
Uppsala.. KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

Plats och tid: Stationsgatan 12 Uppsala, lokal Aspen kl 15.00-20.25 

Ledamöter: Peter Gustavsson (S) ordf inte 	Ersättare: 
närvarande § 124 
Karolin Lundström (V) 1:e v ordf 
Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf 
Agneta Erikson (S) 
Kholod Saghir (S) 
Arne Sandemo (M) 
Moa Borg (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Kiillike Montgomery (MP) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
011e Romlin (C) 

Tomas Lind (S) t o m § 119 
Margareta Fernberg (M) 
Philip Wargert (V) tjg § 124 
Anders Nordström (EP) 

Övriga deltagare: Sten Bemhardsson kulturdirektör, Ingela Åberg nämndsekreterare, Sabina Andersson 
avdelningschef strategi & omvärld, Johanna Udd6n konsult, Elise Rhodin, Annika Ström-
berg, Pia Sörås Staflin alla kulturstrateger, Linda Wallenberg och Anna Ehn båda 
intendent för offentlig konst, Magnus Elfwendahl stadsantikvarie. 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Paragrafer: 103-130 

Stationsgatan 12, Uppsala 2015-06-22 

sb&[ 	  
Peter Gustavsson (S), ordförande 	Eva Edwardsson (FP), justerare 
§§103-123, 125-130, 

Karolin Lundström (V) 1:e v ordförande 	Ingela Å -g, sekreterare 
§ 124 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Kulturnämnden 
2015-06-11 
2015-06-22 Sista dag för överklagande: 	2015-07-13 

Datum för anslags nedtagande: 2015-07-14 

Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 

Underskrift: 
Ingela Aberg sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



elela KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 103 

Upprop/formalia 

Upprop genomförs. 

§ 104 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att utse Eva Edwardsson (FP) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
2015-06-22. 

§ 105 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändring, 

- Ärende 23, Information om "Konstskogen" flyttas och tas upp direkt efter fastställande av 
föredragningslistan. 

- Medborgarskapsceremoni 2015. 

§ 106 

Information om "Konstskogen" 

Konsult Johanna Udden informerar om utställningen "Konstskogen" i Stadsskogen under 
tiden 2015-08-30 till 2015-11-01. Ett samarrangemang mellan kulturförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

\`x 



2 Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 107 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
att utse Peter Gustavsson (S), Karolin Lundström (V) och Eva Edwardsson (FP) att delta i 
Växjö kommun, Det fria ordets hus och Sveriges kommuners landstings möte "Låt oss prata 
om fristad" i Växjö 2015-10-29-30. 

§ 108 

Särskild aktivitet i partigrupp 

Beslut 
att medge särskild aktivitet i partigrupp för M, FP, C och KD 2015-08-31 kl 15-20. 

§ 109 

Uppdrag till arbetsutskottet att besluta om ev planärenden 

att uppdra till ett förstärkt arbetsutskott 2015-08-25 kl 15.00 att besluta om ev plan- och 
programärenden under perioden 2015-06-12-09-21. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsalai  KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 110 

Ändring av datum för kulturnämndens ordinarie sammanträde i september 2015. KTN 
2015-0408 

Beslut 
att flytta kulturnämndens ordinarie sammanträde från 2015-09-17 till 2015-09-22 id 15.00, 
samt 

att ha ett arbetsutskott 2015-09-17 kl 17.00-21.00. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-06-03. 

Mål och budget 2016-2018 kommer att lämnas till nämnderna för yttrande 2015-09-14 med 
svar i slutet av september. Arbetsutskottet 2015-06-02 enades därför om att föreslå 
kulturnämnden besluta att ordinarie sammanträde 2015-09-17 flyttas till 2015-09-22. Att 
2015-09-17 ha ett arbetsutskott inför nämnden i september och att partigrupper blir 2015-09-
16 samt att presidiemöte 2015-09-02 flyttas till 2015-09-09 kl 18.00. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2uppleloi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 111 

Samrådsyttrande — detaljplan för kv S:t Per, Uppsala kommun 

Beslut 
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för del av kv 
S:t Per, Uppsala kommun. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-05-18. 

