
Svartbäcksgatan 17, den 5 december 

yustavsson, ordförande Eva Edwardsson, justerare 

upP19,113 KULTURNÄMNDEN 

1(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, klockan 15.15-19.50 

Beslutande: Peter Gustavsson (S), Ordförande Ersättare: Philip Wargert (V) §§ 113-115 
Karolin Lundström (V), 1:e vice Anders Nordström (L) §§ 109-125 
ordförande Polat Akgiil (S) §§ 109-115 
Eva Edwardsson (L), 2:e vice 
ordförande 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Kfillike Montgomery (Ml') 
Elisabeth Ståhle (MP) §§ 107-115 
Philip Wargert (V) §§ 116-125 
Tomas Lindh (S) §§ 109-125 
Anders Nordström (L) §§ 107-108 
Margareta Fernberg (M) 
011e Romlin (C) 
Agneta Gille (S) §§ 109-115 
Polat Akgdil (S) §§ 107-108, 116- 
125 

Övriga Sten Bernhardsson kulturdirektör, Anna Franzén chef kulturförvaltningens stab, 
deltagare: Gunilla Sjöblom fritidschef, Anna Ehn avdelningschef offentlig konst, Runa Krehla, 

Karin Sundequist, Pia Sörås Staflin, Elise Rhodin, Annika Strömberg 
(kulturstrateger), Tuva-Li Peter Lide intendent offentlig konst, Tove Otterclou 
kultursekreterare, Katarina de Verdier praktikant, Samuel Lundström 
nämndsekreterare. 

Utses att justera: Eva Edwardsson (L) Paragrafer: 107 - 125 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Samuel Lundström, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Kulturnämnden 
Datum: 2018-11-26 Sista dag att överklaga: 2018-11-27 
Anslag sätts upp: 2018-12-06 
Protokollet finns 
tillgängligt på: p sala.se och Stat nsgata 12 

Underskrift: 
ström 



upRialut KULTURNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 107 

Val av justeringsdag och justeringsperson 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Eva Edwardsson (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 5 
december. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

k7C\‘ a 



upP02, KULTURNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 108 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändringar: 

Sammanträdet hålls stängt ärende 3 och hålls öppet ärende 1-2, 4-19. 

Aterrapporteringar 
Tjejers rätt i samhället (TRIS) den 5 november 
Margareta Fernberg (M) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

?4 



UPFOlut KULTURNÄMNDEN 

4 (21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-26 

§ 109 

Hedersstipendium 2018 
KTN-2018-0557 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att Uppsala kommuns hedersstipendium 2018 tilldelas SU-EN, med motiveringen: 

Uppsala kommuns hedersstipendium 2018 tilldelas danskonstnären och koreografen SU-EN Med 
utgångspunkt i sin kropp befinner sig SU-EN i en ständigt utforskande rörelse i sitt konstnärskap — i 
Uppsala, Sverige och världen. SU-EN har i över 20 år gett den japanska Butohkonsten ett centrum i 
naturen på den uppsaliensiska landsbygden i Haglund skola, Almunge. SU-EN: s starka engagemang 
för kulturen i sin hemstad har berikat och utvecklat Uppsala genom nya insikter och perspektiv på 
konstens betydelse för människan och vad det innebär att vara verksam som konstnär. 

att stipendiet består av ett konstverk till ett värde av högst 20 000 kr, samt 

att utdelning av stipendiet sker i samband med kulturnämndens decembersammanträde, eller vid 
annan lämplig tidpunkt. 

Sammanfattning 
Kulturnämndens hedersstipendium inrättades 1977 och har utdelats varje år sedan dess. Stadgarna 
säger att förtjänt person/er kan tilldelas hedersbetygelse i form av ett konstverk, i år till ett värde av 
högst 20 000 kr samt ett diplom utformat av konstnären Ulla Fries. Utdelning av stipendiet sker i 
samband med kulturnämndens decembersammanträde. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut daterat 2018-11-26. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

6\- 



Upliniut KULTURNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 110 

Månadsuppföljning ekonomi per oktober 2018 
KTN-2018-0164 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot upprättad ekonomisk månadsrapport per oktober 2018, samt 

att godkänna förslag till omdisposition av nämndens prognos för investeringsmedel. 

