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och tjänstgörande handläggare 
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Utses att justera: 
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Arne Sandemo (M) 

Stationsgatan 12, Uppsala 2015-10-05 

Paragrafer: 131-150 
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Arne Sandemo (M), justerare 	 Ingela Åbe sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Kulturnämnden 
2015-09-22 

Datum för 	 2015-10-06 	 Sista dag för överklagande: 	2015-10-27 
anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: 2015-10-28 
Förvaringsplats 
för protokollet: Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 
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Ingela Åb rg sekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



tlupeyala KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-22 

§ 131 

Upprop/formalia 

Upprop genomförs. 

§ 132 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
2015-10-05. 

§ 133 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändring, 

Följande ärenden flyttas och tas upp direkt efter fastställande av föredragningslistan, 
ärende 16, Rapport fritidsgårdar sommaren år 2016, 
ärende 9, Kommunikationsplan för kulturnämnden år 2015-2018, 
ärende 17, Rapport om arbetet med att utveckla Uppsala konstmuseum i nära samverkan med 
Uppsala universitet och andra intressenter, 
ärende 18, Rapport om offentlig konst. 

§ 134 

Rapport — fritidsgårdar sommaren 2015 

Fritidschef Gunilla Sjöblom rapporterar. 

Utdragsbestyrkande 
001 

Justerandes sign 
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551 pm.lo. KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-22 

§ 135 

Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 2015-2018. KTN 2015-0444 

Beslut 
att ta emot informationen och godkänna kulturnämndens övergripande kommunikationsplan 
för åren 2015-2018, 

att uppdra åt kulturförvaltningen att samordna sin externa kommunikation där det är möjligt, 
samt 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med uppföljningsrapport för kommunikations-
plan 2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag 2015-09-04 till beslut. 

Kommunikationsplanen är en övergripande plan för nämndens ansvarsområde, med fokus på 
särskilda politiska beslut. Till varje projekt tas sedan en kommunikationsplan fram på 
detaljnivå. Kulturförvaltningens avdelningar tar fram marknads- eller kommunikationsplaner 
på verksamhetsnivå. 

Beslutsgång 
Nämnden enas om att lägga till följande att-sats, 
att uppdra till förvaltningen att återkomma med uppföljningsrapport för kommunikationsplan 
2015. 

Information 
Kommunikationsdirektör Teresa Palmquist infoiiiierar om kommunikationsstabens uppgifter 
som är att leda och samordna kommunens interna och externa kommunikationsarbete. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-22 

§ 136 

Rapport om arbetet med att utveckla Uppsala konstmuseum i nära samverkan med 
Uppsala universitet och andra intressenter 

Konstmuseichef Daniel Werkmäster rapporterar. 

§137 

Rapport — offentlig konst 

Intendent för offentlig konst Anna Ehn rapporterar. 

§ 138 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
att anmäla Karolin Lundström (V) och Arne Sandemo (M) att delta i Hearing om 
funktionshinderpolitiskt program 2015-09-01, 

att anmäla Peter Gustavsson (S), Karolin Lundström (V) och Eva Edwardsson (FP) att delta i 
Sveriges kommuners och landstings kulturkonferens 2015-10-12-13 i Karlstad, 

att anmäla Anders Nordström (FP) att delta i Kultur för livet — nationell konferens om kultur 
som välfärdsresurs för äldre 2015-10-09, 

att anmäla Peter Gustavsson (S) och Arne Sandemo (M) att delta i Politikerråd med finska 
minoriteten 2015-11-16, 

att anmäla Elisabeth Ståhle (MP) och 011e Romlin (C) att delta i Dialogmöte 2015-09-30 — 
Mötesplats för unga med funktionsnedsättning och politiker/tjänstemän, samt 

att anmäla Peter Gustavsson (S) att delta i Fritid för alla-dagen 2015-10-17 — dagen syftar till 
att visa vad Uppsalas föreningar och organisationer har att erbjuda personer med funktions-
nedsättning, anhöriga, ledsagare, boenden, assistenter m fl. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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tlu3Peacie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-22 

§ 139 

Periodbokslut per augusti och helårsprognos. KTN 2015-0354 

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

att överlämna periodbokslut per augusti och helårsprognos för år 2015 till kommunstyrelsen, 
samt 

att uppdra till presidiet att se över vilka möjligheter som finns att begränsa kostnaderna för 
politisk verksamhet för återstoden av 2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-09-16. 

