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551upeem KULTURNÄMNDEN 

Plats och tid: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

Stationsgatan 12, Uppsala kl 15.00 — 18.50 

Ledamöter: 

Övriga 
deltagare: 

Peter Gustavsson (S) ordf 
Karolin Lundström (V) 1:e vice ordf 
Eva Edwardsson (L), 2:e vice ordf 
Agneta Erikson (S), §§ 33-42 
Tomas Lindh (S), §§ 33-43 
Arne Sandemo (M) 
Margareta Femberg (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Kiillike Montgomery (MP) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
011e Romlin (C), §§ 33-43 

Ersättare 
tjg—tjänst-
görande 

Agneta Gille (S), tjg §§ 43-51 
Polat Akgiil (S), §§ 33-44 
John Manders (M), §§ 33-44 
Salvador Rincon-Amat (MP), tjg §§ 44-51 
Philip Wargert (V) 
Anders Nordström (L), tjg §§ 44-51 
Felicia Sundmark (KD), §§ 33-44 

Sten Bemhardsson kulturdirektör, Sabina Andersson avdelningschef strategi och omvärld, 
Daniel Werkmäster museichef, Gunilla Sjöblom fritidschef, Johanna Hansson bibliotekschef, 
Bo Frick kulturskolechef, Gunnar Berggren chef natur & kulturcentrum, Maria Björk 
teaterchef, Anna Ehn, Tuva-Li Peter (båda intendenter för offentlig konst), Annika Strömberg, 
Elise Rhodin, Pia Sörås Staflin och Karin Sundequist (alla kulturstrateger, Magnus Elfwendahl 
stadsantikvarie. 

Utses att 
justera: Eva Edwardsson (L) Paragrafer: 33-51 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Kulturnämnden 
2017-03-20 

2017-03-28 
Sista dag för överklagande: 2017-04-18 
Datum för anslags nedtagande: 2017-04-19 

9)psala kommun,., Stationsgatan 12, Uppsala 

Ingela Åberg, sekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

'ä Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 33 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att utse Eva Edwardsson (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 
27 mars 2017. 

§ 34 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg, 
- Kontaktpolitiker Fyrisgården. 
- Inbjudan till Dialogkonferens 20 april 2017. 

Utdragsbestyrkande c 

,025 



Lima», KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 35 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
att utse 011e Romlin (C) till kontaktpolitiker för Fyrisgården, samt 

att utse Karolin Lundström (V), Elisabeth Ståhle (MP) och Eva Edwardsson (L) att delta i 
Dialogkonferens enligt den lokala överenskommelsen (LÖK) den 20 april 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 36 

Fyllnadsval till arbetsutskott efter Ewa Jönsson (C) 
KTN 2017-0127 

Beslut 
att utse 011e Romlin (C) som ersättare i kulturnämndens arbetsutskott. 

Ärendet 
Ewa Jönsson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kulturnämnden och som ersättare i 
arbetsutskottet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 37 

Fyllnadsval till upphandlingsutskottet efter Ewa Jönsson (C) 
KTN 2017-0128 

Beslut 
att utse 011e Romlin (C) som ersättare i kulturnämndens upphandlingsutskott. 

Ärendet 
Ewa Jönsson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kulturnämnden och som ersättare i 
upphandlingsutskottet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 47 



upealia KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 38 

Uppföljning av verksamhetsbeskrivningar 2016 
KTN 2017-0074 

Beslut 
att ta emot uppföljningen av kulturförvaltningens verksamhetsbeskrivningar för 
verksamhetsåret 2016. 

Ärendet 
Kulturnämnden har antagit verksamhetsbeskrivningar för åren 2016 — 2018 för alla 
kulturförvaltningens avdelningar. Verksamhetsbeskrivningarna anger respektive avdelnings 
grunduppdrag från nämnden och är ett komplement till nämndens verksamhetsplan som anger 
vilka aktiviteter och åtgärder nämnden avser genomföra under året. Alla avdelningar har följt 
upp de antagna verksamhetsbeskrivningarna och lämnar en redovisning per avdelning. 
Avdelningen för natur- och kulturcentrum tillskapades under 2016 och en 
verksamhetsbeskrivning för åren 2017-2018 antogs av kulturnämnden i januari 2017. I 
föreliggande ärende redovisas därför verksamheten för natur- och kulturcentrum under 2016 
med utgångspunkt i en intern verksamhetsbeskrivning. 