Sammanfattning 
De samlade nettokostnaderna uppgår till -269,9 mnkr jämfört med budgeterade -277,7 mnkr. 
Nettokostnaderna är därmed 7,8 mnkr lägre än budget fördelat på systemledare 4,3 mnkr och egen regi 
3,5 mnkr. I förhållande till prognos är nettokostnaderna 4,2 mnkr lägre än prognosticerat fördelat på 
systemledare 1,9 mnkr och egen regi 2,3 mnkr. Prognosticerat utfall för helår 2018 är 1,8 mnkr. 
Systemledarens avvikelse per oktober i förhållande till prognos förklaras i huvudsak med 1,5 mnkr i 
outnyttjat schablonbidrag och återbetalning från KLK på 0,3 mnkr avseende ekonomitjänst som 
senareläggs till 2019. Egen regins avvikelse förklaras bland annat med med högre intäkter än 
prognosticerat för Reginateaterns biljettförsäljning (0,7 mnkr), Allis (0,1 mnkr) och avvikelse i 
personalkostnader (0,9 mnkr). Utfall per oktober indikerar att om överskottet i förhållande till 
periodens prognos fortsätter på samma nivå kan prognosen för helåret behöva revideras. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-11-21. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 111 

Delrapport - utredning om totalrenovering av fastigheten Dragarbrunn 3:1 
KTN-2017-0410 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot delrapporten, 

att uppdra åt kulturförvaltningen att tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens 
fastighetsavdelning och fastighetsägaren, och i samspel med representant för föreningen Ungdomens 
Hus, kostnadsberäkna en totalrenovering av fastigheten Dragarbrunn 3:1, 

att uppdra åt kulturförvaltningen att fortsätta föra en kontinuerlig dialog med föreningen Ungdomens 
Hus om föreningens behov av lokaler, 

att uppdra åt kulturförvaltningen att ta fram ett förslag till hur ytorna i fastigheten kan användas och 
samnyttj as, samt 

att uppdra åt kulturförvaltningen att snarast återkomma till nämnden för förnyat beslut. 

Yrkanden 
Bertil Norbelie (M) yrkar att revidera andra att-satsen enligt följande: 
att uppdra åt kulturförvaltningen att tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning 
och fastighetsägaren, och i samspel med representant för föreningen Ungdomens Hus, 
kostnadsberäkna en totalrenovering av fastigheten Dragarbrunn 3:1. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Bertil Norbelies (M) ändringsyrkande under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med det. 

Sammanfattning 
I fastigheten på Svartbäcksgatan 32, Dragarbrunn 3:1, har föreningen Ungdomens Hus, med stöd från 
kommunen, bedrivit verksamhet i drygt 30 år. Huset byggdes dock 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. Som underlag för att kunna ta ställning till framtiden för 
fastigheten Svartbäcksgatan 32 och föreningens framtida lokalisering har förvaltningen gjort en 
sammanställning av historiken kring fastigheten och föreningen Ungdomens Hus bildande, de 
utredningar som har genomförts, föreningens behov, övriga behov inom kultur- och fritidsområdet och 
möjliga scenarier, se PM. Fastighetsägaren, det kommunala bolaget, behöver ett svar inom kort för att 
kunna planera om de ska gå vidare med en totalrenovering av fastigheten för kulturnämndens 
ändamål. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-10-25, reviderat 2018-11-16. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 112 

Återrapporteringar 

Peter Gustavsson (S) och Karolin Lundström (V) rapporterar från Lokal överenskommelse med 
föreningslivet (LÖK) den 7 november. 

Karolin Lundström (V), Elisabeth Ståhle (MP), Margareta Fernberg (M) rapporterar från ICORN 
Sveriges nätverksmöte 13-14 nov. 

Margareta Fernberg (M) rapporterar från Tjejers rätt i samhället (TRIS) den 5 november. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(.72 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 113 

Återrapport om möjlig genomförandeplan av utvecklingen av Gottsunda 
kulturhus med kostnadsberäkningar 
KTN-2018-0256 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att uppdra åt kulturförvaltningen att tillsammans med befintliga verksamheter i kulturhuset och 
fastighetsägaren Uppsala Kommuns Fastighet AB (UKFAB) att ta fram en gemensam målsättning och 
värdegrund för Gottsunda kulturhus, 

att uppdra åt kulturförvaltningen att tillsammans med befintliga verksamheter i kulturhuset, 
stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning och fastighetsägaren ta fram ett funktionsprogram 
med prioriteringar och kostnadsberäkna en ombyggnad och verksamhetsanpassning av Gottsunda 
kulturhus, samt 

att uppdra åt kulturförvaltningen att snarast återkomma till nämnden för förnyat beslut vad 
gäller eventuella ombyggnader. 