Kulturnämndens periodbokslut per augusti visar ett överskott om 6 200 tkr för perioden 
januari-augusti 2015. Överskottet beror till största delen på icke periodiserade budgetposter, 
kultur- och fritidsstöd som inte ännu betalas ut, vakanta tjänster inom kulturförvaltningen 
samt semesterlöneskuldens påverkan. Nämnden prognostiserar en budget i balans för hela 
verksamhetsåret 2015. Osäkerheten i nämndens prognos ligger inom ett underskott om 600 tkr 
och ett överskott om 1 000 tkr. Kulturnämnden bedömer att nämndens uppdrag i WE 2015-
2018 (Inriktning, verksamhet, ekonomi) kommer att genomföras under året. 

Beslutsgång 
Nämnden enas om att lägga till följande att-sats, 
att uppdra till presidiet att se över vilka möjligheter som finns att begränsa kostnaderna för 
politisk verksamhet för återstoden av 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2uPeckete KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-22 

§ 140 

Mål- och budget 2016-2018 — med plan för 2017-2018. KTN 2015-0488 

Beslut 
att godkänna förslaget till Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 avseende de delar 
som omfattar nämndens ansvarsområde med de synpunkter som nämnden lyfter fram i 
framtaget yttrande, 

att överlämna nämndens yttrande angående Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 
till kommunstyrelsen, 

att förbereda och genomföra de verksamhetsförändringar som Mål och budget 2016 med 
plan för 2017-2018 innehåller avseende nämndens ansvarsområde, 

att de inriktningsmål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 2016 
med plan för 2017-2018 innehåller i tillämpliga delar ska utgöra bas för nämndens 
verksamhetsplan 2016, samt 

att nämndens verksamhetsplan 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 
december 2015. 

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

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-09-17. 

En ny budgetprocess och budgetstruktur, Mål och budget, beslutades av kommunstyrelsen i 
december 2014. I mål och budgetprocessen finns beskrivet att respektive nämnd ska fatta 
beslut om nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om Mål och 
budget 2016 med plan för 2017-2018 fattas i kommunfullmäktige den 2-3 november. 

Yrkande 
Eva Edwardsson (FP) yrkar med instämmande av Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil 
Norbelie (M) och 011e Romlin (C), 
- Nej till förslaget att höja skatten med 30 öre. 
- Att uppdra till kulturförvaltningen att ta fram ett förslag där nettokostnaderna endast ökar 
med 2,8%. 
- Att uppdra till förvaltningen att redovisa olika avgifter inom verksamheten. 
- Ge kulturförvaltningen i uppdrag att utvärdera kommunens kulturverksamhet utifrån 
frågeställningen om kommunens stöd är effektivt och välbalanserat med avseende på konstens 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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551upecw, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-22 

Fortsättning § 140 — Mål och budget 2016-2018 — med plan för 2017-2018. KTN 2015-
0488 

olika uttryck, med avseende på institutionella och andra faktorer, olika åldersgrupper, olika 
befolkningsgrupper samt geografisk spridning. 

Peter Gustavsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till Mål- och budget 2016-2018 — 
med plan för 2017-2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Eva Edwardsson (FP) m fl yrkande mot eget och finner 
bifall föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande JusterarOss sign 
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Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-22 

§ 141 

Ändring av datum för kulturnämndens ordinarie arbetsutskott i oktober 2015 

Beslut 
att flytta kulturnämndens ordinarie arbetsutskott 2015-10-13 till 2015-10-14 id 18.00. 

§ 142 
Upphandling av kaféverksamheten på Uppsala stadsbibliotek. KTN 2015-0477 

Beslut 
att uppdra till kulturnämndens upphandlingsutskott att fastställa upphandlingsunderlag samt 
besluta om tilldelning. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-09-17. 

