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kommun 

Sida 2 (41) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (5), 1:e vice ordf. §§ 135-159 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf. 
Agneta Erikson (S) §§ 137-159 
Kajsa Wejryd (5) 
Gustav Sundqvist (S) 
Lars Furborg (L) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
011e Rornlin (C) 
Ylva Larsdotter (V) 
Simon Pettersson (SD) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
Caitlin McEvoy (5) §§ 132-134 
Bo Rundqvist (5) §§ 132-136 

Ej tjänstgörande ersättare 

Caitlin McEvoy (5) §§ 135-159 
Bo Rundqvist (S) §§ 137-159 
Peter lnduss (MP) §§ 132-135 
Lena-Maria Jansson (C) 
Alfons() Marin (KD) 
Artemis Lu marker (V) §§ 132-135, 149-159 
Margareta Fern berg (M) 

Övriga närvarande 

Sten Bern hardsson kulturdirektör, Anna Franzén chef kulturförvaltningens stab, 
Gunilla Bergström avdelningschef Fritid Uppsala, Anna Ehn avdelningschef Offentlig 
konst, Pia Sörås Staflin utvecklingsledare, Annika Strömberg verksam hetscontroller, 
Therese von Ahn verksam hetscontroller, Karin Sundequist, Elise Rhodin, Runa Krehla, 
Agneta Olofsson kulturstrateger, Björn Norberg, Anna Wälivara, Annika Norell, Linda 
Bergsek, Tove Otterclou, Mikaela Granath intendenter, Agneta Liljestam controller, 
Stina Bergström politisk sekreterare, Samuel Lundström nämndsekreterare. 

J andes signatur Utdragsbestyrkande 

, 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

§132 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att utse Sarah Havneraas (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 16 december. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, , i 
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kommun 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

§133 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

A G 91 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

§134 

Lokaler för föreningen Ungdomens Hus 

KTN-2019-00764 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att inte fortsätta förhyra fastigheten Dragarbrunn 3:1 med målsättningen att kunna 
lämna lokalerna 2020-12-31, 

att uppdra åt kulturförvaltningen att beställa en utredning av verksamhetsanpassning 
av den gamla seniorrestaurangen Karl-Johan åt föreningen Ungdomens Hus, 

att uppdra åt kulturförvaltningen att fortsätta föra en kontinuerlig dialog med 
föreningen Ungdomens Hus om verksamhetsanpassning av den nya lokalen, samt 

att uppdra åt kulturförvaltningen att ta fram ett förslag till nyttjanderättsavtal av 
lokalen Karl-Johan med föreningen Ungdomens Hus. 

Sammanfattning 

lfastigheten på Svartbäcksgatan 32, Dragarbrunn 3:1, har föreningen Ungdomens Hus, 
med stöd från kommunen, bedrivit verksamhet i drygt 30 år. Huset byggdes som en 
samlingslokal redan 1902. Sedan en tid tillbaka har det kommunala fastighetsbolaget 
aviserat att fastigheten måste totalrenoveras vilket har aktualiserat frågan om var och 
hur den verksamhet för ungdomskultur kulturnämnden finansierar ska organiseras 
och lokaliseras. Förvaltningen har tillsammans med fastighetsägaren FFAB, 
kommunens fastighetsstab och i samråd med föreningen Ungdomens Hus sett över 
renoveringskostnaderna för befintlig fastighet och även utrett möjliga alternativa 
lokaler. Både kostnadsmässigt och verksamhetsmässigt visar utredningarna att det 
finns incitament att inte längre hyra Dragarbrunn 3:1 och istället erbjuda föreningen 
nya lokaler i den gamla seniorrestaurangen Karl-Johan (KJ). 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-12-04. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur SAii Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Kutturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

§135 

Verksamhetsplan och budget 2020 

KTN-2019-00681 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till kulturnämndens verksam hetsplan och budget för år 2020 
med följande revideringar: 

på sidan åtta under rubriken Politisk plattform i fjärde stycket 
revidera andra meningen enligt följande: Kulturverksamheten ska 
nå alla oberoende på bostadsområde och socioekonomi. 

- på sidan 43 under rubriken Nämnden vill i sin uppföljning kontrollera: 
byta ut ordet Om mot ordet Hur, samt 

att överlämna antagen verksamhetsplan och budget till kommunstyrelsen. 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Rom lin (C) deltar 
inte i beslutet. 

Ylva Larsdotter (V) deltar inte i beslutet. 

Simon 0 Pettersson (SD) deltar inte i beslutet. 

Särskilda yttranden 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) avger 
särskilt yttrande enligt bilaga § 135 A 

Ylva Larsdotter (V) avger särskilt yttrande enligt bilaga § 135 B 

Simon 0 Pettersson (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga § 135 C 

Justerandes signatur 

54.

k
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

Yrkanden 

Linda Eskilsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Hedlund (S) bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut 

Patrik Hedlund (S) yrkar att i Verksam hetsplan och budget 2020 på sidan åtta under 
rubriken Politisk plattform i fjärde stycket revidera andra meningen enligt följande: 
Kulturverksamheten ska nå alla oberoende på bostadsområde och socioekonomi. 

Bertil Norbelie (M) yrkar att i Verksamhetsplan och budget 2020 på sidan 43 under 
rubriken Nämnden vill i sin uppföljning kontrollera: byta ut ordet Om mot ordet Hur. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Patrik Hedlunds (S) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer sedan Bertil Norbelies (M) ändringsyrkande mot avslag och finner 
att nämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Nämndens förslag till verksamhetsplan och budget har tagits fram med utgångspunkt 
från kommunens övergripande styrdokument Mål och budget 2020 - 2022 vilket 
kommunfullmäktige fastställde i november 2019. Förvaltningen har under arbetet med 
förslaget till verksamhetsplan beaktat kvarvarande och pågående åtgärder från 
föregående års verksamhetsplan. Föreslagna åtgärder i planen förväntas rymmas inom 
de ekonomiska ramar som nämnden har tilldelats i Mål och budget 2020 - 2022. 

Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-12-03, reviderat 2019-
12-04. Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§136 

Verksamhetsstöd till det fria kulturlivet 2020 

KTN-2019-00816 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att bevilja flerårigt verksamhetsstöd för åren 2020-2022 enligt förslag i bilaga 1 till: 

Bild och form 
Diarienummer Organisation Antal år Belopp 
KTN-2019-0552 Uppsala Konstnärsklubb 3 450 tkr/år 

Litteratur 
Diarienummer Organisation Antal år Belopp 
KTN-2019-0551 Uppsala författarsällskap 3 130 tkr/ år 

Musik 
Diarienummer Organisation Antal år Belopp 
KTN-2019-0538 Uppsala Jazzclub 3 110 tkr 2020 

210 tkr 2021 
210 tkr 2022 

att bevilja verksam hetsstöd för 2020 enligt förslag i bilaga 1 till: 

Allmänkultur 
Diarienummer Organisation Belopp tkr 
KTN-2019-0535 Fredens hus 2 264 

KTN-2019-0495 KulturAlla 300 

KTN-2019-0543 Köttinspektionen 1 160 

KTN-2019-0507 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 500 

Bild och form 
Diarienummer Organisation Belopp tkr 

KTN -2019-0526 Bror Hjo rthstiftelsen 5 738 

KTN-2019-0534 Kaleido Konsthantverk Ek för 65 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Kulturnämnden 
Protokoll 

Datum: 
201942-12 

  

KTN-2019-0531 Uppsala Fotografiska Sällskap 37 

Sida 9 (41) 

Film 
Diarienummer Organisation Belopp tkr 
KTN-2019-0554 Föreningen Fyrisbiografen 150 

KTN-2019-0537 Kulturföreningen för filmfestival i Uppsala 835 

Kulturarv 
Diarienummer Organisation Belopp tkr 
KTN-2019-0521 Föreningen Företagens historia Uppsala län 140 

KTN-2019-0488 Svenska Linnesällskapet 212 

KTN-2019-0506 Uppsala Industriminnesförening 475 

Litteratur 
Diarienummer Organisation Belopp tkr 
KTN-2019-0501 Bibliotekets Vänner i Järlåsa 25 

KTN-2019-0524 Litteraturcentrum Uppsala 100 

Musik 
Diarienummer Organisation Belopp tkr 
KTN-2019-0493 Kammarmusikföreningen i Uppsala 74 

KTN-2019-0529 La Cappella 53 

KTN-2019-0504 Musikföreningen Vimus 106 

KTN-2019-0515 Uppsala Blåsarsymfoniker 85 

KTN-2019-0550 Uppsala Internationella Gitarrfestival 690 

Scenkonst/ Dans 
Diarienummer Organisation Belopp tkr 
KTN-2019-0547 Focus Dance 138 

KTN-2019-0525 MaudsArt 200 

KTN-2019-0510 Mon no Kai/SU-EN Butoh Co. 402 

Scenkonst/Samtida cirkus 
Diarienummer Organisation Belopp tkr 
KTN-2019-0541 Uppsala Magic & Comedy ekonomisk förening 255 

Scenkonst/Teater 
Diarienummer Organisation Belopp tkr 
KTN- 2019-0542 Bananteatern 110 

KTN-2019-0522 Den Lilla Teatern 1 100 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

. 
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Kulturnämnden Datum: 
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KTN-2019-0523 Kesselofski & Fiske AB 90 

KTN-2019-0545 Kulturföreningen Parken/Teater Essence 53 

KTN-2019-0533 Panikteatern 117 

KTN-2019-0532 Teater Da Capo 80 

KTN-2019-0520 Teatergruppen Tio Fötter 92 

KTN-2019-0518 Tornet Production 40 

KTN-2019-0530 Uppsalas Fria Teater 137 

KTN-2019-0536 Uppsalas Riksteaterförening 50 

KTN-2019-0527 Östfronten 137 

att bevilja produktionsstöd till: 

Scenkonst/ Dans 
Diarienummer Organisation Produktion Belopp tkr 
KTN-2019-0547 Focus Dance Grey Matter 100 

KTN-2019-0510 Mon no Kai/SU-EN 
Butoh Co. 

Scrap Love 50 

Scenkonst/Teater 
Dnr Organisation Produktion Belopp tkr 
KTN 2019-0542 Bananteatern Sonda och Bonda 80 

KTN-2019-0532 Teater Da Capo Grodan och Främlingen 100 

KTN-2019-0530 Uppsalas Fria Teater Väsen 150 

KTN-2019-0527 Östfronten De andra vansinnet 100 

att avslå verksamhetsstöd till: 

Dnr Organisation 
KTN-2019-0546 Föreningen Navel 

KTN-2019-0549 Kreativa Feminister Uppsala 

KTN-2019-0544 Upsala- Ekebysällskapet 

att uppdra till kulturförvaltningen att överföra och behandla nedanstående 
organisationer behöriga till annan stödform, med delegation, för 2020: 

Diarienummer Organisation 
KTN-2019 0539 Mellersta Upplands Kammarorkester 

KTN-2019-0528 Musikföreningen Klang och Konst 

KTN-2019-0553 Uppsala Missionsförsamling 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
— 
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att avslå produktionsstöd till: 

Scenkonst/Dans 
Dnr Organisation 
KTN-2019-0525 Mauds Art 

Scenkonst/Teater 
Dnr Organisation 
KTN-2019-0545 Kulturföreningen Parken/Teater Essence 

KTN-2019-0520 Teatergruppen Tio Fötter 

KTN-2019-0518 Tornet Productions 

Jäv 

Lena-Maria Jansson (C), Bo Rundqvist (S) och Samuel Lundström anmäler jäv och 
deltar inte i överläggning eller beslut. 

Reservation 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egen reservation enligt bilaga § 136. 

