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Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: kulturnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Kulturnämndens protokoll torsdagen den 16 
december 2021 

Plats och tid  
KS-salen och Microsoft Teams, klockan 08:30- 12:00 
ajournering klockan 10.00-10.10 

Paragrafer  

136-154 

Justeringsdag  

Stadshuset, tisdag den 30 december 2021 

Underskrifter 

 

 

.............................................................…… 

Linda Eskilsson, ordförande 

 

 

.............................................................…… 

Arne Sandemo, justerare 

 

 

.............................................................…… 

Jasmina Adabaniyan, sekreterare 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-16 

mailto:kulturnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (40) 

 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf., närvarar på distans 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf., närvarar på distans 
Agneta Erikson (S), närvarar på distans §§138 
Dick Jansson (S), närvarar på distans 
Kajsa Wejryd (S), närvarar på distans §§136-141 
Caitlin McEvoy (S), närvarar på distans 
Lars Furborg (L), närvarar på distans 
Arne Sandemo (M), närvarar på distans 
Bertil Norbelie (M), närvarar på distans §§138- 
Olle Romlin (C), närvarar på distans 
Ylva Larsdotter (V), närvarar på distans 
Simon Pettersson (SD), närvarar på distans 
Roger Jo Linder (S), närvarar på distans, §§136-137, §§142- jävig §144 
Margareta Fernberg (M), närvarar på distans §§136-137 
Magnus Åhrgren (S), närvarar på distans, §§144 

Ej tjänstgörande ersättare 

Roger Jo Linder (S), närvarar på distans, §§138-141 
Magnus Åhrgren (S), närvarar på distans, jävig §145 
Elisabeth Ståhle (MP), närvarar på distans 
Margareta Fernberg (M), närvarar på distans §§138- 
Lena-Maria Jansson (C), närvarar på distans 
Alfonso Marin (KD), närvarar på distans 
Artemis Lumarker (V), närvarar på distans §§136-144 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson, direktör kulturförvaltningen, Anna Franzén, stabschef 
närvarar på distans, Agneta Liljestam,  controller närvarar på distans, Therese 
von Ahn, Verksamhetscontroller närvarar på distans, Anna Ehn, enhetschef 
offentlig konst närvarar på distans, Runa Krehla, utvecklingsledare närvarar på 
distans, Fredrik Söderbaum, kultursekreterare närvarar på distans, Elise 
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Rhodin, kulturstrateg närvarar på distans, Karin Sundequist, utvecklingsledare 
närvarar på distans, Pia Sörås Stafflin, utvecklingsledare närvarar på distans, 
Annika Strömberg, utvecklingsledare närvarar på distans, Mohammed 
Mekrami, bibliotekschef närvarar på distans, Gunilla Sjöblom Fritidschef 
närvarar på distans, Helena Westin avdelningschef Uppsala konst och kulturarv 
närvarar på distans, Stina Bergström politisk sekreterare närvarar på distans, 
Ella-Kari Norberg avdelningschef Uppsala kulturskola närvarar på distans 
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§ 136 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll den 28 december 2021. 
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§ 137 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att fastställa den utsända föredragningslistan. 
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Anmälan av jäv 
Kulturnämndens förtroendevalda tillfrågas om någon avser anmäla jäv i någon 
fråga.  

Roger Jo Linder (S) anmäler jäv i ärende 9. Verksamhetsstöd till barn och ungas 
fria tid 2022. 

Magnus Åhrgren (S) anmäler jäv i ärende 10. Verksamhetsstöd till det fria 
kulturlivet 2022. 
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§ 138  

Verksamhetsplan och budget för 
kulturnämnden 2022 
KTN-2021-00516 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna förslaget till kulturnämndens verksamhetsplan och 
budget för år 2022, samt 

2. att överlämna antagen verksamhetsplan och budget till 
kommunstyrelsen. 

Deltar ej 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), Olle Romlin (C), 
Ylva Larsdotter (V) och Simon Pettersson (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 

Kulturnämndens förslag till verksamhetsplan och budget 2022 har tagits fram 
utifrån 
kommunens övergripande styrdokument Mål och budget 2022-2024, vilket 
kommunfullmäktige fastställde i november 2021. 
 
Kulturförvaltningen har utifrån den politiska inriktningen i Mål och budget 
2022-2024 
utarbetat ett förslag till verksamhetsplan och budget för kulturnämnden för 
2022. 
 
Verksamhetsplanen är ett aktiverande dokument som visar vilka åtgärder och 
satsningar nämnden kommer att genomföra för att bidra till 
kommunfullmäktiges 
inriktningsmål och uppdrag riktade till nämnden. 
 
Under arbetet med att ta fram förslaget till verksamhetsplan har förvaltningen  
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genomfört en omvärldsanalys och riskanalys som utgjorde underlag till den  
riskworkshop som kulturnämndens arbetsutskott genomförde under hösten 
2021. De  
risker som bedömts som extra allvarliga har tagits om hand antingen i 
nämndens  
verksamhetsplan eller internkontrollplan för verksamhetsåret 2022.  
 
Verksamhetsplanen kommer att följas upp i samband med del- och årsbokslut. 
En  
ekonomisk rapport delges nämnden vid varje nämndsammanträde. 
 
Kulturnämndens budget för år 2022 utgör de ekonomiska ramarna för  
verksamhetsplanen. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-12-02 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Särskilt yttrande 

Simon Pettersson (SD) lämnar följande särskilt yttrande: 

SD deltar i egenskap av oppositionsparti inte i beslutet. Vi hänvisar i stället till vårt 
eget mål och budget-förslag för innevarande år. 