Kafeverksamheten på Uppsala stadsbibliotek bedrivs sedan 2009 på entreprenad. Det 
nuvarande avtalet har löpt ut och behöver förnyas. Drift och skötsel av kaféverksamheten på 
Stadsbiblioteket föreslås upphandlas i enlighet med gällande lagstiftning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uplithala KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-22 

§ 143 

Samarbetsprojekt med studieförbunden, andra delrapporten. KTN 2015-0306 

Beslut 
att ta emot rapporten samt godkänna föreslagen fördelning av projektmedel. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-09-07. 

Kulturnämnden har fattat beslut om ett samarbetsprojekt med studieförbunden under år 2015 
och avsatt 500 der för projektet. Kulturförvaltningen tog enligt nämndens beslut i dialog med 
studieförbunden fram kriterier som ska gälla för satsningen. Förvaltningen lämnade en första 
delrapport vid nämndens sammanträde i juni 2015. Förvaltningen lämnar härmed en andra 
delrapport från det pågående projektarbetet samt förvaltningens förslag till fördelning av 
projektmedel. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Peter Gustavsson (S) i beslutet av detta ärende. 

§ 144 

Delrapport — Kultursamarbete mellan ett antal Uppsalaföretag och kulturnämnden. 
KTN 2015-0386 

Beslut 
att ta emot delrapporten. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-09-17. 

I juni 2015 beslutade kulturnämnden (KTN 2015-06-11 § 117) att uppdra till 
kulturförvaltningen att teckna sponsors avtal med sex Uppsalaföretag och att uppdraget skulle 
återrapporteras kvartalsvis med början i september 2015. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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KULTURNÄMNDEN 

   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-22 

§ 145 

Särskild satsning på kulturcentra år 2015 

Beslut 
att godkänna upprättat förslag till särskild satsning på kulturcentra med syfte att öka utbudet 
av aktiviteter, kännedomen om dem och de möjligheter de kan erbjuda kommuninvånarna. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut 2015-09-17. 

Enligt WE 2015-2018 (Inriktning Verksamhet Ekonomi) har i kulturnämndens budget för år 
2015 200 tkr anslagits för en särskild satsning på kulturcentra. Medlen föreslås användas för 
gemensam marknadsföring av särskilt utökat aktivitetsutbud under november och december. 

§ 146 

Överflyttning av handläggning av arrangörsstöd för teater och dans från och med år 
2016. KTN 2015-0478 

Beslut 
att ge kulturförvaltningen i uppdrag att administrera kulturnämndens arrangörsstöd för teater 
och dans från och med år 2016, samt 

att digitalisera ansökningsförfarandet och knyta detta till webbplatsen KUBIK 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-09-04 

Från och med årsskiftet 2015/2016 föreslås att uppdraget att handlägga kulturnämndens 
arrangörsstöd flyttas från Riksteatern Uppsala län till kulturförvaltningens avdelning för 
strategi & omvärld. Stödet uppgår till 515 000 kr inklusive handläggningskostnad år 2015. 
Stödet är avsett att underlätta för kommunens skol- och förskolebarn att få uppleva 
professionell teater och dans. Stödet kan sökas av skolor, förskolor och föreningar 
för föreställningar producerade av fria teater- och dansgrupper i Uppsala kommun som 
erhåller bidrag från kulturnämnden. Överflyttningen är ett led i arbetet med att samla 
resurserna inom området barn- och ungdomskultur och på sikt stärka utvecklings-
möjligheterna. 

Justerandes sign 
013 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-22 

§ 147 

Deltagande i projekt Kultur och hälsa, ansökan till Central Baltic Programme 2014-
2020. KTN 2015-0470 

Beslut 
att godkänna kulturnämndens deltagande i en projektansökan för 2016-17 gällande 
utvecklandet av strategier för kulturverksamheter inom området kultur/konst och hälsa, under 
ledning av Tartu kommun i Estland och ställd till Central Baltic Programme 2014-2020, samt 

att varje part i projektet bär sina egna kostnader. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-09-07. 