Särskilda yttranden 

Simon 0 Pettersson (SD) avger särskilt yttrande enligt följande: 

Uppsala-alliansens tilläggsyrkande förefaller ur vår synpunkt till hälften berättigat - att 
Fyrisbiografen skulle vara i behov av extra stöd kan utan svårighet inses. Att detta 
häftas samman, i ett yrkande, med extra medel till Fredens Hus gör det hela mera 
svårsmält, vilket får oss att avstå från att bifalla yrkandet i sin helhet. 

Yrkande 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) yrkar 
att posten verksam hetsstöd till kulturlivet bör ökas med 2 miljoner kronor för att 
möjliggöra ökade anslag till äskade belopp för Fyrisbiografen och Fredens hus. 

Justerandes signatur <-, it,, Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemos (M), Bertil Norbelies (M) och 
011e Romlins (C) ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden avslår 
detsamma. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har utlyst verksam hetsstöd för 2020 riktat till det fria kulturlivet. Enligt 
gällande delegationsordning ska alla sökande av verksam hetsstöd vara föremål för 
bedömning i kulturnämnden. Samtidigt med verksamhetsstödet behandlas 
produktionsstöd till scenkonstproduktioner. Sammantaget söker 44 organisationer 
stöd om 32 278 tkr för verksamhet, varav 2 687 tkr söks som produktionsstöd av dans-
och teatergrupper. Kulturnämndens totala budget för verksamhetsstöd inklusive 
produktionsstöd 2020 är 20 860 tkr. Förvaltningen föreslår i föreliggande ärende stöd 
till 38 organisationer till en summa av 17 280 tkr, varav 580 tkr avser produktions-stöd 
till sex scenkonstgrupper. Verksamhetsstöd till Gottsunda Teater ideell förening 
behandlas i särskilt ärende. 

Beslutsunderlag 

!ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-26. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 
n 

Utd ragsbestyrka nd e 

.ti'( 



Uppsala 
kommun 

Sida 13 (41) 

Kulturnämnden Datum: 
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§137 

Verksamhetsstöd till Gottsunda teater ideell 
förening 

KTN-2019-0548 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att överföra 1 280 tkr från stöd till det fria kulturlivet i budget 2020 till stöd till barns 
och ungas kulturutövande, 

att bevilja Gottsunda Teater ideell förening verksamhetsstöd till barns och ungas 
kulturutövande 2020 om 1 280 tkr för kulturpedagogisk verksamhet, 

att bevilja Gottsunda Teater ideell förening verksam hetsstöd till det fria kulturlivet år 
2020 om 2 300 tkr för drift av scenen Gottsunda Dans & Teater, samt 

att avslå Gottsunda Teater ideell förenings ansökan om produktionsstöd. 

Sammanfattning 

Gottsunda Teater ideell förening söker verksam hetsstöd om 4 300 tkr för 2020 samt 
produktionsstöd om 200 tkr. Förvaltningen föreslår ett verksam hetsstöd till barns och 
ungas kulturutövande om 1 280 tkr för den kulturpedagogiska verksamheten samt ett 
verksamhetsstöd till det fria kulturlivet om 2 300 tkr för driften av scenen Gottsunda 
Dans & Teater. Det sammanlagda föreslagna stödet från kulturnämnden är en ökning 
med 80 tkr, vilket är en viss kompensation för bortfall av stöd från idrotts- och 
fritidsnämnden. Förvaltningen föreslår att ansökan om produktionsstöd avslås då 
produktionskostnader enligt tidigare års stödgivning redan bör inrymmas i föreningens 
verksamhetsstöd. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-25. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur i • Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

§138 

Verksamhetsstöd till barns och ungas 
kulturutövande 2020 

KTN-2019-00766 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att bevilja följande organisationer stöd för år två av tre i ett treårigt verksamhetsstöd 
till barns och ungas kulturutövande 2019-2021, samt 

Dnr Organisation Belopp 
KTN-2018-0458 Österledskyrkan i Gamla Uppsala 832 300 kr 

KTN-2018-0490 Studiefrämjandet Uppsalaregionen 4 929 855 kr 

att bevilja följande organisation ett verksam hetsstöd till barns och ungas 
kulturutövande år 2020. 

Dnr Organisation Belopp 
KTN-2019-00617 Kulturföreningen Parken 760 000 kr 

Sammanfattning 

Ideella föreningar, studieförbund och stiftelser kan söka stöd för kulturpedagogisk 
verksamhet där barn och unga i åldern 6 till 20 år får möjlighet att själva skapa och 
utvecklas samt att visa upp eget skapande för andra. Stödet kan sökas för upp till tre 
år. Kulturförvaltningen föreslår i föreliggande ärende att tre organisationer beviljas 
stöd för 2020 om sammanlagt 6 522 155 kr, varav två organisationer beviljas stöd för år 
två av tre i ett treårigt stöd. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-26. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

§139 

Stöd till barns och ungas fria tid 2020 

KTN-2019-00765 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att bevilja följande förening/organisation ett treårigt verksamhetsstöd till barns och 
ungas fria tid 2020-2022 

Dnr Organisation Belopp tkr/år 
KTN-2019-00601 Uppsala pastorat, Vaksala församling 358 

att bevilja följande föreningar/organisationer ett verksamhetsstöd till barns och ungas 
fria tid år 2020 

Dnr Organisation Belopp tkr 

KTN-2019-00609 Upsala IF boxning 430 
KTN-2019-00614 Studiefrämjandet Uppsala Västmanland 400 
KTN-2019-00623 Föreningen Ungdomens hus 759 
KTN-2019-00627 Uppsala Tennisklubb 400 
KTN-2019-00632 Uppsala Loves Hiphop 270 
KTN-2019-00637 Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H 3 600 
KTN-2019-00638 Uppsala pastorat 835 
KTN-2019-0556 Upplands Idrottsförbund 1 200 

att bevilja följande föreningar/organisationer ett projektstöd till barns och ungas fria 
tid år 2020 

Dnr Organisation Belopp tkr 

KTN-2019-00636 Studieförbundet Bilda Öst 395 
KTN-2019-00626 Konstfrämjandet Uppland 400 
KTN-2019-00645 Teater Aros 400 

att avslå följande föreningars/organisationers ansökan om projektstöd till barns och 
ungas fria tid år 2020 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