Planförslaget innebär i korthet att det blir möjligt att bygga på kvarteret med ytterligare 
våningsplan för kontor och hotellverksamhet. Ursprungligen föreslogs en ny byggrätt som 
inkräktade på befintligt Q-område kring Celsiushuset som ansluter till den bakre fasaden på 
Celsiushuset. Med ledning av länsstyrelsen synpunkter har tidigare detaljplaneförslag ändrats 
så att Celsiushuset och den omgivande gården uteslutits ur detaljplaneområdet. 

Byggnaderna i planområdet är i huvudsak uppförda under slutet av 1960-talet och 1980-talet. 
Kvarteret S:t Per ritades av Folke Löfberg och innehöll ursprungligen butiker, kontor, hotell 
och biograf. Kvarteret genomgick en större ombyggnad 1988 då galleridelen byggdes om och 
kompletterades med en mindre byggnad mot Dragarbrunnsgatan på mark som tidigare var 
planlagd som park. Kvarterets inre delar är byggda med en galleria i en till två våningar. 
Under kvarteret sträcker sig S:t Pers-garaget med plats för ca 220 bilar. 

Detaljplaneförslaget föreslår utökade byggrätter ovanpå befintliga byggnadskroppar. 
Tillbyggnaderna kommer att vara synliga från viktiga utsiktspunkter i staden, som Uppsala 
konsert och kongress samt Gunillaklockan vid slottet. Tillbyggnaderna smälter dock till stor 
del ihop med befintlig omkringliggande bebyggelse. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Rum KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 112 

Samrådsyttrande — detaljplan för Tiundaskolan, Uppsala kommun. KTN 2015-0375 

Beslut 
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande med tillägg avseende detaljplan 
för Tiundaskolan, Uppsala kommun. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-05-18. 

Planförslaget innebär i korthet att möjliggöra en ny skola och idrottshall med plats för 900 
elever i grundskolan och 144 elever i förskolan. Planen omfattar även parkeringsplatser för 
skolans ändamål. 

Översiktplanen för Uppsala 2010 anger att Tiundaskolan ligger inom stadsväven. Inom 
stadsväven sker successiva tillskott av bebyggelse genom ny- och tillbyggnad på kvartersmark 
och i mellanrum på ett sätt som tillför värden till omgivningen och skapar väldefinierade 
offentliga rum. Kompletteringar inom stadsväven görs med hänsyn till platsens karaktär och 
med inriktning att förbättra befintliga värden som utifrån innehåll, funktion och utformning 
berikar omgivningen. 

Planområdet är idag bebyggt med en skola i en respektive två våningar. Mot Sibyllegatan 
ligger tvåvåningsdelen på en förhöjd sockel med fönster. På fastigheten finns även en 
idrottshall och en grusad bollplan. Mot Sibyllegatan och Ringgatan finns det parkeringsplatser 
som används av boende i närområdet. Skolan är byggd 1962. Byggnadsnämnden har 2014-05-
27 på delegation beviljat rivningslov för Tiundaskolans byggnader. Planområdets sydöstra del 
berör riksintresse för kulturmiljövården, C 40A, Uppsala stad. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Lipen», KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 113 

Samrådsyttrande — detaljplan för del av kv Städet, Brillinge 3:3, Uppsala kommun. 
KTN 2015-0374 

Beslut 
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för del av kv 
Städet, Brillinge 33, Uppsala kommun. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-05-22. 

Planförslaget innebär i korthet att möjliggöra ca 120 lägenheter i flerbostadshus. 
Byggnadernas höjd är tre till fem våningar. Området ligger inom stadsväven vilket förutsätter 
intensivare markanvändning. Kompletteringar inom stadsväven ska göras med hänsyn till 
platsens karaktär och dess roll i staden och med inriktning att förbättra eller tillföra nya 
värden som utifrån innehåll, funktion och utformning berikar omgivningen. 