Tartu kulturförvaltning har inbjudit Uppsala och Tampere (Tammerfors) att delta i en ansökan 
till Central Baltic Programme. Ansökan gäller ett 2-årigt projekt som dels vill möjliggöra att 
dela erfarenheter och dels undersöka nya vägar eller utveckla existerande projekt inom 
området kultur och hälsa. Ansvarig för projektet är Tartu kommun som skriver ansökan och 
leder projektet. Intresse finns att delta från verksamheten för offentlig konst, kultur i vård och 
omsorg, Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus. Uppsala läns landsting, Kultur och 
bildning, vill också delta med sin konstverksamhet och kultur i vården, som del i Uppsalas 
partnerskap. 

§ 148 

Rapport om vänortsmöte i Frederiksberg 25-30 maj 2015. KTN 2015-0251 

Beslut 
att ta emot rapporten om kulturförvaltningens deltagande i delegationen från Uppsala 
kommun under vänortsmöte i Frederiksberg 25-30 maj 2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-08-31. 

Uppsala kommun är medlemmar i ett nordiskt-baltiskt vänortssamarbete. Kontakterna är 
reglerade i avtal och sker på många olika sätt med gemensamma projekt och utbyten. 
Uppsalas vänorter är B aerum i Norge, Frederiksberg i Danmark, Hafnarfj ördur på Island, 
Hämeenlinna (Tavastehus) i Finland (alla sedan 1947) och Tartu i Estland (sedan 1988). 
Vänortssamarbetet skapades efter andra världskriget som en viljeyttring att bevara fred och 
frihet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2uPeacie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-09-22 

§ 149 

Rapport från förrättningar 

Karolin Lundström (V) och Arne Sandemo (M) rapporterar från hearing 2015-09-01 om 
funktionshinderpolitiskt program. 

Elisabeth Ståhle (MP) rapporterar från möte 2015-08-28 med kommunala pensionärsrådet. 

Peter Gustavsson (S) rapporterar från resa till Hämeenlinna 2015-09-17-19 med anledning av 
Jean Sibelius 150 år. 

§ 150 

Anmälningsärenden 

Beslut 
att i kallelsen till kulturnämnden 2015-09-17 redovisade delegationsbeslut, protokoll, 
skrivelser, avtal och övrigt läggs med godkännande till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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C, FP, KD, M yrkar följande 
• Nej till förslaget att höja skatten med 30 öre. 
• Att uppdra till kulturförvaltningen att ta fram ett förslag där nettokostnaderna 

endast ökar med 2,8 %. 
• Att uppdra till kulturförvaltningen att redovisa olika avgifter inom verksamheten 
• Ge kulturförvaltningen i uppdrag att utvärdera kommunens kulturverksamhet 

utifrån frågeställningen om kommunens stöd är effektivt och välbalanserat med 
avseende på konstens olika uttryck, med avseende på institutionella och andra 
faktorer, olika åldersgrupper, olika befolkningsgrupper samt geografisk 
spridning. 

Reservation från Alliansgruppen i Kulturnämnden i ärende 6. Mål och budget 
Vi motsätter oss förslaget att höja skatten med 30 öre. 
I förslaget till Mål och budget saknas satsningar på kulturens institutioner och 
kulturlivet. 
Reformen att införa Kulturskola är underfinansierad. Etableringen av 
Kulturskolan måst styras så att utbyggnaden sker i takt med att resurser tillförs 
Det ökade åtagandet gällande kulturcentra måste få sätta sig och utvärderas 
innan ytterligare satsningar görs. 
Det ökade åtagandet gällande kulturcentra måste få sätta sig och utvärderas 
innan ytterligare satsningar görs. 
Ökade resurser inom barns och ungas fria tid bör gå till utökad ram för 
fritidsklubbs- och fritidsgårdsverksamhet, och inte gå till tillfälliga projekt. 
Detaljstyrning av konstnärlig verksamhet ska alltid undvikas och principen om 
armlängds avstånd mellan politiker och konstnärliga/professionella beslut 
upprätthållas. 
Satsning på "amatörkultur" bör utgå ur förslaget. 



Detta vill Alliansen satsa på: 

Förstärk Fredens Hus grundfinansiering. Ge Fredens Hus uppdraget att skapa 
forum för dialog mellan nyinflyttade uppsalabor - både de som själva bestämt att 
flytta hit och de som flytt hit - och de som redan är uppsalabor om konflikter, 
krig, och hur man sluter fred och bevarar fred. 