Reservationer 
Bertil Norbelie (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkanden 
Bertil Norbelie (M) yrkar tillägg enligt följande: 
att endast göra sparsamma förändringar som bidrar till att verksamheten i Gottsunda Kulturhus kan 
fungera intill dess att centtrumfrågorna i Gottsunda klarlagts. 

Peter Gustavsson (S) yrkar avslag på Bertil Norbelies (M) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Bertil Norbelies (M) yrkande mot avslag och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden beslutade 2017-05-22 (KTN-2016-0143) att uppdra åt kulturförvaltningen att i dialog 
med Uppsala Kommuns Fastighet AB (UKFAB), och andra berörda förvaltningar, göra en fördjupad 
utredning av Gottsunda kulturhus och Mötesplats Treklangen. Den fördjupade utredningen 
presenterades för kulturnämnden 2018-09-24. Förvaltningen fick då i uppdrag att utifrån utredningens 
förslag återkomma med kostnadsberäkningar med prioriteringar för utvecklingen av Gottsunda 
kulturhus till novembernämnden. I ärendet nedan beskriver förvaltningen att en 
organisationsförändring av Gottsunda kulturhus kan genomföras i januari 2019 med det förslag till mål 
och budget 2019 som ligger nu. Att kostnadsberäkna eventuell utveckling och ombyggnad av 
lokalerna och vidare verksamhetsutveckling kräver dock ett fortsatt arbete tillsammans med 
verksamheterna i Gottsunda kulturhus, stadsbyggandsförvaltningens fastighetsavdelning och 
fastighetsägaren. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP,Mlut KULTURNÄMNDEN 

9(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-11-06 reviderat 2018-11-16. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala., KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 114 

Modell för kulturgaranti 
KTN-2016-0161 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot förvaltningens rapport om alternativa modeller för kulturgaranti, 

att uppdra åt kulturförvaltningens stab att hämta in synpunkter på rapporten och återkomma 
med förslag till modell för kulturgaranti i februari, samt 

att de medel som i Mål och budget avsätts för arbetet med kulturgaranti 2019 fortsatt kan 
användas för att stärka tillgången till kultur i förskola och skola genom busstransporter, 
kompletterande kulturprogram, förstärkt arrangörsstöd och informationsinsatser till förskola 
och skola. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen har i uppdrag att med stöd av utbildningsförvaltningen arbeta fram en modell för 
kulturgaranti. I föreliggande ärende presenteras alternativa modeller för kulturgaranti. Kulturnämnden 
föreslås ge förvaltningen i uppdrag att hämta in synpunkter på rapporten och återkomma med förslag 
till modell för kulturgaranti i Uppsala kommun samt föreslås avsätta medel för att stärka tillgången till 
kultur i förskola och skola under 2019, till dess att en kulturgaranti är införd. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-11-07. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upP,10.9 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 115 

Inventering av kulturlokaler på landsbygden 
KTN-2018-0172 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot förvaltningens rapport om inventering av kulturlokaler på landsbygden, med 
fokus på barns och unga kultur, 

att relevant information i rapporten lyfts in i nästa års version av lokalförsörjningsplan för 
kultur och fritid, 

att medel för tidigare reserverat bidrag till infrastruktur på landsbygden används för 
upprustning avseende kulturverksamhet enligt förvaltningens förslag, samt 

att uppdra till kulturförvaltningen att återkomma med förslag till särskild stödform för 
upprustning av lokaler på landsbygden för kulturverksamhet med fokus på barn och unga. 

Sammanfattning 
En inventering har genomförts av kulturlokaler på landsbygden med fokus på barns och ungas kultur. 
Inventeringen har finansierats genom medel som överförts från kommunstyrelsen från ett tidigare 
reserverat bidrag till infrastruktur på landsbygden. Då överblivna medel går att föra över till 
kommande budgetår, föreslår förvaltningen att de används för att utlysa ett särskilt stöd för 
upprustning avseende kulturverksamhet med fokus på barn och unga. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-10-31 reviderat 2018-11-16. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

?C\ 
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upP,Afalut KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 18-1 1-26 

§ 116 

Konstprogram för IFU Arena 
KTN-2018-0429 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till konstprogram för konstnärlig gestaltning inom projektet IFU 
Arena. 

Sammanfattning 
Enligt Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns konstnärliga gestaltningar ska 
kulturnämnden godkänna upprättade konstprogram för de olika projekten. IFU Arena har varit 
i drift sedan 2016. Efter önskemål från ägarna om att tillskapa konst för området föreslår nu 
kulturförvaltningen att ett konstprogram godkänns för att göra det möjligt att arbeta vidare 
med processen med konstnärlig gestaltning för platsen. Nu föreligger konstprogrammet för 
IFU Arena. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-10-20. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign « 
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upP,nalif KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 117 

Konstprogram för Jällaskolan 
KTN-2018-0573 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till konstprogram för konstnärlig gestaltning inom projektet 
Uppsala yrkesgymnasium Jälla. 