Dnr Organisation Projekt 

KTN-2019-00631 Konstfrämjandet Uppland Syskonskap Stenhagen 
KTN-2019-00633 Horn afrikan center OnTopic 
KTN-2019-00634 Horn afrikan center Från hotbild till förebild 
KTN-2019-00635 Dalkurd FF Musik för alla 
KTN-2019-00641 Arabiska och svenska under ett tak Active 
KTN-2019-00659 Danmarks IF Onside 

Sammanfattning 

Föreningar med öppen fritidsverksamhet för barn och unga kan söka projektstöd för 
projekt av mindre omfattning eller nya projekt, samt verksamhetsstöd för längre 
projekt eller verksamheter. Verksamhetsstöd kan sökas för ett, två eller tre år. 
Ansökningar under 200 tkr beslutas med delegation från nämnden. 
Kulturförvaltningen föreslår i föreliggande ärende att nio organisationer beviljas 
verksam hetsstöd om sammanlagt 8 252 tkr, samt att tre organisationer beviljas 
projektstöd om sammanlagt 1 580 tkr. 

Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-26. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

§140 

Överenskommelse ldeburet offentligt 
partnerskap (IOP) med KFUK-KFUM Uppsala 
KTN-2019-00767 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap med Uppsala 
KFUK-KFUM för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31, 

att överenskommelsen fastställs under förutsättning att idrott- och fritidsnämnden 
godkänner och fastställer överenskommelsen enligt bilagt förslag, samt 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap från kulturnämnden med 
10 239 tkr. 

Sammanfattning 

Nämnden beslutade 2018-12-17, KTN-2018-0617, att uppdra till kulturförvaltningen att 
utreda förutsättningarna för att ingå ett ideburet offentligt partnerskap (10P) med 
Uppsala KFUK-KFUM (hädanefter kallat KFUM) gällande öppen fritidsverksamhet inför 
2020. 

Föreningen får sedan tidigare stöd för gruppverksamhet kopplat till den öppna 
fritidsverksamheten från Idrott- och fritidsnämnden som därmed bjöds in till arbetet. 
För uppdraget skapades en gemensam arbetsgrupp mellan kulturförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen, idrott och fritid, och KFUM. Bilagt förslag till 
överenskommelse, bilaga 1 är framtaget i gemensam beredning och process. 

Till överenskommelsen knyts specifika insatser. Deras innehåll, inriktning, tidsperiod 
och ekonomiska förutsättningar kan vid behov och övertid förändras utan att 
överenskommelsen behöver omförhand las, under förutsättning att 
överenskommelsens mål, syfte, värdegrund och kärnvärden för arbetet med 
målgrupperna inte förändras. 

Förslaget till överenskommelse relaterar till olika styrande dokument och 
kommunstyrelsens kartläggning av behov i stadsdelen Gottsunda/Valsätra liksom 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

handlingsplan Gottsunda/Valsätra. Arbetet har varit föremål för en omfattande dialog 
mellan parterna. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-26. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 
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§141 

Överenskommelse ldeburet offentligt 
partnerskap (IOP) med Fyrisgården 

KTN-2019-00768 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att godkänna överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap med 
föreningen Fyrisgården för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31, 

att överenskommelsen fastställs under förutsättning att idrott- och fritidsnämnden 
och omsorgsnämnden godkänner och fastställer överenskommelsen enligt bilagt 
förslag, samt 

att finansiera överenskommelsen om partnerskap från kulturnämnden med 1 181 tkr. 

Sammanfattning 

Nämnden beslutade 2018-08-18, KTN-2018-0111, att uppdra åt kulturförvaltningen att 
påbörja en fördjupad dialog om möjligheten till ett eventuellt ideburet offentligt 
partnerskap med föreningen Fyrisgården. 

För uppdraget skapades en gemensam arbetsgrupp mellan kulturförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen, idrott och fritid, omsorgsförvaltningen och Fyrisgården. 
Bilagt förslag till överenskommelse, bilaga 1 är framtaget i gemensam beredning och 
process. 

Till överenskommelsen knyts specifika insatser. Deras innehåll, inriktning, tidsperiod 
och ekonomiska förutsättningar kan vid behov och över tid förändras utan att 
överenskommelsen behöver omförhandlas, under förutsättning att 
överenskommelsens mål, syfte, värdegrund och kärnvärden för arbetet med 
målgrupperna inte förändras. 
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Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-26. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 
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§142 

Ersättning för öppen fritidsverksamhet vid 
Uppsala Waldorfskola 2020 

KTN-2019-00770 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att fastställa ersättningen för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) vid Uppsala 
Waldorfskola 2020 till 9114 kr/elev/år 

Sammanfattning 

Uppsala Waldorfskola driver som ända fristående skola öppen fritidsverksamhet, 
fritidsklubb, för elever i årskurs 4-6. För det får de ersättning per inskrivet barn och år. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-15. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 
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§143 

Internkontrollplan 2020 

KTN-2019-00682 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att godkänna nämndens intern kontrollplan för 2020, samt 

att överlämna nämndens internkontrollplan för 2020 till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kulturnämnden upprättar årligen en internkontrollplan. Planen ska vara ett stöd i 
styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen 
ska försäkra att 

• Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt 
• Den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig 
• Verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer 

Internkontrollplanen beskriver vad som behöver göras utifrån viktiga risker som 
framkommit i riskanalysen. Varje kontrollmoment i internkontrollplanen följs upp 
enligt beskriven frekvens och metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till 
kommunstyrelsen. 

Internkontrollplanen innehåller också en beskrivning av hur nämnden arbetar med 
intern kontroll och hur internkontrollplanen används för att utveckla detta arbete. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-26, reviderat av 
arbetsutskottet 2019-12-04. Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 
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§144 

Analys och utvärdering av system och rutiner 
för intern kontroll 2019 KTN 

KTN-2019-0392 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att godkänna nämndens analys och utvärdering av system och rutiner för intern 
kontroll 2019, samt 

att överlämna handlingen till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelser och nämnder årligen till 
kommunstyrelsen rapportera in en analys och utvärdering av sina system och rutiner 
för intern kontroll. 