- Inför en ordning som gör att Kommunfullmäktige per automatik avsätter 1 % av 
föregående års investeringsbudget till offentlig konst. 
Arbeta med att få fler att nyttja vårt nuvarande kulturutbud så att fler ovana 
besökare tar del av kulturen (ovana kulturdeltagare är alla de som inte har vanan 
inne att ta del av kultur). 
Utveckla Kvarteret Karin med Walmstedtska gården till en kulturmiljö för och av 
konstnärer och författare, som också är öppen för allmänheten. 
Satsa på pop-up art - Tillfälligt tomma butikslokaler eller andra lokaler i 
kommun upplåts under en kortare tid till konstnärer som ateljé eller galleri. 

- Fortsätt att utveckla Uppsala slott som museimiljö. 
Utred dansens villkor med målsättningen att skapa en hållbar infrastruktur i 
fråga om lokaler och resurser inriktade mot dans. 
Utöka stipendierna som riktar sig till det fria professionella kulturlivet 

- Verka för en breddad kulturfinansiering. 
Äldre medborgare bör vara en lika tydligt prioriterad målgrupp som barn och 
unga. 

- Undersök möjligheterna att i samarbete med Uppsalas kör- och kulturliv skapa 
en årligt återkommande internationell körfestival. 

- Ge kulturförvaltningen i uppdrag att utvärdera kommunens kulturverksamhet 
utifrån frågeställningen om kommunens stöd är effektivt och välbalanserat med 
avseende på konstens olika uttryck, med avseende på institutionella och andra 
faktorer, olika åldersgrupper, olika befolkningsgrupper samt geografisk 
spridning. 

Vi yttrar oss nu om de olika prioriteringar som majoriteten i kommunstyrelsen önskar 
se inom de två områden som kulturnämnden ansvarar för, nämligen kulturverksamhet, 
respektive kommunalt finansierade insatser som riktar sig till barns och ungas fria tid. 

Vi motsätter oss den föreslagna skattehöjningen 
Alliansen föreslår en oförändrad skattesats. 

Kulturstödet prioriteras ned 
Vi beklagar att maj oritetspartierna S, V, MP inte väljer att i sitt budgetförslag prioritera 
stödet till kulturinstitutionerna och kulturlivet. Uppsala kommun har ett bra och 
varierat kulturliv idag. För det ska vara möjligt att upprätthålla ett attraktivt 
kulturutbud i framtiden måste dock kulturnämndens anslag på ett förutsebart sätt 
garanteras för kulturinstitutionerna som bibliotek, muséer, teatrar, dansverksamhet etc. 
Likaså måste det finnas årligt verksamhetsstöd till etablerade externa 
kulturverksamheter, ett kontinuerligt stöd till det fria professionella kulturlivet, till 
kulturarbetarnas organisationer samt stipendier till enskilda kulturarbetare. 

Istället för att också prioritera det egentliga kulturlivet väljer S, V, MP att göra 
nysatsningar, som tyvärr är underfinansierade. Det betyder att man startar ny 



verksamhet utan att ha säkerställt att dessa framöver kommer att kunna rymmas inom 
kulturnämndens budget. Utrymmet för satsningar på andra kulturområden utöver rena 
uppräkningar av anslagen försvinner därmed för ett antal år framöver. 

Kulturnämnden ska inte fungera som en socialnämnd 
Majoritetens budgetförslag betonar ensidigt kulturens värde som medel för att bearbeta 
samhällsproblem istället för att lyfta fram kulturens värde i sig. Det är viktigt med tidiga 
insatser för barn och unga, men kulturnämnden får inte reduceras till att bara vara en 
"Socialnämnd nr. 2" som arbetar förebyggande med olika problem i samhället. Vi ser 
risker med alltför hård styrning av kulturen från kommunal sida mot sådan kultur som 
kan sorteras in under begreppet "tidiga insatser". 