Sammanfattning 
Enligt Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns konstnärliga gestaltningar ska kulturnämnden 
godkänna upprättade konstprogram för de olika projekten. Jällaskolan står inför en stor ombyggnation 
och utökat utbud av program. Efter önskemål från skolan om att tillskapa konst för området för att 
knyta ihop verksamheterna föreslår nu kulturförvaltningen att ett konstprogram godkänns för att göra 
det möjligt att arbeta vidare med processen med konstnärlig gestaltning för platsen. Nu föreligger 
konstprogrammet för Uppsala yrkesgymnasium Jälla. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-10-27. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ulpfleill KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 118 

Konst för Studenternas IP 
KTN-2018-0430 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till konstprogram för konstnärlig gestaltning inom projektet 
Studenternas IP 

Sammanfattning 
Enligt Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns konstnärliga gestaltningar ska 
kulturnämnden godkänna upprättade konstprogram för de olika projekten. Arbetet med att 
bygga anläggningen Studenternas IP pågår och beräknat avslut är 2020. Efter önskemål från 
ägarna, det kommunala bolaget Sportfastigheter AB, om att tillskapa konst för området 
föreslår nu kulturförvaltningen att ett konstprogram godkänns för att göra det möjligt att 
arbeta vidare med processen med konstnärlig gestaltning för platsen. Nu föreligger 
konstprogrammet för Studenternas lP. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-10-26. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

6k. 4A 
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upPniki KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 119 

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för ljuskonstverk i Stadsträdgården 
KTN-2018-0289 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ge konstnären Florence Hermansson uppdraget att utföra den konstnärliga ljusgestaltningen för 
Stadsträdgården, samt 

att avsätta 1 200 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären erhåller 1 000 tkr för sitt 
uppdrag, vilket omfattar konstnärligt arvode och arbete, underkonsulter, material, resor, transport, 
försäkring, installation och oförutsedda utgifter 

Sammanfattning 
Kulturnämnden godkände 2018-06-18 konstprogrammet för ljuskonstverk i Stadsträdgården. I 
ärendet presenteras konstnären Florence Hermanssons skissförslag The Eyegloria för 
nämnden att ta ställning till. Arbetet med att ta fram konstnär och skiss har följt Uppsala 
kommuns riktlinjer för arbetet med offentlig konst där medborgardialog förts kring 
konstverkets tema. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-10-01. 

Utdragsbestyrkande Justera des sign 

, 
•,. 
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UprOlut KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 120 

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Torgny Segerstedts ank. , Rosendal 
KTN-2018-0572 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ge konstnären Åsa Maria Bengtsson uppdraget att utföra den konstnärliga gestaltningen för 
Torgny Segerstedts alle i Rosendal, samt 

att avsätta 3 000 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären erhåller 1 900 tkr för 
sitt uppdrag, vilket omfattar konstnärligt arvode och arbete, underkonsulter, material, resor, 
transport, försäkring, installation och oförutsedda utgifter. 

Yrkanden 
Peter Gustavsson (S) yrkar att en ytterligare att-satts läggs till enligt följande: 
att avsätta 3 000 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären erhåller 1 900 tkr för 
sitt uppdrag, vilket omfattar konstnärligt arvode och arbete, underkonsulter, material, resor, 
transport, försäkring, installation och oförutsedda utgifter. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt tilläggsyrkande under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med det. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden fattade 2016-09-29 beslut om parallella skissuppdrag till Sirous Namazi och Åsa 
Maria Bengtsson för Rosendals huvudgata Torgny Segerstedts alle. Kulturförvaltningen beslutade att 
ge ett fördjupat skissuppdrag till Åsa Maria Bengtsson och nu föreligger skissförslaget för gestaltning. 
Dialog har först med elever och lärare från Rosendals gymnasium. Därutöver har ett omfattande 
dialogarbete skett med allmänheten på plats i Rosendal i folin av en bemannad skissutställning. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-10-24. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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up1119,113 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 121 