I Brillinge består bebyggelsen främst av friliggande småhus men det finns också inslag av 
lättindustri, flerfamiljshus och gårdsmiljö. Planområdet har i och med närheten till Gränby 
centrum god tillgång till service och kollektivtrafik. Närmsta parkområdet är Gränby park. 
Planområdet utgörs av kvartersmark bebyggd med radhusbebyggelse i en våning och 
flerbostadsbebyggelse i två våningar. Norr om kvarteret finns småhusbebyggelse, söder och 
öster om kvarteret består naturen av öppen och plan mark utan träd. 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, K 36 Vaksala, samt inom 
kommunalt kulturmiljöområde. I området finns ett stort antal fornlämningar från brons- och 
järnålder. Vidare ingår Vaksala kyrka och prästgård i riksintressets uttryck. Inom planområdet 
finns inga kända fornlämningar och marken är sedan tidigare ianspråktagen. Området ligger 
dock i en fornlämningsrik miljö varför en arkeologisk utredning ska genomföras inför 
byggnation för att klargöra om fornlämningsområdena fortsätter in i planområdet. 

Beslutsgång 
Bertil Norbelie (M) föreslår ett tillägg enligt följande "Planen bör inte antas innan de påtalade 
studierna genomförts". 
Nämnden enas om detta tillägg till yttrandet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2upealo, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 114 

Samrådsyttrande — detaljplan för del av kv Birka, Uppsala kommun. KTN 2015-0339 

Beslut 
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för del av kv 
Birka, Uppsala kommun 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-05-18. 

Planförslaget innebär i korthet att möjliggöra uppförandet av bostäder i två våningar inom 
fastigheten Eriksberg 8:10. Detaljplanen innebär en ändrad markanvändning då det i dagsläget 
finns en nedlagd bensinstation på fastigheten. Detaljplanen möjliggör för radhus om 8 
bostäder, där bebyggelsen gestaltas med varierande färgsättning för att förstärka områdets 
identitet. 

Planområdet ligger inom stadsväven, där riktningen enligt översiktplanen är att utvecklingen 
ska gå mot en mer intensiv markanvändning. Dessa ska visa hänsyn till platsens karaktär och 
tillföra kvaliteter till närmiljön. Söder om planområdet består bebyggelsen av olika 
bostadstyper, med villor i olika storlekar och flerfamiljshus i olika våningsantal. Väster om 
planområdet ligger Arosparken och Ekebydalen. Norr om planområdet finns Lassebygärde, 
som är ett flerbostadsområde från 1947 och Uppsalahems första flerbostadsområde. Enligt 
KF-beslut 1988 är området utpekat som särskilt värdefull kulturmiljö. Lassebygärde ritades av 
den dåvarande stadsarkitekten Gunnar Leche. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 115 

Samrådsyttrande — detaljplan för kv Rosen, del av, Uppsala kommun. KTN 2015-0378 

Beslut 
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för del av kv 
Rosen, Uppsala kommun. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-05-22. 

Planförslaget innebär i korthet att möjliggöra ny bebyggelse i fyra till fem våningar inom 
kvarteret Rosen. Detaljplanen innebär att det kan tillskapas 57 nya lägenheter inom 
planområdet. Detaljplanen innebär också att byggnader inom planområdet rivs. I samband 
med planarbetet har en kulturmiljöanalys genomförts. 

Planområdet ligger inom stadsväven, där det enligt översiktplanen är möjligt att komplettera 
med bostäder och lokaler för verksamhet. Planområdet ligger också inom ett stråk som är 
lämpligt för bebyggelsetillskott, då det ligger centralt i staden med närhet till service av olika 
slag. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården, Uppsala stad. Planområdet 
ligger också inom ett område som utpekats som kommunal kulturmiljö och som särskilt 
värdefull bostadsbebyggelse enligt kommunfullmäktiges beslut 1988. 

Planområdet ligger omkring 1 km från Uppsala centrum och ca 500 meter från Uppsala 
centralstation, i stadsdelen Fålhagen. Stadsdelen utgörs framför allt av bebyggelse från 1900-
talets första hälft. Planområdet ligger på gränsen mellan lamellhusbebyggelsen och villa-
bebyggelsen i stadsdelen. Bebyggelsen väster och söder om planområdet omfattar 
flerbostadshus i tre-fyra våningar. Norr och öster om planområdet utgörs bebyggelsen av 
byggnader i två våningar med stora trädgårdar. 