Kulturskolereformen är underfinansierad 
Majoritetens satsning på att bygga ut Musikskolan till Kulturskola framstår tyvärr som 
underfinansierad. Musikskolans verksamhet kostar idag knappt 30 miljoner kronor. Till 
utbyggnaden av Kulturskolan avsätts 5 miljoner kr. Det finns risk att det uppstår 
förväntningar som inte kommer att kunna infrias. 

Tidiga insatser på barns och ungas fria tid 
Under Alliansens tid har antalet kulturcentra ökat från ett till tre i och med invigandet av 
Sävja och Gottsunda kulturcentrum. Kulturhusen kommer barn och unga tillgodo i stor 
utsträckning. Det har alltså redan gjorts avsevärda satsningar på barns och ungas fria 
tid. Dessa satsningar bör utvärderas innan området tillförs mera pengar. 

Från Alliansens sida ser vi behovet av att tillföra fritidsklubbar och fritidsgårdar 
resurser. Men vi skulle aldrig göra som majoriteten gör nu, nämligen "duna" ut 
pengarna på olika tillfälliga projekt. Majoriteten lägger 2 miljoner kronor på det som 
kallas "tidiga insatser" för barns och ungas fria tid. Medlen ska riktas till områden och 
målgrupper där behoven sägs vara störst. Tyvärr riskerar sådan direktstyrning från 
politikens sida leda till att onödigt stora delar av satsningen går förlorad i ren 
administration. Vi har redan fritidsklubbar i områden där behoven är stora. Ska något 
göras, bör det ske genom generella förstärkningar till verksamhet som drivs av antingen 
kommunens egen regi eller andra aktörer. 

Det är naturligtvis vällovligt att vilja satsa på insatser för barns och ungas fritid. Men 
fritidsverksamhet utanför skolans ram tillhör kommunens frivilliga verksamhet. Om 
man så satsar det femdubbla beloppet, är det osannolikt att det går att visa någon faktisk 
effekt av satsningen. En kvalitetssäkrad utbyggnad av verksamheten inom barns och 
ungas fria tid måste prioriteras. 

Nej till utökad finansiering av amatörkultur 
Majoriteten lyfter fram att amatörkulturen ska växa i samspelet med det professionella 
kulturlivet. Så sker redan i dag. 

Frågan som inställer sig är om majoriteten också vill utöka finansieringen av 
amatörkulturen med skattepengar. Det vill inte Alliansen. Ofta går det att dra paralleller 
mellan idrottens och kulturens världar och så även denna gång. Kommunen ger 
idrottsverksamhet som riktar sig till barn och unga ett betydande stöd. Det finns 



dessutom ishockeyhallar, simhallar, fotbollsplaner, motionsspår och badmintonplaner 
där professionella idrottsmän och kvinnor verkar. Det finns då samtidigt utrymme för 
amatöridrottare att dra nytta av de gemensamma anläggningarna. Men om någon vuxen 
idrottsamatör vill åka Vasaloppet, är det inte en kommunal angelägenhet att till någon 
del finansiera detta. 

På motsvarande sätt ska kommunen inte finansiera vuxnas amatörkultur utöver stödet 
till studieförbunden samt de evenemangsbidrag som är möjliga att söka. Alliansen 
menar att stöd till kultur i första hand ska avgöra av kvalitetskriterier. Det är den 
professionella kulturen som behöver stöd för att nå ut till en publik. 

Detta vill Alliansen föreslå istället 

Förstärk Fredens Hus grundfinansiering. Ge Fredens Hus uppdraget att skapa 
forum för dialog mellan nyinflyttade uppsalabor - både de som själva bestämt att 
flytta hit och de som flytt hit - och de som redan är uppsalabor om konflikter, 
krig, och hur man sluter fred och bevarar fred. 

- Inför en ordning som gör att Kommunfullmäktige per automatik avsätter 1 % av 
föregående års investeringsbudget till offentlig konst. 

- Arbeta med att få fler att nyttja vårt nuvarande kulturutbud så att fler ovana 
besökare tar del av kulturen (ovana kulturdeltagare är alla de som inte har vanan 
inne att ta del av kultur). 
Utveckla Kvarteret Karin med Walmstedtska gården till en kulturmiljö för och av 
konstnärer och författare, som också är öppen för allmänheten. 
Satsa på pop-up art - Tillfälligt tomma butikslokaler eller andra lokaler i 
kommun upplåts under en kortare tid till konstnärer som ateljé eller galleri. 