Förslag till utveckling av kulturkvarteret Karin med Walmstedtska gården 
KTN-2018-0600 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att beställa renovering och ombyggnad av ovanstående lokaler, 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag 
om nyttjanderätt i A-huset, 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag 
nyttjanderätt i Uthuslängan, 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag 
Professorshuset, 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag 
museivåningen, samt 

att teckna en överenskommelse med Uppsala författarsällskap 

att teckna en överenskommelse med Uppsala konstnärsklubb om 

att hitta ny hyresgäst till Författarsällskapets nuvarande lokaler i 

att föra en dialog med Upplandsmuseet om verksamheten i 

att avsätta medel om 965 tkr år 2019 för hyra av lokaler i Kvarteret Karin. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen har på nämndens uppdrag fortsatt att utveckla Kvarteret Karin med Walmstedtska 
gården. Kvarteret är unikt då det ligger i Uppsalas historiska kärna och är ett av få kvarter i området 
som ägs av kommunen. Ägare av delar av marken och alla byggnader är Industrihus AB. Övriga delar 
av kvarteret är parkmark där gatu- och samhällsmiljönämnden är huvudman. Förändringar i 
hyresförhållanden i kvarteret har bidragit till att kulturförvaltningen i dialog med fastighetsägaren, 
Uppsala konstnärsklubb och Uppsala Författarsällskap tagit fram ett förslag till verksamhetsutveckling 
i kvarteret. Utvecklingen innebär en ökad hyresnivå och förvaltningen undersöker därför 
möjligheterna att få in intäkter för att minska kostnadsökningen. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-20-25. 

Utdragsbestyrkande 
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upP,19,13, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 122 

Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritid 2019-2029 med utblick mot 
2035 
KTN-2018-0582 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna lokalförsörjningsplanen enligt upprättat förslag, 

att överlämna lokalförsörjningsåtgärderna i planen till kommunstyrelsen med följande revidering på 
sjätte sidan i andra stycket på femte raden i Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritid 2019-2029 
med utblick mot 2035: Planen antas av kulturnämnden och överlämnas till kommunstyrelsen. 

att införliva föreslagna åtgärder i lokal- och anläggningsbestånd i 
lokalförsörjningsplanen i kommande Mål- och budgetprocess, 

att uppdra till kulturförvaltningen, i samverkan med övriga berörda förvaltningar och 
bolag, att inleda beställningsprocessen av åtgärderna inom de ramar som fastställs av 
kommunfullmäktige i Mål och budget, samt 

att införliva åtgärder för lokalförändring i lokalförsörjningsplanen i nämndens 
verksamhetsplan och budget. 

Yrkanden 
Bertil Norbelie (M) yrkar att revidera andra att-satsen enligt följande: 
att överlämna lokalförsörjningsåtgärderna i planen till kommunstyrelsen med följande revidering på 
sjätte sidan i andra stycket på femte raden i Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritid 2019-2029 
med utblick mot 2035: Planen antas av kulturnämnden och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Bertil Norbelies (M) ändringsyrkande under proposition och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med det. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag av kommunfullmäktige att säkra den strategiska, 
långsiktiga lokalförsörjningen för Uppsala kommun och ta fram lokalförsörjningsplaner för alla 
förvaltningar. De olika nämndernas lokalförsörjningsplaner fastställs av kommunstyrelsen och 
koordineras som ett samlat underlag i Mål- och budgetprocessen. Lokalförsörjningsplanen för kultur-
och fritidslokaler har tagits fram i samverkan med kulturförvaltningen. Förslag till förändringar i 
lokal- och anläggningsbestånd som beskrivs i lokalförsörjningsplanen och de ekonomiska 
konsekvenser som medföljer dessa föreslås införlivas i arbetet med Mål och budget 2020-2022 samt i 
nämndens verksamhetsplan för att planera för fortsatt utveckling. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-10-25. 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 123 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns filmpris till Ingmar Bergmans minne, 2018-10-27, enligt delegationsordning 7.3 

Särskilt projektstöd, 2018-11-11, enligt delegationsordning 7.3 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Upliniki KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 124 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Protokoll, stipendieutskottet, 2018-10-05 

Protokoll, arbetsutskottet, 2018-10-17 

Protokoll, kulturförvaltningens samverkansgrupp, 20 18-1 1-07 

Konstprogram för biblioteksbussarna Astrid och Barbro 

Konstprogram för Jarlaparkens förskola 

Konstprogram för Rosendal 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-11-26 

§ 125 

Informationsärenden 

Elise Rhodin informerar om Uppsala kommuns filmpris till Ingmar Bergmans minne. 

Anna Ehn informerar om Modell för samarbete kring offentlig konstnärlig gestaltning i samband med 
förnyelse eller nybyggnation 

Utdragsbestyrkande 
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