Inom området finns en byggnad ritat av Gunnar Leche. Gällande detaljplan är från 1968 och 
saknar varsamhetsbestämmelser för hur kulturhistoriska värden ska tas till vara. Byggnaden 
har i en särskild analys tillskrivits kulturhistoriskt värde. Detaljplaneförslaget medger att 
byggnaden rivs. Motivet för detta ställningstagande är att det finns ett flertal hus med liknande 
karaktär och värden i närområdet, samt i andra delar av Uppsala. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2uppaelue KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 116 

Uppsala kommuns kulturarvspris 2015. KTN 2015-0173 

Beslut 
att tilldela Uppsala kommuns kulturarvspris 2015, bestående av 20 000 kr, till 
Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar med följande motivering: 

Med engagemang och kreativitet har Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar 
tillgängliggjort Uppsala längsta kulturarv mellan Uppsala C och Faringe, samt på ett 
förebildligt sätt bidragit till att hålla järnvägens miljöer och försvinnande yrkeskunskap vid 
liv. Museijärnvägen sammanbinder på ett oöverträffat vis staden och landsbygden samt dåtid, 
nutid och framtid till glädje för såväl vuxna som barn. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut 2015-06-08. 

Kulturarvspriset instiftades år 2014 för att skapa uppmärksamhet kring speciellt framstående 
bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer runt om i Uppsala 
kommun. Priset ska inspirera och lyfta fram speciellt framstående bevarandeinsatser för 
kulturmiljön med särskild fokus på följande: a) för bevarande, restaurering samt 
återanvändning och tillägg av byggnader i historisk miljö, b) för forskningsinsatser och 
utvecklingsarbeten av mer generell natur, c) för framstående personliga insatser eller insatser 
av föreningar etc. d) för föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt 
upplysningsinsatser 1 kulturarvsfrågor. 

Kulturnämndens stipendieutskott tar fram kandidater och ett förslag till nämnden. 
Allmänheten kan nominera kandidater. Det första priset gavs 2014 till föreningen Vårda 
Uppsala. Utdelning av årets pris sker vid Kulturnattens invigning den 12 september 2015. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2uPeacie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 117 

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

Beslut 
att uppdra till kulturförvaltningen att teckna sponsorsavtal i enlighet med detta ärende, samt 

att uppdraget återrapporteras kvartalsvis med början i september 2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-06-02. 

Föreslaget sponsorsavtal är ett samarbete mellan näringslivet och kulturnämnden för att stötta 
och utveckla Uppsalas kulturliv. I sponsorsamarbetet kommer till att börja med sex företag att 
ingå tillsammans med kulturnämnden. Varje företag erlägger 100 tkr, sammanlagt 600 tkr och 
erhåller som motprestation synlighet vid och delaktighet i olika kulturevenemang, främst 
knutna till offentlig konst och Uppsala konstmuseum, som arrangeras av kulturnämnden 
under 2015 och 2016. 

§ 118 

Särskild barnkultursatsning år 2015. KTN 2015-0385 

Beslut 
att godkänna upprättat förslag till särskild satsning på barnkultur med syfte att öka utbudet av 
och tillgängligheten till scenkonst för barn och unga i hela kommunen, samt 

att effekterna av satsningen rapporteras i samband med årsbokslutet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-06-02. 

I kulturnämndens budget för år 2015 har 500 tkr anslagits för en särskild satsning på 
barnkultur. Kulturförvaltningen föreslår att medlen används inom scenkonstområdet för att 
öka utbudet av och tillgängligheten till scenkonstföreställningar för barn och unga i hela 
kommunen. 

Beslutsgång 
Peter Gustavsson (S) föreslår ett tillägg av en andra att-sats enligt föj ande, 
"att effekterna av satsningen rapporteras i samband med årsbokslutet." 