- Fortsätt att utveckla Uppsala slott som museimiljö. 
Utred dansens villkor med målsättningen att skapa en hållbar infrastruktur i 
fråga om lokaler och resurser inriktade mot dans. 

- Utöka stipendierna som riktar sig till det fria professionella kulturlivet 
Verka för en breddad kulturfinansiering. 

- Äldre medborgare bör vara en lika tydligt prioriterad målgrupp som barn och 
unga. 

- Undersök möjligheterna att i samarbete med Uppsalas kör- och kulturliv skapa 
en årligt återkommande internationell körfestival. 
Ge kulturförvaltningen i uppdrag att utvärdera kommunens kulturverksamhet 
utifrån frågeställningen om kommunens stöd är effektivt och välbalanserat med 
avseende på konstens olika uttryck, med avseende på institutionella och andra 
faktorer, olika åldersgrupper, olika befolkningsgrupper samt geografisk 
spridning. 

Oti5 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

Nämnd/Organ: 	Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-09-22 kl 15.00 

Sammanträdeslokal: Svartbäcksgatan 17, Bayerska rummet Stadsbiblioteket 

Ordförande: 	Peter Gustavsson (S) 

Sekreterare: 	Ingela Åberg 

Partigrupper 

Kulturnämndens sammanträde 2015-09-22 är öppet för allmänheten. Besökare ombeds anmäla sig i 

receptionen. 

Föredragningslista 
Nr Arenderubrik Ovriga uppgifter Diarienummer 

    

1. Upprop/foi 	nalla 

2. Val av justeringsperson och justeringsdag 

3. Fastställelse av föredragningslistan 

Beslut — nämndövergripande 

4. Deltagande i konferenser och möten 

-Hearing om funktionshinderpolitiskt 
program 2015-09-01 

- SKL:s kulturkonferens 2015-10-12---13 i 
Karlstad 

- Kultur för livet — nationell konferens om 
kultur som välfärdsresurs för äldre 2015-10-
09 

- Politikersamråd med finska minoriteten 
2015-11-16 

Beslut om deltagande 

att anmäla Karolin Lundström 
(V) och Arne Sandemo (M). 

att anmäla Peter Gustavsson 
(S), Karolin Lundström (V) och 
Eva Edwardsson (EP). 

att anmäla Anders Nordström 
(1,13). 



Handling tidigare 
Rev handling 

Handling 

Handling 

Handling tidigare 
Rev handling 

Handling tidigare 
Rev handling 

Handling 

KTN 2015-0477 

KTN 2015-0444 

KTN 2015-0306 

KTN 2015-0386 

KTN 2015-0468 

KTN 2015-0478 

-Dialogmöte 2015-09-30 kl 9.30-11.00. Plats 
Tunabergsskolan. Mötesplats för unga med 
funktionsnedsättning och politiker/ 
tjänstemän 

-Fritid för all-dagen 2015-10-17k1 12.00- 
15.00. Plats Fyrishov. Dagen syftar till att 
visa vad Uppsalas föreningar och 
organisationer har att erbjuda målgruppen. 

5. Periodbokslut per augusti och helårsprognos Handling på insidan 	 KTN 2015-0354 
2015 	 samt läggs på bordet 

6. Mål- och budget 2016-2018 — med plan för Handling på insidan 	 KTN 2015-0488 
2017-2018 	 samt läggs på bordet 

7. Ändring av datum för kulturnämndens 
ordinarie arbetsutskott i oktober 2015 

Beslut — strategi & omvärld 

8. Upphandling av kaféverksamhet på Uppsala 
stadsbibliotek 

9. Kommunikationsplan för kulturnämnden, år 
2015-2018 

10. Samarbetsprojekt med studieförbunden, 
andra delrapporten 

11. Delrapport — Kultursamarbete mellan ett 
antal Uppsalaföretag och kulturnämnden 

12. Särskild satsning på kulturcentra år 2015 

13. Överflyttning av handläggning av 
arrangörsstöd för teater och dans från och 
med år 2016 

att flytta kulturnämndens 
ordinarie arbetsutskott 2015-10-
13 till 2015-10-14 kl 16.00 

