats stöd om 4 787 tkr från 
kulturnämnden. Bror Hjorthstiftelsen bedriver en stabil verksamhet och föreslås få en 
uppräkning av stödet år 2016 med 2,4 % vilket innebär en ökning med 113 tkr, samt 
ersättning för fri-entréreformen med 200 tkr. Totalt föreslås att 5 100 tkr beviljas. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201542-10 

§ 219 

Verksamhetsstöd 2016 — Föreningen Fredens Hus på Uppsala Slott 
KTN 2015-0459 

Beslut 
att bevilja årligt verksamhetsstöd om 2 000 tkr (inklusive tidigare beviljade 1 750 tkr) samt 
produktionsstöd om 80 tkr för år 2016 till Föreningen Fredens Hus på Uppsala Slott. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-11-20. 

Föreningen Fredens Hus på Uppsala Slott beviljades år 2015 ett årligt verksamhetsstöd om 1 
750 tkr för 2015 samt ett garanterat stöd om minst 1 750 tkr för år 2016 och 2017. Stödet 
beviljades med möjlighet att ansökan prövas igen år 2016 och 2017 för eventuell ytterligare 
höjning av stödet. För år 2016 har Fredens Hus inkommit med en ny ansökan om 3 000 tkr i 
verksamhetsstöd samt 100 tkr i produktionsstöd för teaterföreställningen "Vi skulle ha spelat 
Lysistrate". Föreningen Fredens Hus på Uppsala Slott bedriver en stabil verksamhet och 
föreslås få en uppräkning av det tidigare beviljade stödet på 1 750 tkr med 14,3 % år 2016, 
vilket innebär en ökning med 250 tkr samt ett produktionsstöd om 80 tkr. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 220 

Verksamhetsstöd 2016 - Gottsunda Teater ideella förening 
KTN 2015-0460 

Beslut 
att bevilja årligt verksamhetsstöd för 2016 om 3 500 tkr till Gottsunda Teater ideella 
förening. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-11-20. 

Gottsunda Dans & Teater ansöker om årligt verksamhetsstöd med 4 080 tkr för 2016 samt 
produktionsstöd 1 000 tkr, 5 700 tkr för 2017 inklusive särskilda projektmedel för 
scenkonstfestivalen BUSIG om 700 tkr samt 5 700 tkr för 2018. I och med att teatern nu har 
ett avtal med kulturnämnden om nyttjanderätt till sina lokaler ingår inte de tidigare 
hyreskostnaderna på 580 tkr i ansökan från och med 2016. 

Verksamheten beviljades år 2015 ett verksamhetsstöd om 4 038 tkr inklusive ett särskilt stöd 
om 200 tkr för barn- och ungdomsscenkonstfestivalen BUSIG. För 2016 föreslås ett stöd på 
3 500 tkr. Detta innebär en reell ökning av stödet med 7,4 % eftersom verksamheten inte 
längre har någon hyreskostnad. Ansökan om produktionsstöd avslås med hänvisning till att 
det enligt tidigare praxis redan inryms i föreningens verksamhetsstöd. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

§ 221 

Verksamhetsstöd 2016 till det fria kulturlivet 
KTN 2015-0320 

Beslut 
att bevilja följande organisationer kulturnämndens verksamhetsstöd till det fria kulturlivet 
2016, 

Bananteatern 	 184 Hu 
Den Lilla Teatern 	 530 tkr 
Kesselofski & Fiske 	 145 tia 
Kulturföreningen Parken 	 90 tkr 
Panikteatern 	 170 tia.  
Teater C 	 330 tia 
Teater Spektaklet 	 140 tkr 
Teatergruppen Tio Fötter 	 85 tie- 
Tornet Pro ductions 	 55 tia 
Uppsala Riksteaterförening 	 30 tkr 
Ekeby Dansstudio 	 70 tia 
Focus Dance/MK Dansproduktioner 210 tkr 
MaudsArt 	 155 der 
Mon no Kai/ SU-EN Butoh Co. 	350 tia 
Uppsala Dans akademi 	 70 tia 
Bibliotekets vänner i Järlåsa 	 20 tia 
Uppsala Författarsällskap 	 100 tkr 
Föreningen Fyrisbiografen 	 100 tia 
Kulturföreningen för filmfestival U-a 700 tkr 
Uppsala filmstudio 	 65 tia 
Kammarmusikföreningen i Uppsala 	70 &c 
La Cappella 	 50 tia 
Musikerföreningen VIMUS 	100 tia 
Uppsala Jazzclub 	 65 tkr 
Uppsala Blås arsinfonietta 	 50 der 
Uppsala Internationella Gitarrfestival 650 tia 
Svenska Linnes ällskapet 	 200 du- 
Uppsala Industriminnesförening 	440 tia- 
Kaleido Konsthantverk 	 65 tkr 
Uppsala Fotografiska Sällskap 	35 tia 
Uppsala Konstnärsklubb 	 140 tie- 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-12-10 