Nämnden enas om tillägget av en andra att-sats. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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terandes sign 
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I i Fine» 	KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 119 

Avrop av avtal om frivillig musikundervisning med studieförbundet Studiefrämjandet. 
KTN 2015-05=26 tsc‘u1 /4  -e 
Beslut  att godkänna Studiefrämjandets redovisning av utförda prestationer utifrån avtal om frivillig 9. 
musikundervisning, samt att godkänna levererat resultat. 	 C n 

, 	5  
att de elever som är inskrivna i Studiefrämjandets musikskola erbjuds fortsättning avtalstiden j r 
Ut, CC 	 S 41  1 ! I  
att elever från 2015-06-30 inte längre levereras till Studiefrämjandets musikskola ur kultur- 	•-• -  (4 f7  f 

&, 4- 

nämndens kö administrerad av Uppsala musikskola. 	
Fr ,— 	Å--  att respektive respektive musikskola själv rekryterar sina elever, upprättar och administrerar egen kö  

från 2015-07-01.  

T ) att en för musikskolorna gemensam webbsida med information om respektive verksamhet 	-7 s 
och anmälningsförfarande upprättas på uppsala.se  från och med juni 2015, samt  
att avtalsersättningen för de elever som överförs från Studiefrämjandets musikskola
till Studiefrämjandets kulturskola från och med 2016-06-30 fastställs senast 2016-03-31.  

g-- - p Reservation 	 t1) g."-  G 4.- 
Eva Edwardsson (FP), Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M) och 	0 	4-- 
011e Romlin (C) reserverar sig enligt bilaga 1. 	 43) ;ej\   

Q G  (i  
Ärendet 	 • c 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-05-26. 	 , t ) 

Barn- och ungdomsnämnden genomförde år 2014 en upphandling av delar av nämndens kö 
till frivillig frivillig musikundervisning administrerad av Uppsala musikskola, dnr BUN-2014-0010. 	rie 
Avtalet med uppdrag är från 2015-01-01 överfört till kulturnämndens ansvar. 	 9  
Kulturförvaltningen redovisar i detta ärende avrop av Studieförbundet Studiefrämjandets avtal 
om frivillig musikundervisning. Förvaltningen bedömer att leverantören utfört sitt uppdrag 
med bra resultat och föreslår kulturnämnden reglera uppdrag och avtal enligt upprättat förslag. 

,,- 
;•\ 	1.- 

5—  Yrkande  
Peter Gustavsson (S) yrkar bifall till en sjätte att-sats enligt följande,  
" att avtalsersättningen för de elever som överförs från Studiefrämjandets musikskola 	 -r 
till Studiefrämjandets Studiefrämjandets kulturskola från och med 2016-06-30 fastställs senast 2016-03-31."  

	

,/ 	5 

	

P 	0 
e. 

J 
Ajournering 
Sammanträdet avbryts för överläggning i partigrupperna kl 17.45-18.15 samt 18.50-19.00. 

F, L  

(År 

khdragsb cs tyrkande 



Uppsala 	
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

Forts § 119 

Beslutsgång /i  
Nämnden enas om ny formulering av andra att-satserr,enligt följande, 

" att de elever som är inskrivna i Studiefrämjandets musikskola erbjuds fortsättning 
avtalstiden ut," 

Ordföranden ställer bifall mot avslag på Peter Gustavssons (S) yrkande av en sjätte att-sats 
och finner att nämnden beslutat bifalla Peter Gustavssons (S) yrkande. 

c:Ja 
Justerandes sign 
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RUM KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 120 

Pilotprojekt inför kulturskola 

Beslut 
att anta förslaget till pilotprojekt inför kulturskola i enlighet med styrgruppens förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger styrgruppens för kulturskola förslag till beslut 2015-06-02. 

Föreslaget pilotprojekt inför etablering av kulturskola om fattar tre aktörer, Uppsala 
musikskola, Österledskyrkan och Studiefrämjandet och innebär kulturskoleverksamhet i fyra 
stadsdelar, Stenhagen, Sävj a, Gränby och Gamla Uppsala. Pilotprojektet pågår under läsåret 
2015-2016. 

§ 121 

Delrapport samarbetsprojekt med studieförbunden. KTN 2015-0306 

Beslut 
att ta emot informationen om delrapport samarbetsprojekt med studieförbunden. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-05-21. 

