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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, plan 4, kl. 15:15-18:35, ajournering 16.35-16:50 

Beslutande: Peter Gustavsson (S), Ordförande Ersättare: Salvador Rincon-Amat (MP) §§ 1- 
Karolin Lundström (V), 1:e vice 3, 7-15 
ordförande Anders Nordström (L) §§ 1-12 
Eva Edwardsson (L), 2:e vice 
ordförande 
Agneta Erikson (S) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) §§ 1-12 
Anders Nordström (L) §§ 13-15 
Källike Montgomery (MP) 
Elisabeth Ståhle (MP) §§ 1-3, 7- 
15 
Salvador Rincon-Amat (MP) §§ 
4-6 
Agneta Gille (S) 
Margareta Fernberg (M) 
011e Romlin (C) 

Övriga Sten Bernhardsson kulturdirektör, Gunilla Sjöblom fritidschef, Gunnar Ingestad 
deltagare: Berggren avdelningschef kulturcenter, Daniel Werkmäster museichef, Mohammed 

Mekrami avdelningschef Bibliotek Uppsala, Maria Björk chef Reginateatern, Bo 
Frick rektor Uppsala kulturskola, Agneta Liljestam controller, Annika Strömberg, 
Runa Krehla (alla kulturstrateger), Anna Ehn intendent, Mikaela Granath 
kulturassistent, Inga-Lena Andersson pressekreterare, Samuel Lundström 
nämndsekreterare. 

Utses att justera: Eva Edwardsson (L) Paragrafer: 1 - 15 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Stationsgatan 12, den 26 februari 2018 

i 
L------.7 

i 

.., -.t., .‹.... 
Eva Edwardsson, justerare 

 

Peter Gustavsson, ordförande 

 

 

Samuel Lundström, sekreterare 

 

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

Organ: Kulturnämnden 
Datum: 2018-02-12 Sista dag att överklaga: 2018-03-20 
Anslag sätts upp: 2018-02-27 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  och Stationsgatan 12 

Underskrift: L (— 
Samuel Lundström 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§ 1 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Eva Edwardsson (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 26 
februari 2018. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att fastställa utsänd föredragningslista med nedanstående ändringar: 

Ärende 12 
Informationsärenden 
Rapport om delegationsbeslut bordläggs 

Demokrativeckan 
Föredragande Runa Krehla 

Rapport om situationen vid Sävj a kulturcentrum 
Föredragande Gunnar Ingestad Berggren 

Ärende 13 
Återrapporteringar 
Folk och kultur, Eskilstuna 7-10 februari 2018 
Peter Gustavsson (S), Kfillike Montgomery (MP) och Agneta Gille (S) 

Ärende 15 
Anmälningsärenden 
Kulturnämndens arbetsutskott 2017-12-06 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§3 

Bokslut 2017, inklusive uppföljning av verksamhetsbeskrivningarna 
KTN-2017-0206 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till årsbokslut för år 2017, samt 

att överlämna alla upprättade handlingar i kulturnämndens bokslut 2017 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden föreslås godkänna upprättat bokslutsmaterial för verksamhetsåret 2017 samt 
överlämna detta till kommunstyrelsen. Handlingarna är upprättade av kulturförvaltningen tillsammans 
med staben för ekonomi i enlighet med kommungemensamma riktlinjer. I bokslutet redogörs för såväl 
nämndens ekonomiska resultat och analys av detta som för nämndens grad av måluppfyllelse av 
inriktningsmål och uppdrag samt utfall av nämndens åtgärder. Förvaltningen har även följt upp 
avdelningarnas grunduppdrag från nämnden som finns i respektive avdelnings 
verksamhetsbeskrivning. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-01-25, reviderat 2018-01-31. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
(—D - 

Ä 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§4 

Yttrande över regional kulturplan 2019-2022 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna reviderat förslag till yttrande gällande Region Uppsalas remiss om kulturplan för åren 
2019-2022, samt 

att senast den 20 februari 2018 överlämna yttrandet till Region Uppsalas kulturnämnd. 

Särskilt yttrande 
Bertil Norbelie (M) lämnar särskilt yttrande enligt bilaga § 4. 

Yrkanden 
Peter Gustavsson (S) yrkar att i upprättat förslag till yttrande stryka andra stycket Uppsala kommun 
välkomnar kulturplanens övergripande anslag och vision: Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion 
med internationell lyskraft. 