Inrapporteringen ska stödja utvecklingen av den interna kontrollen inom nämndernas 
verksamhetsområden men också på kommunövergripande nivå, genom att ge 
kommunen underlag för samordning och lärande. 

Inrapporteringen kan ge större kunskap om vad intern kontroll är och vilken roll den 
har i nämndernas arbete mot måluppfyllelse. Den kan också ge en helhetsbild över vad 
den interna kontrollen består av, hur den fungerar och är organiserad inom respektive 
ansvarsområde samt bidra till en starkare koppling mellan den interna kontrollen och 
internkontrollplanen. 

Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-26. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 
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§145 

Månadsuppföljning ekonomin per oktober 
2019 

KTN-2019-0213 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att godkänna upprättad ekonomisk månadsrapport per oktober 2019. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott på 9 m nkr vilket är en positiv avvikelse i förhållande 
till budget för perioden. Nämndens helårsprognos är ett överskott på 1,5 mnkr. 
Periodens överskott beror på outnyttjat stöd för bygdegårdar, högre 
försäljningsintäkter än förväntat hos Reginateatern och Biotopia, vakanser hos 
Uppsala kulturskola och Fritid Uppsala, lägre lokal- och fastighetskostnader samt att 
kostnader för främmande tjänster ännu inte realiserats som planerat för perioden. Två 
av åtta avdelningar uppvisar en negativ avvikelse i förhållande till prognos. Totalt för 
kulturnämnden utgör prognosavvikelsen 1% av periodens kostnader. Utfallet pekar på 
ett resultat för helåret i nivå med helårsprognosen. Sjukfrånvaron för kulturnämndens 
verksamheter speglar i stort sjukfrånvarons utveckling på ett kommunövergripande 
plan. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-25. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 
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§146 

Yttrande över detaljplan för kvarteret Sala i 
centrala staden 

KTN-2019-00760 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan 
för kvarteret Sala i centrala staden med följande revideringar: 

i tredje stycket revidera den första meningen enligt följande: Kulturnämnden 
invänder med kraft mot att detaljplanen ska medge inglasning av befintliga 
arkader mot Vaksalagatan och Draga rbrunnsgatan, vilka båda är en viktig del i 
kvarterets ursprungliga gestaltning, 

tillägg av ett fjärde stycke enligt följande: En inglasning av fasaderna på det 
sätt som föreslås riskerar att följas av liknande krav från andra fastighetsägare. 
Detta skulle i så fall helt förändra gaturummet och stadsbilden. 

Yrkanden 

Bertil Norbelie (M) yrkar (1) att i yttrandet i tredje stycket revidera den första meningen 
enligt följande: Kulturnämnden invänder med kraft mot att detaljplanen ska medge 
inglasning av befintliga arkader mot Vaksalagatan och Draga rbrunnsgatan, vilka båda 
är en viktig del i kvarterets ursprungliga gestaltning. 

Bertil Norbelie (M) yrkar (2) att yttrandet tillägg av ett fjärde stycke enligt följande: En 
inglasning av fasaderna på det sätt som föreslås riskerar att följas av liknande krav från 
andra fastighetsägare. Detta skulle i så fall helt förändra gaturummet och stadsbilden. 

Arne Sandemo (M) yrkar bifall till Bertils Norbelies (M) yrkande (1) och yrkande (2). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Bertil Norbelies (M) ändringsyrkande (1) mot avslag och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 
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Ordföranden ställer Bertil Norbelies (M) tilläggsyrkande (2) mot avslag och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Detaljplanen för kvarteret Sala i centrala staden (Dragarbrunn 24:5) omfattar delar 
av Vaksalagatan och Kungsgatan av plantekniska skäl, och för att släcka ut en 
rättighet till en gångtunnel under Kungsgatan som inte längre är aktuell att 
genomföra. 
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden välkomnar förändringarna i 
området samtidigt som nämnden understryker vikten av i det fortsatta arbetet ta 
stor hänsyn till riksintresseområdet för kulturmiljövård (Uppsala stad C40 A) samt 
siktlinjerna mot Uppsalas historiska. Kulturnämnden föreslås också understryka 
vikten av att varken glasa in arkaderna mot Vaksalagatan eller mot 
Dragarbrunnsgatan för att bibehålla en viktig del i kvarterets ursprungliga 
gestaltning. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-12-10. 
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§147 

Yttrande över detaljplan för ny skola i 
Gottsunda 

KTN-2019-00762 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan 
för ny skola i Gottsunda. 

Yrkanden 

Arne Sandemo (M) yrkar med instämmande av Patrik Hedlund (S) bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Detaljplanen möjliggör ett nytt skolområde med två skolor och idrottsverksamhet 
samt möjlighet till samnyttjande av lokaler. Detaljplanens ambitionsnivå för att 
möjliggöra samnyttjande av nya skolbyggnader i högre grad än tidigare är mycket 
god vilket bedöms gynna kulturförvaltningens verksamheter. Kulturförvaltningen 
välkomnar även att ett skolbibliotek finns inritat i skisserna för den nya skolan. 
Förvaltningen vill dock understryka behovet av att ytterligare studera 
trafiksäkerheten vad gäller gång- och cykelväg till och från 
fritidsklubbsverksamheten och föreslår kulturnämnden att ytterligare studier kring 
trafiksäkerheten för barn- och unga i området bör göras för att säkerställa trygg 
passage till och från fritidsklubbsverksamheten. Kulturförvaltningens planerade 
verksamheter för barn och unga inom planområdet samt den kommande 
konstnärliga gestaltningen kommer att bidra till att öka både attraktiviteten och 
tryggheten i området. Likaså kommer barnperspektivet och 
jämställdhetsperspektivet att i hög grad beaktas vid utformningen av ovanstående. 
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Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-26. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 
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§148 