Kulturnämnden har fattat beslut om ett samarbetsprojekt med studieförbunden. 
Kulturförvaltningen har fått nämndens uppdrag att bjuda in de studieförbund som är 
verksamma i Uppsala kommun för att i dialog med dessa ta fram kriterier för satsningen. 
Nämnden har år 2015 avsatt 500 tkr för projektet. Förvaltningen fick även i uppdrag att 
återrapportera ärendet vid nämndens sammanträde i juni 2015. Förvaltningen återrapporterar 
det pågående arbetet med denna delrapport. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsalai  KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 122 

Delrapport — Uppdrag att se över ansvarsfrågan och samordning av Uppsala kommuns 
kulturhus och kulturcentra, samordning av gemensamma barn- och 
ungdomskulturfrågor samt handläggning av stöd till bygdegårdar i kommunen. KTN 
2015-0123 
Kulturdirektör Sten Bemhardsson informerar. 

§ 123 

Kvalitetsredovisning av barn- och ungdomsnämndens uppdrag inom kultur- och 
fritidsområdet år 2014. KTN 2015-0355 

Beslut 
att ta emot redovisade kvalitetsredovisningar för barn- och ungdomsnämndens uppdrag inom 
kultur- och fritidsområdet år 2014. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-05-25. 

Barn- och ungdomsnämnden gav år 2014 ett antal olika uppdragstagare, såväl Uppsala 
kommuns egenregiverksamhet som externa utförare, uppdrag inom kultur- och fritidsområdet. 
Enligt ingångna uppdrag, avtal och överenskommelser ska genomförd verksamhet redovisas i 
form av en kvalitetsredovisning. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



e(mloi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 124 

Särskilt verksamhetsbidrag år 2015 till ABF:s ungdomsverksamhet i Stenhagen. KTN 
2015-0346 

Beslut 
att bevilja ABF:s ungdomsverksamhet särskilt verksamhetsbidrag med 350 tkr för år 2015 ur 
nämndens budget för verksamhetsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-05-22. 

Kulturförvaltningen föreslår att ABF:s öppna fritidsverksamhet i Stenhagen erhåller ett 
särskilt verksamhetsbidrag om 350 tkr, som finansieras ur nämndens budget för 
verksamhetsbidrag. Bidraget avser det fortsatta arbetet med att stärka både kreativitet och 
delaktighet bland barn och ungdomar boende i Stenhagen med omnejd. 

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

§ 125 

Fristadsstipendiet 

Kulturstrateg Annika Strömberg informerar om fristadsstipendiet. 

§ 126 

Information om Tegnérparken 

Kulturdirektör Sten Bernhardsson informerar om ny konst i Tegnérparken samt delar ut ett 
informationsblad "Ny konst i Luthagen" som kommer att publiceras på uppsala.se  och 
tidningen Luthagsnytt. 

Utdragsbestyrkande c
h.;terandes sign 
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2uppaelo, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 127 

Rapport från förrättningar 

Karolin Lundström (V) rapporterar från Folkhälsorådets möte 2015-06-03. 

Bertil Norbelie (M) rapporterar från två timmar utbildning kring korruption och andra 
oegentligheter som anordnats av kommunrevisionen 2015-06-03 eller 2015-06-04. 

§ 128 

Medborgarskapsceremoni 2015 

Arne Sandemo (M) frågar varför inbjudan till Uppsala kommuns medborgarskapsceremoni 
kom så sent. 

Kulturdirektör Sten Bernhardsson svarar att detta berodde på att arrangemanget fick ändras i 
och med att hovet meddelat att kronprinsessparet skulle delta och detta gjorde att 
inbjudningarna till övriga gäster (presidiema i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kulturnämnden, stadsdirektör och bitr stadsdirektör) skickades ut senare än beräknat. 
De nya kommunmedborgarna fick dock inbjudan enligt ursprunglig tidplan. 

§ 129 

Anmälningsärenden 

Beslut 
att i kallelsen till kulturnämnden 2015-06-11 redovisade delegationsbeslut, protokoll, och 
övrigt läggs med godkännande till handlingarna. 