Redovisningen utgår inte från ett systemledningsperspektiv utan från ett avdelningsperspektiv 
där varje avdelning redovisar 2016 års verksamhet. Årets verksamhet har till stor del även 
redovisats i samband med nämndens årsbokslut. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-02-13. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



551upente KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 39 

Införande av meröppet på biblioteket i Vattholma 
KTN 2017-0061 

Beslut 
att meröppet installeras på biblioteket i Vattholma, samt 

att komplettera de bemannade öppettiderna med meröppet cirka 50 timmar per vecka. 

Ärendet 
Meröppet innebär att personer med eget bibliotekskort via en teknisk lösning ges tillgång till 
bibliotekets lokaler, teknik och medier även på tider då biblioteket är obemannat av personal. 
Bibliotek Uppsala fick i kulturnämndens verksamhetsplan för 2016 i uppdrag att införa 
meröppet på ett eller flera bibliotek. Införandet har försenats på grund av ombyggnader av 
bibliotekslokalen i Vattholma inte kunde genomföras av fastighetsägaren under 2016. 
Meröppet innebär inte att de bemannade öppettiderna minskar, men att biblioteksanvändarna 
ges tillgång till lokaler, teknik och medier även på tider då bibliotekets personal inte finns på 
plats. Meröppet i Vattholma är del i arbetet med att göra Uppsala till en av Sveriges bästa 
landsbygdskommuner. Meröppet ökar möjligheten att ta del av litteratur och information för 
alla som bor och vistas på landsbygden. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-02-13. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



uPealia KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 40 

Behov av kultur- och fritidsverksamhet i Rosendal 
KTN 2017-0057 

Beslut 
att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta planera för biblioteksverksamhet i Rosendal, 

att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta planera för fritidsverksamhet i Rosendal, samt 

att uppmana förvaltningen att återkomma till nämnden för förnyat beslut. 

Ärendet 
Rosendalsområdet planeras för en befolkning på 10 000-15 000 invånare. Detta 
befolkningsunderlag motiverar etablering av biblioteks- och fritidsverksamhet i området, 
särskilt med hänsyn tagen till ambitionen att skapa en attraktiv och socialt och kulturellt 
hållbar stadsdel. Kulturförvaltningen önskar få nämndens uppdrag att gå vidare med att 
planera för biblioteksverksamhet respektive fritidsverksamhet i området, där multifunktions-
hallen är ett alternativ. Parallellt pågår planering kring behov av lokaler för andra 
verksamheter under kulturnämndens ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-03-07. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

\ 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 41 

Verksamhetsbeskrivning Uppsala kulturskola 2017-2018 
KTN 2016-0036 

Beslut 
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsbeskrivning för Uppsala kulturskola gällande 
åren 2017-2018. 

Ärendet 
Under 2016 utvecklades Uppsala musikskola till Uppsala kulturskola. Kulturnämndens 
arbetsutskott återremitterade 2017-01-12 förvaltningens förslag till verksamhetsbeskrivning 
för Uppsala kulturskola, för beredning i dialog med kulturskolans politiska styrgrupp. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-03-07. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



fluPeacie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 42 

Arrangörsstöd 2017 
KTN 2017-0036 

Beslut 
att budgetposten för arrangörsstödet om 660 tkr förstärks med kulturnämndens medel avsatta 
för arbete med kulturgaranti, 500 tkr, för att möjliggöra subventionerad scenkonst för 
förskolor och skolor under resterande del av 2017. 

Ärendet 
Kulturnämnden avsatte i 2017 års budget 660 tkr för arrangörsstöd och 500 tkr för arbete med 
att ta fram en modell för kulturgaranti. Förändrade rutiner runt arrangörsstödet har underlättat 
förskolors och skolors ansökningsprocess och medfört att merparten av årets budget för 
arrangörsstöd redan förbrukats. Förvaltningen föreslår att budgetposten för arrangörsstödet 
förstärks med de 500 tkr avsatta för kulturgarantiarbetet, för att möjliggöra subventionerad 
scenkonst för förskolor och skolor under resterande del av 2017. 