Forts § 221 

Folkrörelsearkivet i Uppsala län 	705 tkr 
Företagens historia Uppsala län 	130 tkr 
KulturAlla 	 250 tkr 
Köttinspektionen 	 925 tkr 

Summa 	 7 474 tkr, 

att avslå följande organisationers ansökan om verksamhetsstöd, 

Teater Da Capo 
Föreningen Poesi utan gränser 
Ljudbild Uppsala 
Ateljéföreningen Konstjord 
Uppsala Handkraft ekonomisk förening 
Uppsala Missionsförsamling, 
samt 

att uppdra till kulturförvaltningen att överföra och behandla följande ansökningar till annan  
stödform, med delegation, för projekt eller evenemang 2016, 

Teater Da Capo 
Föreningen Poesi utan gränser 
Ljudbild Uppsala 
Uppsala Missionsförsamling 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-12-01. 

Kulturnämnden har utlyst verksamhetsstöd för 2016 riktat till det fria kulturlivet 
verksamma i kommunen. Stödet har sökts av 45 föreningar eller organisationer inom 
områdena konst, fotografi, film, kulturmiljö/kulturhistoria, litteratur, musik, teater, 
dans, och allmänkultur till en summa av drygt 29 miljoner kr. Beslut gällande 
verksamheterna vid Fredens Hus, Bror Hjorths Hus, Dag Hammarskjöldbiblioteket 
och Gottsunda Dans & Teater behandlas som separata ärenden. Enligt gällande 
delegationsordning ska alla sökande av verksamhetsstöd vara föremål för bedömning i 
kulturnämnden. Samtidigt med verksamhetsstödet behandlas ett särskilt 
produktionsstöd till teater- och dansproduktioner, med ansökningar om 2 miljoner kr. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201542-10 

§ 222 

Upphandling av biblioteks anpassad webbplattform 
KTN 2015-0513 

Beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att uppdra till kulturnämndens upphandlingsutskott att fastställa upphandlingsunderlag 
gällande biblioteksanpassad webbplattfoim 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförva1tningens förslag till beslut 2015-11-12. 

Avtalet med leverantör av nuvarande plattform för bibliotekuppsala.se  går ut i november 
2016 Innan en ny plattform kan vara i drift krävs ett rnigreringsprojekt. Det innebär 
tidsmässigt att valet av ny leverantör bör vara klart under våren. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20154240 

§ 223 

Rapport från förrättningar 

-Peter Gustavsson (S) rapporterare från internationellt seminarium om Gamla Uppsala som 
utvecklingsbart besöksmål den 5-6 november 2015. 

-Elisabeth Ståhle (11TP) rapporterare från kommunala pensionärsrådets möte den 27 november 
2015. 

-Karolin Lundström (V) rapporterar från folkhälsorådets möte den 2 december 2015. 

-Elisabeth Ståhle (MP) och 011e Romlin (C) rapporterar från statliga kulturskoleutredningens 
samråd i Göteborg den 1 december 2015. 

§ 224 

Anmälningsärenden 

Beslut 
att i kallelsen till kultumä.mnden 2015-12-10 redovisade delegationsbeslut, skrivelser, avtal, 
protokoll och övrigt läggs med godkännande till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Reservation § 200 Verksamhetsplan med budget 2016 för kulturnämnden 

Alliansgruppen i kulturnämnden reserverar sig mot majoritetens beslut om 
verksamhetsplan med budget 2016. Enligt vår mening bör förstärkning av kultur- och 
fritidslivets ordinarie verksamhet, dvs, allt från teatrar till fritidsklubbar, prioriteras 
framför tillfälliga projektmedel. 
Vi beklagar vidare att majoriteten riskerar både nämndens ekonomi och 
kommunmedlemmarnas förtroende genom att pressa igenom en kulturskolereform på 
ett både otillräckligt och ensidigt inriktat beslutsunderlag och därtill en 
underfinansierad budget. 

Med en alliansbudget hade den ordinarie verksamheten vid fritidsgårdar, fritidsklubbar 
och kulturcentra prioriterats, liksom kulturinstitutionerna. God kvalitet hade främjats 
inom nämndens samtliga verksamhetsområden. Principen om konstens egenvärde och 
armlängds avstånd till konstnärliga beslut hade lyfts fram och gruppen äldre 
kulturkonsumenter hade varit en tydlig fokusgrupp. 

Uppsala 2015-12-10 

7-7 

Arne Sandemo (M) 

Margareta Femberg (M) 

Anders Nordström (L) 	Bertil Norbelie (M) 

011e Romlin (C) 

Hugo Fi6Tet (KD) ej tjänstgörande 
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