§ 130 

Avslutning 

2:e vice ordföranden tackar ordföranden och 1:e vice ordförande samt ledamöterna i 
kulturnämnden och tjänstemän för denna period och önskar alla en trevlig sommar. 

Ordföranden tackar alla och önskar en glad sommar. 

Justerandes sign 

96-3  
Utdragsbestyrkande 



Reservation avseende ärendet om avrop av avtal om frivillig musikundervisning med 
studieförbundet Studiefrämjandet. KTN 2015-05-26 

Vi reserverar oss mot beslutet att anta ytterligare en att-sats vid sittande 
sammanträde. Först under kulturnämndens behandling av ärendet kom det fram att 
detta inte enbart gäller en fråga om avrop inom avtalstiden av en genomförd 
upphandling. Det gällde också en fråga om att kulturnämnden förväntades besluta 
om vilka terminsavgifter Studiefrämjandets kulturskolas elever ska betala, efter att 
avtalstiden löpt ut. 

Eva Edwardsson (FP) 

Arne Sandemo (M) 

Moa Borg (M) 

Bertil Norbelie (M) 

011e Romlin (C) reserverar sig enligt bilaga 1. 

4e4 	 7P(b1/ // S 



551uPeacie 	
KULTURNÄMNDEN 

Nämnd/Organ: 	Kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-06-11 Id 15.00 

Sammanträdeslokal: Stationsgatan 12, Uppsala lokal Aspen plan 4 

Ordförande: 	Peter Gustavsson (S) 

Sekreterare: 	Ingela Åberg 

Partigrupper 

Kulturnämndens sammanträde 2015-06-11 ärende 1-10, 12-25 är öppet för allmänheten. Besökare 

ombeds anmäla sig i receptionen plan 4. 

Föredragningslista 
Nr 	Ärenderubrik 
	

Övriga uppgifter 	 Diarienummer 

1.  Upprop/formalia 

2.  Val av justeringsperson och justeringsdag 

3.  Fastställelse av föredragningslistan 

Beslut — nämndövergripande 

4.  Deltagande i konferenser och möten Beslut om deltagande 
- "Låt oss prata om fristad" 2015-10-29-30 
inbjudan från Växjö kommun, Det fria 
ordets hus och SKL:s till kommunstyrelsens 
och kultur- och fritidsnämndens presidium i 
Sveriges fristäder. 

4.a Anmälan av särskild aktivitet i partigrupp Förslag till beslut 
att medge särskild aktivitet i 
partigrupp för M, FP, C och KD 
2015-08-31k1 15-20. 

5. Uppdrag till arbetsutskottet att besluta om ev Förslag till beslut 
planärenden 	 att uppdra till ett förstärkt 

arbetsutskott 2015-08-25 kl 15.00 
att besluta om ev plan- och 
programärenden under perioden 
2015-06-12-09-21. 



5.a 	Ändring av datum för kulturnämndens 
ordinarie sammanträde i september 2015 

Beslut — strategi & omvärld 

6. Samrådsyttrande — detaljplan för kv S:t Per, 
Uppsala kommun 

7. Samrådsyttrande — detaljplan för 
Tiundaskolan, Uppsala kommun 

8. Samrådsyttrande — detaljplan för del av kv 
Städet Brillinge 3:3, Uppsala kommun 

9. Samrådsyttrande — detaljplan för del av kv 
Birka, Uppsala kommun 

10. Samrådsyttrande — detaljplan för kv Rosen, 
del av Uppsala kommun 

11. Uppsala kommuns kulturarvspris 2015 

12. Kultursamarbete mellan Uppsalas näringsliv 
och kulturnämnden 

13. Särskild barnkultursatsning år 2015 

14. Avrop av avtal om frivillig 
musikundervisning med studieförbundet 
Studiefrämjandet 

Handling NY 	 KTN 2015-0408 

Handling tidigare 

Handling tidigare 

Handling tidigare 
Rev handling 

Handling tidigare 

Handling tidigare 
Rev handling 

Handling på bordet 

Handling tidigare 
Rev handling 

Handling tidigare 
Rev handling 

Handling tidigare 

KTN 2015-0358 

KTN 2015-0375 

KTN 2015-0374 

KTN 2015-0339 

KTN 2015-0378 

KTN 2015-0173 

KTN 2015-0386 

KTN 2015-0385 

KTN 2015-0394 

15. Pilotproj ekt kulturskolan 

16. Delrapport - samarbetsprojekt med 
studieförbunden 

17. Delrapport — Uppdrag att se över 
ansvarsfrågan och samordning av Uppsala 
kommuns kulturhus och kulturcentra, 
samordning av gemensamma barn- och 
ungdomskulturfrågor samt handläggning av 
stöd till bygdegårdar i kommunen 