14. Deltagande i projekt Kultur och hälsa, 	Handling 
ansökan till Central Baltic Programme 2014- 
2020 

15. Rapport om vänortsmöte i Fredriksberg 25- Handling 
30 maj 2015 

Beslut — egenregiverksamhet 

KTN 2015-0470 

KTN 2015-0251 



16.  Informationsärenden 

Rapport — fritidsgårdar sommaren år 2015 Muntlig information 

17.  Rapport om arbetet med att utveckla Muntlig information 
Uppsala konstmuseum i nära samverkan 
med Uppsala universitet och andra 
intressenter 

18.  Rapport — om offentlig konst Muntlig information 

19.  Rapport från förrättningar 

-Hearing om funktionshinderpolitiskt 
program 2015-09-01 

- Möte med kommunala pensionärsrådet 
(KPR) 

20.  Anmälningsärenden 

Delegationsbeslut 

Verksamhetsbidrag 2015 
Föreningen Arabiska och Svenska Under ett 
Tak — sommarverksamhet. 
Studiefrämjandet i Uppsala län — 
Livekarusellen. 
Game Bros — läger. 
Fredens Hus — Slagkraft. 
La Softa — sommarlovsaktiviteter. 
Storvreta innebandyklubb-SIBK örnarna, 
Innebandy för alla. 
Utvecklingsrådet för Storvretabygden — 
Barnens Storvretadag 23 maj. 
Säfva ridklubb. 
Svenska Missionskyrkans ungdom i Uppsala 
(SMU). 
Slagkraft — vidareutveckling av en modell 
kring våldsproblematik bland ungdomar. 
KTN 2015-0422. 
Fritid för alla-dagen, Fyrisgården. KTN 
2015-0453. 
Konventet PeppCon med inriktning på 
östasiatisk populärkultur och blandad 
nördkultur. KTN 2015-0445. 

Uppsala finska församlingsgrupp — stöd för 
projektet "firande av midsommarafton och 
barnläger" 

Projektstöd 2015:2. KTN 2015-0093 
Samråd — Detaljplan för del av kv 
Takryttaren, Uppsala kommun PLA-2012- 
20232. KTN 2015-0425. 



Avtal—konstnärlig 	gestaltning 	avs 
Frodparkens förskola. KTN 2015-0479. 
Avtal konstnärlig gestaltning avs 
Tullmästarens förskola. KTN 2015-0465. 
Avtal — mellan kulturnämnden och Agneta 
Wallin, Benet Scenkonst. 
Kvalitetsbedömning av de fria teater-
grupperna som söker stöd hos 
kulturnämnden. KTN 2015-0423 

Protokoll 
Kulturnämndens stipendieutskott 2015-05-
11,05-26 
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-06-02. 
Kulturnämnden 2015-06-11 
Kulturnämndens upphandlingsutskott 2015-
08-25. 
Kulturnämnden förstärkt arbetsutskott 2015-
08-25 
Ordförandebeslut 2015-09-16 - Begäran om 
rivningslov, B älinge 3:1, Bälinge, Uppsala 
kommun. KTN 2015-0415. 
Kulturnämndens samverkansprotokoll 2015-
09-15. 

Skrivelser/avtal 
Svar fr Bror Hjorths Hus ang fri entrd. KTN 
2015-0318. 
Synpunktsrunda: Förlängning av perioden 
för den Regionala kulturplanen 2015-2017 
med ett år. 
Samrådsyttrande — fördjupad översiktsplan 
för Södra staden Uppsala kommun 
Samrådsyttrande — Planprogram för 
Ulleråker, Uppsala kommun. 
Yttrande - Begäran om rivningslov, Bälinge 
3:1, Bälinge, Uppsala kommun. KTN 2015-
0415 (ordförandebeslut) 

Övrigt 
Kulturförvaltningen — semesterlista med 
ansvariga chefer och registrator (v 26-33). 

KTN 2015-0435 

KTN 2015-0450 

KTN 2015-0451 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