Beslutsunderlag 
I Ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-02-14. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2 Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 43 

Utredningsdirektiv — modell för kulturgaranti för barn och unga 
KTN 2016-0161 

Beslut 
att godkänna upprättat förslag till direktiv för uppdraget att ta fram en modell för 
kulturgaranti för barn och unga i Uppsala kommun, samt 

att bjuda in utbildningsnämnden till en gemensam seminariedag om kulturgaranti. 

Ärendet 
Kultur- och utbildningsnämnderna har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att utveckla 
barns och ungas möjligheter att utöva och uppleva kultur i skolan. I föreliggande ärende 
föreslås ett direktiv för uppdrag till kulturförvaltningens avdelning för strategi och omvärld att 
i samarbete med utbildningsförvaltningens avdelning för systemstöd ta fram en modell för 
kulturgaranti för barn och unga. Ärenden bereds gemensamt i kulturnämnden och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-03-07. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
\ ' ,J 



upemla KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 44 

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande 
KTN 2015-0125 

Beslut 
att anta föreslagna riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande, 

att riktlinjerna ska gälla för verksamhet från och med hösten 2017, 

att fastslå ansökningsdatum för verksamhetsstöd för hösten 2017 till 1 maj 2017, för att sedan 
övergå till ansökningsdatum enligt riktlinjerna, samt 

att göra konsekvensändringar i kulturnämndens delegationsordning. 

Särskilt yttrande 
Eva Edwardsson (L), Arne Sandemo (M), Margareta Femberg (M), Bertil Norbelie (M) och 
011e Romlin (C) anmäler särskilt yttrande, bilaga 1. 

Ärendet 
Kulturnämnden fastställde 2015-04-23 § 72 (KTN-2015-0125) direktiv om att utveckla lokala 
kulturskolor i enlighet med IVE 2015-2018 (Inriktning, verksamhet, ekonomi). 
Kulturnämnden beslutade vidare 2016-04-21 § 68 att utveckla Uppsalas kommunala 
musikskola till en kulturskola, samt att uppdra till förvaltningens avdelning för strategi & 
omvärld att i dialog med den politiska styrgruppen, utreda externa aktörers möjligheter att 
bidra till barns och ungas möjlighet att utöva kultur. Ett förslag till ett föreningsstöd till barns 
och ungas kulturutövande presenterades 2016-11-24 för kulturnämnden, som beslutade att 
godkänna förslaget och att uppdra till förvaltningen att sända det på remiss till berörda 
aktörer. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden godkänner i ärendet föreliggande 
slutförslag till nya riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande, vilka reviderats mot 
bakgrund av inkomna synpunkter. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-03-07. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 45 

Fördelning av kulturnämndens investeringsmedel för offentlig konst för år 2017 och 
preliminärt för åren 2018-2021 
KTN 2017-0062 

Beslut 
att återremittera ärendet för ytterligare beredning. 

Särskilt yttrande 
Bertil Norbelie (M), Margareta Femberg (M) och Arne Sandemo (M) anmäler särskilt 
yttrande, bilaga, 2. 

Ärendet 
Kulturnämnden disponerar investeringsmedel om 6 000 tkr enligt Mål och budget 2017 för 
investeringar i offentlig konst och milj ögestaltande projekt. Ärendet innehåller förslag till 
fördelning mellan gestaltningsprojekten. Kostnader för föLtnedling och förvaltning av konsten 
ligger utanför investeringsbudgeten, i kulturförvaltningens driftsbudget. 

Yrkande 
Peter Gustavsson (S) yrkar med instämmande av Eva Edwardsson (L) att ärendet 
återremitteras för ytterligare beredning. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det är nämndens mening att återremittera ärendet. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-02-28. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Reala KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 46 

Samrådsyttrande — detaljplan för Södra Gunsta, Uppsala kommun 
KTN 2017-0063 

Beslut 
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för Södra 
Gunsta. 

Ärendet 
Planförslaget för Södra Gunsta innebär i korthet att möjliggöra byggandet av ca 400 bostäder 
samt skolor, centrumfunktioner och parkytor. Platsens naturliga topografi och karaktärsdrag 
ska prägla områdets identitet. Området är idag obebyggt men del av en äldre kulturbygd. 
Planens norra del berör en utpekad kommunal kulturmiljö. Med korta avstånd, gång och 
cykelvägar, en stor park, lekpark, närhet till naturen samt förskolor och skola bedöms 
planförslaget ge ett område som tar väl hänsyn till barnperspektivet. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-03-07. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

'2 Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 47 

Samrådsyttrande — detaljplan för Rackarberget, Uppsala kommun 
KTN 2017-0063 

Beslut 
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för Rackarberget. 