Riktlinjer för beräkning av 1 procent till 
offentlig konst 
KTN-2019-00605 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att anta riktlinjen för beräkning av en procent till offentlig konst vilken därigenom 
ersätter andra att-satsen i beslut enligt protokoll från kommunstyrelsen den 2006-03-
01 (KS 2006-0040), (att tillämpa en beräkningsgrund av 1% av den totala 
investeringsnivån beräknad med 6 procents andel av skatteintäkter och 
kommunalekonomisk utjämning). Övriga att-satser gäller fortfarande, samt 

att överlämna riktlinjer för beräkning av 1 procent till offentlig konst till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Sedan tidigare beslut avsätter Uppsala kommun 1 procent till offentlig konst. 
Kulturförvaltningen har utarbetat en riktlinje för hur en procent till offentlig konst 
ska beräknas. Investeringsmedel för offentlig konst avsätts i Mål och Budget. 
Syftet med Uppsala kommuns riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst är 
att tydliggöra ansvarsfördelning inom kommunkoncernen för olika aktörer och 
beskriva den beräkningsmodell som ska användas för att beräkna hur stor 
investeringsbudget Uppsala kommun ska avsätta varje år för offentlig konst. Riktlinjen 
syftar också till att öka transparensen gentemot kommuninnevånare och övriga 
intressenter. 

Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-26, reviderat av 
arbetsutskottet 2019-12-04. Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 
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§149 

Offentlig konst för Storvreta idrottshall 

KTN-2018-0433 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att ge konstnären Marie Dahlstrand uppdraget att utföra den konstnärliga 
gestaltningen för Storvreta idrottshall, samt 

att avsätta 800 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären erhåller 700 tkr 
för sitt uppdrag, vilket omfattar konstnärligt arvode och arbete, underkonsulter, 
material, resor, transport, försäkring, installation och oförutsedda utgifter. Resterande 
medel avser kringkostnader för Marie Dahlstrands uppdrag. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden godkände 2018-12-17 konstprogrammet för Storvreta idrottshall i 
Uppsala. Arbetet med att ta fram konstnär och skiss har följt Uppsala kommuns 
riktlinjer för arbetet med offentlig konst där dialog med invånare har förts kring 
konstverket. Nu föreligger konstnären Marie Dahlstrands gestaltningsförslag för 
Storvreta idrottshall. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-26. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 
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§150 

Offentlig konst för Uppsala yrkesgymnasium 
Jälla 

KTN-2018-0573 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att ge konstnären Kristina Matousch uppdraget att utföra den konstnärliga 
gestaltningen för Uppsala yrkesgymnasium Jälla, samt 

att avsätta 1200 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären Kristina 
Matousch erhåller 900 tkr för sitt uppdrag, vilket omfattar konstnärligt arvode och 
arbete, underkonsulter, material, resor, transport, försäkring, installation och 
oförutsedda uppgifter. Resterande summa avser kringkostnader för montering och 
markarbeten. 

Sammanfattning 

En konstnärlig gestaltning föreslås för Uppsala yrkesgymnasium Jälla i enlighet med 
Uppsala kommuns satsning på landsbygden samt barn och unga. Kristina Matousch 
förslag "Being" består av en skulptur och flera bänkar. Konstnärens förslag samspelar 
med konstprogram framtaget för projektet samt de värden som tagits fram vid 
dialogtillfällen med konstkommitté. 

Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-01. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 
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§151 

Offentlig konst för Sunnersta 

KTN-2018-0259 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att ge konstnären Johan Paalzow uppdraget att utföra den konstnärliga gestaltningen 
för Sunnersta, allmän platsmark, samt 

att avsätta 1 400 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären Johan Paalzow 
erhåller 1 100 tkr för sitt uppdrag, vilket omfattar konstnärligt arvode och arbete, 
underkonsulter, material, resor, transport, försäkring, installation och oförutsedda 
utgifter. Resterande summa avses kringkostnader för montering och markarbeten. 

Sammanfattning 

Med det reviderade konstprogrammet för Sunnersta som grund planeras en 
konstnärlig gestaltning till Sunnersta. Konstnären Johan Paalzow planerar att under 
2020 och 2021 uppföra ett nyskapande konstverk mot bakgrund av platsens historia. 
Nu föreligger hans förslag till gestaltning. Förslaget tar tydligt fasta på värden för 
platsen samt hållbarhets- och tillgänglighetsaspekter. Platsen har ingen offentlig konst 
utomhus sedan tidigare. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-22. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 
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§152 

Offentlig konst för Centralpassagen 

KTN-2019-0111 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att ge konstnären Astrid Krogh uppdraget att utföra den konstnärliga gestaltningen för 
Centra [passagen, samt 

att avsätta 1 250 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären Astrid Krogh 
erhåller 945 tkr för sitt uppdrag vilket omfattar konstnärligt arvode och arbete samt 
assistent, material, resor, försäkring, ljusinstallation och oförutsedda utgifter. 
Resterande summa avses kringkostnader för montering och markarbeten. 

Särskilt yttrande 

Simon 0 Pettersson (SD) avger särskilt yttrande enligt följande: 

I ett koncept som presenterades vid kulturnämndens sammanträde förekom ett Pride-
motiv (ej så i sammanträdeshandling). Om detta återfinns i det färdiga konstverket 
finner jag det vara en onödig politisk markering, som inte kan motiveras av estetiska 
hänsyn. 

Positivt kan noteras att förvaltningen denna gång låtit flera konstnärer inkomma med 
skissförslag, vilket borde leda till en förbättring i kvalitetsarbetet. Jag saknar dock ännu 
en motivering till varför det föreliggande förslaget anses bättre än de övriga. Över 
huvud taget skulle det öka förståelsen för skissförslagen, om de inte bara beledsagades 
av en presentation av konstnären och verket, utan också en estetisk motivering till 
varför just dessa har valts och vad de tillför till Uppsalas offentliga miljö. 