Peter Gustavsson (S) yrkar att i upprättat förslag till yttrande ändra sista stycken till Under föregående 
år har diskussion inletts kring iden om Uppsala som Europeisk kulturhuvudstad nästa gång det är 
möjligt för Sverige (preliminärt år 2029). En eventuell kulturhuvudstadsansökan behöver bred 
förankring i det omkringliggande samhället varför ambitionen bör omnämnas i Region Uppsalas 
kulturplan. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har möjlighet att yttra sig över förslag till Region Uppsalas kulturplan för 
åren 2019-2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sina yrkanden under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
det. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 16.35-16.50. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-01-26, reviderat 2018-02-12. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§5 

Uppföljning av internkontrollplan 2017 
KTN-2017-0491 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna uppföljning av nämndens internkontrollplan 2017, 

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för förvaltningens program-, evenemangs- och 
utställningsverksamhet som sedan föreläggs kulturnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har följt upp intemkontrollplanen och granskningen visar brister inom kontrollområdet 
Ramavtal där leverantörstroheten är för låg i förhållande till kommunens målsättning. Granskningen 
visar att inköp av konstnärliga tjänster inte finns i kommunens system för avtal (Kommers). Åtgärder 
förslås därför för att öka leverantörstroheten. Inga andra granskningsområden uppvisar allvarliga 
brister men förvaltningen har identifierat och lämnar förslag till förbättringsåtgärder även inom två 
andra kontrollområden, Social oro och arbetsmiljö och Delegation. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-01-16, reviderat 2018-01-31. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

6.._ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§6 

Konstnärlig gestaltning Brantingskolan 
KTN-2018-0027 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag på konstprogram för Brantingsskolan 

Sammanfattning 
Kulturnämnden kommer i 2018 års investeringsbudget föreslås att avsätta medel för konstnärlig 
gestaltning för Brantingsskolan. Det inledande arbetet med projektet har startat. Ett konstprogram har 
arbetats fram i enlighet med Uppsala kommuns riktlinjer för arbetet med offentlig konst. Skolan 
beräknas stå klar till år 2020. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-01-17. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

r-7CC 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§7 

Ansökan om kommunal medfinansiering med anledning av ansökan till 
Boverket 2018 
KTN-2017-0432 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att bifalla Föreningsgårdens Ekolnsnäs ansökan om medfinansiering med 30 procent av 
investeringskostnaden, med ett högsta belopp om 203 513 kr, under förutsättning att Boverket beviljar 
föreningen bidrag. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har handläggningsansvaret för medfinansiering med anledning av ansökningar om 
investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler till Boverket. För att lokalhållande organisationer ska 
kunna erhålla Boverkets investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler krävs kommunal 
medfinansiering om minst 30 procent av den totala beräknade kostnaden. Föreningsgården Ekolnsnäs 
har ansökt om kommunal medfinansiering på upp till 203 512,50 kr avseende investering i befintliga 
samlingslokaler. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-01-03. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

\ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§8 

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria lovaktiviteter 
KTN-2018-0039 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att anta föreslagna riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria lovaktiviteter under åren 2018-
2020, 

att beslut om stöd enligt fastställda riktlinjer tas på delegation av avdelningschef för strategi 
och omvärld, samt 

att göra konsekvensändringar i kulturnämndens delegations- och arbetsordning. 

Sammanfattning 
Regeringen fördelar till och med år 2019 medel till landets kommuner för att genomföra kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år, aktiviteter som ska ge stimulans och personlig 
utveckling. Kulturnämnden beslutade 2017-01-31 § 10 om riktlinjer för projektstöd till föreningar för 
aktiviteter i samband med satsningen 2017-2019. Regeringen fördelar 2018-2020 ytterligare medel till 
kostnadsfria aktiviteter under övriga skollov. Förvaltningen föreslår att riktlinjerna för projektstöd till 
sommarlovsaktiviteter 2017- 2019 revideras för att möjliggöra för föreningar att genomföra aktiviteter 
även under övriga skollov 2018-2020. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-01-12. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



10 (16) 

upnellut KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§9 

Revidering av Kulturnämndens delegations- och arbetsordning 
KTN-2015-0075 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att i enlighet med upprättat förslag revidera kulturnämndens delegations- och arbetsordning, 
punkt 7.3.9. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad delegations- och arbetsordning för 
kulturnämnden. Ändringen gäller beslut om projektstöd till kostnadsfria lovaktiviteter under åren 
2018- 2020 (KTN-2018-0039). Tidigare beslut gäller endast sommarlovsaktiviteter. Förvaltningens 
förslag är att beslut fattas på delegation av avdelningschef för strategi och omvärld. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-01-23. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

s?c-,  



upPle», KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§ 10 

Utökad biblioteksverksamhet för grundskolan 
KTN-2018-0068 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för vidare handläggning. 

Sammanfattning 
Bibliotek Uppsala erbjuder sedan år 2011 utökad biblioteksverksamhet för grundskolan i Uppsala 
kommun. För att tillämpa likställighetsprincipen föreslår kulturförvaltningen att samma taxa tillämpas 
oavsett huvudman. 