18. Kvalitetsredovisning av barn- och 
ungdomsnämndens uppdrag inom kultur-
och fritidsområdet 2014 

19. Särskild verksamhetsansökan år 2015 till 
ABF:s ungdomsverksamhet i Stenhagen  

Handling tidigare 
Rev handling 

Handling tidigare 

Muntligt 

Handling tidigare 
Referensmaterial 

Handling tidigare 
Kompletteras med ansökan 

KTN 2015-0125 

KTN 2015-0306 

KTN 2015-0123 

KTN 2015-0355 

KTN 2015-0346 

Beslut — egenregiverksamhet 



Informationsärenden 

21. Fristadsstipendiet 	 Muntligt 

22. Information om Tegn&parken 	 Muntligt 

23. Information om "Konstskogen" 	 Muntligt 

24. Rapport från förrättningar 	 Rapportering av beslutat 
- Rapport från Folkhälsorådets möte 2015- 	deltagande i konferenser och 
06-03. 	 möten 

- Rapport från kommunrevisionens inbjudan 
2015-06-03 eller 04 till en två timmars 
utbildning kring korruption och andra 
oegentligheter. 

251. Anmälningsärenden 

Delegationsbeslut 
Beviljat stöd på 30 000 kr till Elevkåren 	 KTN 2015-0281 
Rosendal för Festival Rosendal, konst- 
arrangemang. 
Beviljat stöd på 50 000 kr till KulturAlla för 	 KTN 2015-0175 
konsert med den finska folkmusikgruppen 
Värttinä. 
Beviljat bidrag på 8 000 kr till Uppsala 	 KTN 2015-0175 
finska församlingsgrupp för omkostnader i 
samband med utställning "Livet blir 
berättelse" 
Beviljat bidrag på 200 000 kr för 	 KTN 2015-0175 
Sverigefinländarnas språk- och 
kulturförening i Uppsala avs Uppsala 
språkskola. 
Projektstöd till kunskapsuppbyggnad och 	 KTN 2015-0071 
kunskapsförmedling avs kvinnors historia. 	 KTN 2015-0072 
Beviljad ansökan på 20 000 kr för stöd till 
nationella minoriteters föreningar 2015. 
Avslag av ansökan från Tornedalingar i 	 KTN 2015-0072 
Uppsala pga för sent inkommen ansökan. 
Beviljat stöd på 15 000 kr till Romanengo 	 KTN 2015-0072 
Staggos för verksamhet med aktiviteter 
under hela året. 
Beviljat bidrag på 100 000 kr till 	 KTN 2015-0293 
Studiefrämjandet i Uppsala län för 
Snöskulpturfestival för barn och unga i 
Vasaparken. 
Evenemangsstöd 2015. 	 KTN 2014-0290 
Projektstöd 2015:1 	 KTN 2014-0293 
Beviljat bidrag med 10 000 kr till 	 KTN 2015-0366 
Kulturföreningen Rasbo kommundel. 
Beviljat bidrag med 2 750 kr till Hagunda 	 KTN 2015-0367 
IF. 
Beviljat bidrag med 150 000 kr till 	 KTN 2015-0351 



Föreningen StorCon, Storvreta. 
Beviljat bidrag med 30 000 kr till Rädda 
Barnens lokalförening i Uppsala. 

ProtokollIprotokollsutdrag 
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-05-12 
Kulturnämnden 2015-05-21. 

Övrigt 
Kommunrevisionen — genomgång av 
kommunens visselblåsarsystem. KTN 2015- 
0291 

KTN 2015-0347 
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