Sammanfattning 

Utifrån konstprogrammet för Centralpassagen har avdelningen för offentlig konsts 
projektledare gjort ett brett urval av konstnärer ur vilket sakkunniggruppen beslutat 
om att ge tre konstnärer parallella skissuppdrag. Dialog har skett med Stationsrådet, 
Trafikverket, Region Uppsala (UL), Synskadades Riksförbund samt 
stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun. Det har även genomförts dialoger med 
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invånare på plats. Tidigare trygghetsvandringar och intervjuer med invånare på platsen 
har tagits i beaktning. Sakkunniggruppen har efter skissinlämning från de tre 
konstnärerna beslutat att gå vidare med en konstnär och nu föreligger dennes skiss för 
kulturnämnden att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-22. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 
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§153 

Offentlig konst för Ulleråker, allmän 
platsmark, gestaltningsuppdrag 

KTN-2019-0206 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att ge konstnären Eija-Liisa Ahtila uppdraget att utföra den konstnärliga gestaltningen 
för Ulleråker, allmän platsmark, samt 

att avsätta 2 000 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären Eija-Liisa Ahtila 
erhåller 1 500 tkr för sitt uppdrag, vilket omfattar konstnärligt arvode och arbete, 
underkonsulter, material, resor, transport, försäkring, installation och oförutsedda 
utgifter. Resterande summa avser kringkostnader för montering och markarbeten. 

Sammanfattning 

Med det omfattande konstprogrammet för Ulleråker som grund planeras och 
genomförs en rad konstnärliga gestaltningar i Ulleråkerområdet. Byggandet av 
bostäder skjuts framåt och konsten har därigenom en viktig roll i att aktivera och 
aktualisera framförallt Hospitalsparksområdet genom en konstnärlig och kulturell 
prägel. 

Konstnären Eija-Liisa Ahti las konstverk för allmän platsmark U [leråker planeras stå 
klart år 2022-2023. Hennes förslag till gestaltning som aktiverar den södra delen av 
Hospitalsområdet tar tydligt fasta på platsens historia. 

Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-26. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur --(1 Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 36 (41) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 201942-12 

§154 

Offentlig konst för Valsätraparken 

KTN-2019-0232 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att ge konstnären Klara Kristalova uppdraget att utföra den konstnärliga 
gestaltningen för Valsätraparken, samt 

att avsätta 1 100 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären Klara 
Kristalova erhåller 1 000 tkr för sitt uppdrag, vilket omfattar konstnärligt arvode och 
arbete, underkonsulter, material, resor, transport, försäkring, installation och 
oförutsedda utgifter. Resterande summa avser kringkostnader för montering och 
markarbeten. 

Sammanfattning 

Utifrån projektets konstprogram har avdelningen för offentlig konsts projektledare 
gjort ett brett urval av konstnärer ur vilket sakkunniggruppen beslutat om att ge Klara 
Kristalova ett skissuppdrag. Dialog har skett med konstkommitté där ansvariga 
projektledare och landskapsarkitekter vid utvecklingen av Valsätraparken, barn och 
vuxna vid Spinn rockens förskola och Lilla Va lsätraskolan samt representanter för 
villaföreningen i Vasätra. Sakkunniggruppen har sedan beslutat att gå vidare med Klara 
Kristalova skissförslag och nu föreligger hennes förslag för kulturnämnden att ta 
ställning till. 

Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-25. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

, Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

--, 



Uppsala 
kommun 

Sida 37 (41) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

§155 

Offentlig konst för Centralgaraget 

KTN-2019-0386 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att ge konstnären Backa Ca rin Ivarsdotter uppdraget att utföra den konstnärliga 
gestaltningen för Centralgaraget, samt 

att avsätta 1 200 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären Backa Carin 
Ivarsdotter erhåller 1 000 tkr för sitt uppdrag, vilket omfattar konstnärligt arvode och 
arbete, underkonsulter, material, resor, transport, försäkring, installation och 
oförutsedda uppgifter. Resterande summa avser kringkostnader för montering och 
markarbeten. 

Sammanfattning 

Konstnären Backa Can i n Ivarsdotter föreslås utföra konstnärlig gestaltning för 
Centralgaraget vid Uppsala centralstation. Konstnären har arbetat med en gestaltning 
som är hållbar över tid innehållsmässigt. Förslaget är tydligt präglat av platsen och 
kopplar an till kriterier för hållbarhet och materialval. 

Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-01. Kulturnämndens 
arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Q.:'  



Uppsala 
kommun 

Sida 38 (41) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-1.2 

§156 

Delegationsbestut 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2019-10-20 till 2019-12-04 till 
protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

_ 



Uppsala 
kommun 

Sida 39 (41) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

§157 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till protokollet. 

Särskild aktivitet partigrupp 

Särskild aktivitet partigrupp Uppsala-Alliansen den25 november 

Särskild aktivitet partigrupp (V) den 19 december 

Protokoll 

Protokoll kulturnämndens stipendieutskott 2019-10-15 

Protokoll kulturnämndens arbetsutskott 2019-10-23 

Protokoll kulturförvaltningens skyddskommitté 2019-10-30 

Protokoll kulturnämndens upphandlingsutskott 2019-11-06 

Skrivelser 

Kommunrevisionen: Granskning av kommunens interna kontroll 

Kommunrevisionen: Granskning kommunens mål resultatstyrning 

JO-beslut 2019-11-06, KTN-2019-00784 

Skrivelse från teatergruppen tio fötter, KTN-2019-0520 

Skrivelse från Tornet productions, KTN-2019-00816 

Justerandes signatur 
\ 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 40 (41) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

§158 

Deltagande konferenser och möten 

Inga ärenden att behandla 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

42,  y, 



Uppsala 
kommun 

Sida 41 (41) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-12-12 

§159 

Informationsärenden 

Sten Bernhardsson informerar från verksamheten 

Anna Ehn informerar om konstverk på Brantingskolan 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 
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Sarah Havneraas (KD) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
011e Romlin (C) 

UPPSALA 
ALLIANSEN 

ffi POUT 

Centerpartiet 

NÄROPLAD 

PrIÅa VS5 
Kulturnämnden 2019-12-12 
Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet 

Särskilt yttrande ärende 4. 
Verksamhetsplan och budget 2020. 