Yrkanden 
Eva Edwardsson (L) och 011e Romlin (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för vidare handläggning. 
Peter Gustavsson (S) bifaller yrkandet om återremiss. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om det är nämndens mening att bifalla yrkandet om återremiss och finner 
att nämnden bifaller detta. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-01-26, reviderat 2018-01-31. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleifi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§ 11 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Elisabeth Ståhle (M2) och en av oppositionen utsedd representant att delta i ICORN General 
Assembly 2018, Malmö 2-4 maj 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§ 12 

Informationsärenden 

Runa Krehla informerar om Demokrativeckan. 

Gunnar Ingestad Berggren informerar om situationen i Sävja kulturcentrum. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPleifi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§13 

Återrapporteringar 

Elisabeth Ståhle (MiP) rapporterar från Fritid för alla-dagen den 20 januari 2018. 

Anders Nordström (L) rapporterar från Kommunala pensionärsrådet den 24 november 2017. 

Elisabeth Ståhle (MP) rapporterar från SKL medborgardialog, Stockholm den 1 februari 2018. 

Ktillike Montgomery (lVfP), Peter Gustavsson (S) och Agneta Gille (S) rapporterar från Folk och 
Kultur, Eskilstuna den 8 februari 2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Tcy, 
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upPngi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§ 14 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna redovisade delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Bidrag inom det finska förvaltningsområdet enligt 
0075 

delegationsordning 7.3.4, 2018-01-03, KTN-2017- 

Bidrag inom det finska förvaltningsområdet enligt delegationsordning 7.3.4, 2018-01-03, KTN-2017-
0075 

Projektstöd enligt delegationsordning 7.3.3, 2017-11-01, KTN-2017-0326 

Projektstöd enligt delegationsordning 7.3.3, 2018-01-09, KTN-2017-0326 

Evenemangsstöd enligt delegationsordning 7.3.3, 2018, KTN-2017-0329 

Projektstöd enligt delegationsordning 7.3.3, 2018, K'TN-2017-0328 

Utvecklings- och projektbidrag enligt delegationsordning 7.3.3, 2017 

Projektstöd barn och unga enligt delegationsordning 7.3.1, 2017 

Verksamhetsstöd och projektstöd barn och unga enligt delegationsordning 7.3.2, 2017 

Stöd till barns och ungas kulturutövande enligt delegationsordning 7.3.2, 2017 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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(MUR KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-02-12 

§15 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 
MBL-protokoll 2017-12-13 
Samverkansprotokoll 2017-12-13 
Kulturnämndens arbetsutskott 2017-12-06 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Särskilt yttrande över Regional kulturplan 
Avgivet av Bertil Norbelie (m) 

Förslaget till vision. 

Planen inleds med en övergripande målsättning — en vision — som anger vad man vill uppnå. Den har 
följande lydelse: 

Vision 2018: "Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med 
internationell lyskraft". 

I det nu aktuella förslaget till kulturplan för 2019 - 2022 anges vidare att planen "ska vara det 
ledande och långsiktiga styrdokumentet för den regionala kulturverksamheten". 

I jämförelse med de formuleringar som gällt för de två tidigare kulturplanerna är det nu framlagda 
förslaget, enligt min mening, tamt och tunt. Hur kan man t ex veta att man når fram till visionen om 
ett gott liv? 

Kulturens roll är att också vara samlande, utvecklande och pådrivande. I den första regionala 
kulturplanen år 2013 fanns en vision med sådan inriktning: 

"År 2023 är vårt län ett kreativt kraftcentrum där ett dynamiskt 
konst- och kulturliv präglas av nytänkande och där Uppsalas 
rika historia får en levande gestaltning". 

Denna vision var även utvecklad i två punkter: 

"År 2023 ska Uppsala län genom hög konstnärlig kvalitet, kulturell 
delaktighet och interkulturellt arbete vara en stark kulturregion 
med internationell lyskraft". 

"År 2023 är kultur och kreativitet den självklara framgångsfaktorn 
för den regionala hållbara utvecklingen i Uppsala län lyckas" 

I den version som togs fram för kulturplanen 2015 hade följande lydelse: 

"År 2025 är Uppsala län en stark kulturregion med internationell lyskraft. 
Länet är ett kreativt Kraftcentrum där ett dynamiskt konst- och kulturliv 
präglat av mod, bildning och nytänkande ger Uppsala läns samtid och rika 
historia en levande gestaltning". 

En jämförelse mellan de första två kulturplanerna för 2013 och 2015 innebär enligt min mening att 
den nu föreslagna versionen uttrycker en lägre ambition än de tidigare planerna. Den dynamik som 
ligger i ord som; kreativ - kraftcentrum - mod - bildning - historia, ersätts alla med "ett gott liv" 

Gamla Uppsala museum. 

Enligt kulturplanen ska regionen arbeta för övertagande av Gamla Uppsala museum i 
Upplandsmuseets regi (s 44 & 53). En förutsättning för ett sådant övertagande bör vara att det 
endast sker om erforderliga statliga medel tillskjuts för planerad drift och utveckling. 
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