Ärendet 
Planförslaget för Rackarberget innebär i korthet att möjliggöra en komplettering av befintliga 
bostadsbebyggelsen och att utveckla den kommersiella och offentliga servicen inom planområdet. 
Förutom bostäder möjliggörs därför även centrumverksamhet, handel och förskola. 
Planunderlaget redovisar en utbyggnad som innebär ca 450 nya studentbostäder. Rackarberget är 
ett kulturhistoriskt värdefullt område och de nya byggnaderna ska utformas i harmoni med de 
kulturhistoriska värden som fmns i området. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-03-07. 

Utdragsbestyrkande 



tlupeacila KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-03-20 

§ 48 

Kulturskolerådets bidrag kulturskoleutveckling 

Informationen flyttas till nämndens sammanträde i april 

§ 49 

Uppföljning 2017 

Informationen flyttas till nämndens sammanträde i april 

§ 50 

Rapport från förrättningar 

Rapporten flyttas till nämndens sammanträde i april 

§51 

Anmälningsärenden 

Beslut 
att i kallelsen till kulturnämnden 2017-03-20 redovisade protokoll och delegationsbeslut 
läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Kulturnämnden 2017-03-20 § 44, Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande, 
KTN 2015-0125, bilaga 1 

Särskilt yttrande 

Vi noterar att majoriteten nu inför en ny stödfoiiii för stöd till barns och ungas 
kulturutövande. Det är bra att stödet till de externa aktörer som sedan tidigare bedrivit 
verksamhet med denna inriktning nu inordnas i en ordinarie stödform. Om ansökningar om 
stöd framöver överstiger de anslagna medlen måste dock ett urval bland aktörerna ske. Hur 
detta ska hanteras och hur de befintliga aktörerna påverkas av detta verkar det inte finnas 
någon planering för. 

Vi anser att kulturskoleaktörema själva bör avgöra hur undervisningen organiseras och ställer 
oss inte bakom vad som anges vara "förväntningar från politiken". 

Vi vill också påminna majoriteten om att den många gånger har försäkrat att utbyggnaden av 
kulturskolan inte ska ske på bekostnad av verksamheten inom Uppsala Kulturskola, tidigare 
Uppsala musikskola. Vi ser med oro på tendenser hos majoriteten att vilja hålla tillbaka 
kulturskolan och motverka dess utveckling och kvalitet. Utöver den nya stödformen bör 
majoriteten därför verka för att Uppsala kulturskola snarast tillförs ytterligare resurser. 

, 

Eva Edwardsson (L) Arne Sandemo (M) 

Bertil Norbelie (M) 011e Romlin (C) 

Margareta Femberg (M) 



Kulturnämnden 2017-03-20 § 45, Fördelning av kulturnämndens investeringsmedel för 
offentlig konst för år 2017 och preliminärt för åren 2018-2021, bilaga 2 
KTN 2017-0062 

Särskilt yttrande 

Under punkt 14 på dagordningen — "Fördelningen av kulturnämndens investeringsmedel för 
offentlig konst 2017 och preliminärt för åren 2018-2021" redovisades det arbete som nedlagts 
på Paradgatan (DrottninggatanNaksalagatan). Av ursprungligen beslutade tio konstverk 
utefter Paradgatan är två fårdigställda och ytterligare två å tre kan tillkomma förutsatt att 
konstnären och kommunen kan komma överens. I uppdraget ingick även att framställa en 
hemsida som ansluter till konstverken. Gällande avtal har löpt ut utan att konstnären Erik 
Krikortz åtaganden fullföljts. Trots långdragen och omfattande kommunikation med 
konstnären har ingen lösning kunnat uppnås. Vid dagens sammanträde återremitterades 
frågan. 
Vår uppfattning är att samarbetet med konstnären bör avbrytas och inga ytterligare medel bör 
anvisas för projektet Paradgatan. 

Bertil Norbelie (M) Margareta Femberg (M) Arne Sandemo (M) 
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