Våra tre partier lämnade i november in en gemensam Mål och budget för 2020 till 
kommunfullmäktige, därför har vi också en principiellt annorlunda uppfattning än 
vänsterstyret i detta ärende. Vi valde i vårt förslag till budget att skala av på den kommunala 
administrationen; den offentliga konsten och på dyra icke lagstadgade satsningar såsom 
"kulturis". Faktum är att sådana tjänster redan idag erbjuds av civilsamhället, en ordning vi 
vill behålla och därav att Uppsala kommun inte ska ägna sig åt att konkurrera med andra inom 
detta område. I tider när Uppsala kommun inte har råd med den mest grundläggande välfärden 
inom ramen för andra nämnder, såsom Omsorgsnämnden och Socialnämnden, är politikens 
uppgift att prioritera. 
Handlingarna till ärendet skickades ut även mycket sent och kompletterades med ytterligare 
text på kvällen före sammanträdet. Det har därför inte varit möjligt för Uppsalaalliansen att 
gemensamt analysera alla delar av detta omfattande dokument. 
Vi avstår därför att delta i beslutet. 

Vi vill dock särskilt kommentera punkt 2.38 i kommunfullmäktiges inriktningsmål; 
"att kulturnämndens åtgärd i samband med arbetet med ansökan till europeisk 
kulturhuvudstad 2029 ska stärka utvecklingen av kulturen som en viktig del av stads- och 
landsbygdsutveckling". 

Uppsala ska vara en kulturstad av rang, med en bredd och höjd på utbudet som svarar mot 
invånarnas och besökarnas högt ställda förväntningar. Av erfarenhet vet vi att en ansökan om 
att bli europeisk kulturhuvudstad förutsätter en rad omständigheter som idag inte tillfullo är 
uppfyllda. 

• Till att börja med är samverkan med Region Uppsala och länets övriga kommuner 
otillräcklig och behöver utvecklas. Vi är långt ifrån intentionerna för 
kultursamverkansmodellen och går därmed miste om statliga medel och de 
samordningsfördelar som kan vinnas. 

• Samordningen med statliga myndigheter som Riksantikvarieämbetet (Gamla Uppsala 
museum) och Uppsala universitet (Museum Gustavianum mm) brister. 

• I vår egen organisation behöver två tunga institutioner utvecklas. Dels gäller det 
konstmuseet vars placering och uppdrag måste få sin lösning. Härutöver behöver 
Uppsala konsert och kongress ha direktiv och resurser som gör det möjligt att driva 
konsert- och konferensverksamhet med hög kvalitet. 

Att komma tillrätta med dessa förutsättningar förutsätter ett långsiktigt perspektiv och inte 
som villkor för att uppnå ett års kulturhuvudstadsstatus, utan för att kulturstaden Uppsala och 
ska nå sin fulla potential. 



uT (35-7, 

Diarienummer 
KTN-2019-00681 
Datum 2019-12-10 

Särskilt yttrande — Vänsterpartiet 

Särskilt yttrande - Vänsterpartiet Vänsterpartiet la ned sin röst gällande driftsbudget för år 
2020 och i ärenden direkt relaterade till driftsbudgeten såsom antagandet av 
verksamhetsplan år 2020. Detta gör Vänsterpartiet då vårt budgetförslag föll i 
kommunfullmäktige. Med Vänsterpartiets budget hade fler verksamheter bibehållits och till 
Voch med utökats. På så vis hade Uppsala haft ett rikare, mer jämlikt och tillgängligt kulturliv 

- för alla. 

Dock är vi i Vänsterpartiet glada över att vi tillsammans med Mittenstyret har fått igenom en 
rad satsningar som exempelvis Parkteater i Gottsunda med start sommaren 2020, 
landsbygdssatsningar, att utveckla och vidga kultursatsningar för invånare med särskilt 
fokus på barn och unga i Gränby och Gottsunda för att nämna några exempel. 

Ylva Larsdotter (V) och Artemis Lumarker (V) 

Vänsterpartiet Uppsala 



Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna i ärende 4: verksamhetsplan och budget. 

Sverigedemokratema deltar inte i beslutet om kulturnämndens verksamhetsplan och budget, 
då ett annat budgetförslag än vårt ligger till grund för detta. Mycket allmänt uttryckt hade vi 
önskat en verksamhetsplan och budget som i högre grad fredade kulturområdets integritet, där 
kvaliteten stod i förgrunden och de politiska målsättningarna tonades ned. 

Simon 0. Pettersson 

Ledamot (SD) 

s4Q_ 
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Kulturnämnden 2019-12-12 
Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet 

Reservation ärende 5. 
Verksamhetsstöd till det fria kulturlivet 2020. 

Anslaget bör tillföras ytterligare 2 000 tkr. Dessa medel bör anvisas till Föreningen 
Fyrisbiografen med 250 tkr samt Fredens Hus med 1 750 tkr, vilka därmed ger det belopp 
dom presenterat i sina respektive anslagsframställningar. 

Föreningen Fyrisbiografen drivs av en ideell förening med endast tre deltidsanställda och 
driver i huvudsak verksamheten genom arbete av volontärer vilket bör beaktas och gärna 
premieras. Föreningen Fyrisbiografen verkar för att med kvalitetsfilm nå nya grupper. 1 sitt 
val av filmer aktualiserar föreningen angelägna samhällsfrågor som demokrati, yttrandefrihet 
och mänskliga rättigheter. Föreningen arbetar med små medel och får genom den äskade 
resursen ökade möjligheter att nå ut med fler smala kvalitetsfilmer till en större publik. 

Fredens Hus är enligt vår mening en unik institution som målmedvetet och ytterst 
framgångsrikt verkar för fred och för att motverka diskriminering samt mobbing av alla slag. 
Den ökade resursen öppnar möjlighet för fler ungdomar i Uppsala att få kännedom och delta i 
verksamheten. 
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