 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och Olle Romlin 
(C) lämnar följande särskilt yttrande: 

Våra tre partier har lämnat egna separata förslag på Mål och Budget 2022. Vi avstår 
därför från att delta i beslutet om vänsterstyrets budget för kulturnämnden 2022. I våra 
olika förslag till budget har vi valt en annan omfördelning och prioritering samt att skala 
av på dyra ickelagstadgade satsningar. Det är viktigt att se att inte Uppsala kommun är 
ensam garant för ett gott kulturutbud, utan i en stad som Uppsala finns ett otroligt rikt 
kulturliv i form av föreningar, fristående utövare och andra organisationer såväl 
offentliga som privata. Här behöver kommunen ha en samordnande och stödjande 
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funktion snarare än att enbart styra och finansiera verksamheten för att kunna bidra till 
ett friare kulturliv. Hela Uppsala ska leva och därför kommer vi fortsätta lyfta vikten av att 
kulturverksamhet finns i alla stadsdelar och inte bara centreras till några primära 
områden. Uppsala-alliansen ser det av stor vikt att kommunen uppmuntrar till nytt 
skapande, nya idéer och att fler vill bidra för att bredda det fria kulturlivet. Därför vill vi 
att verksamhetsstödet till det fria kulturlivet inte endast går till befintliga verksamheter, 
utan ger förutsättningar för att nya aktörer och verksamheter etableras. 

 

 Ylva Larsdotter (V) och Artemis Lumarker (V) lämnar följande särskilt yttrande: 

Till förmån för eget budgetyrkande. Vänsterpartiet deltog ej i beslutet gällande 
”Verksamhetsplan och budget för kulturnämnden 2022”. Detta gör Vänsterpartiet 
då vårt budgetförslag föll i kommunfullmäktige. 

Dock är vi i Vänsterpartiet glada över att vi tillsammans med minoritetsstyret har 
fått igenom en rad satsningar som exempelvis möjligheten att nu ta del av 
gästkort/kulturbiljetter till kulturverksamhet på kommunens bibliotek. 

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

 

 

  



Sida 10 (40) 

 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 139  

KTN Internkontrollplan 2022 och analys enligt 
reglemente 2021 
KTN-2021-00816 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att anta förslag till nämndens internkontrollplan 2022 och analys enligt 
reglemente 2021 enligt bilaga 1, samt 

2. att överlämna antagen internkontrollplan för 2022 och analys enligt 
reglemente 2021 till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Enligt reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och kommunens 
helägda bolag ska nämnder och bolagsstyrelser årligen lämna in en analys och 
utvärdering av sina system och rutiner för intern kontroll till kommunstyrelsen. 
Nämnder och bolagsstyrelser ska årligen upprätta en internkontrollplan. 
Planen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för 
att nå verksamhetsmålen.  
 
I 2022-års internkontrollplan finns, förutom de risker och kontrollmoment som 
förvaltningen har identifierat, två kommungemensamma riskbeskrivningar och 
kontrollmoment att hantera.  
 
Internkontrollplan 2022 omfattar följande kontrollområden: 

• Kontroller av system och rutiner 
• Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut 
• Finansiell kontroll 
• Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-11-23 
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Bilaga 1. Internkontrollplan 2022 och analys enligt reglementet 2021 för 
kulturnämnden 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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§ 140  

Ekonomisk rapport per november 2021 
kulturnämnden 
KTN-2021-00007 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar  

1. att godkänna upprättad ekonomisk månadsrapport per november 
2021, samt  

2. att till rapporten tillägga att ”Pandemin har pandemin har i 
betydande utsträckning påverkat planerna för kulturnämndens 
verksamhet och att det därav har haft ett utfall på det ekonomiska 
resultatet”. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott på 12,2 miljoner kronor, vilket är en positiv 
avvikelse med 10,8 miljoner kronor i förhållande till budget. Budgetavvikelsen 
beror bland annat på högre statsbidrag och lägre personalkostnader på grund 
av vakanser och färre timanställda. Kulturhus och bibliotek har haft begränsad 
programverksamhet samtidigt som Reginateatern, Uppsala konstmuseum och 
Biotopia har haft begränsad publik verksamhet, vilket har lett till lägre 
verksamhetskostnader. Pandemin har förorsakat lägre försäljningsintäkter och 
lägre intäkter av hyror och avgifter. Helårsprognosen per augusti var 1,5 
miljoner kronor. Resultatutvecklingen per november pekar mot ett högre 
resultat än vad helårsprognosen visar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 2021-12-02. 
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Yrkande 

Bertil Norbelie (M) yrkar att det till rapporten ska tilläggas att ”pandemin har i 
betydande utsträckning påverkat planerna för kulturnämndens verksamhet 
och att det därav har haft ett utfall på det ekonomiska resultatet”. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag med Bertil Norbelies (M) 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller förslaget med Bertil 
Norbelies (M) tillägg.  

 

Arbetsutskottet har inte berett ärendet.  
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§ 141  

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 2022 - 
2025 med Gottsunda Teater ideell förening 
KTN-2021-00808 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna framtagen överenskommelse om idéburet offentligt 
partnerskap med Gottsunda Teater ideell förening för perioden 2022-01-01 
till och med 2025-12-31, 

2. att finansiera överenskommelsen om partnerskap från kulturnämnden 
med 
3 606 tkr år 2022, samt 

3. att uppdra åt kulturförvaltningen att i dialog med Gottsunda Teater ideell 
förening och de fria kulturlivets aktörer verksamma i Uppsala löpande 
utvärdera överenskommelsen för att senast i november 2022 föreslå 
kulturnämnden förslag till eventuella förändringar inför verksamhetsåret 
2023. 

Sammanfattning 

Nämnden beslutade 2021-05-27 att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett förslag till ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Gottsunda Teater 
ideell förening (GDT) gällande kulturverksamhet i Gottsunda från och med 
verksamhetsåret 2022.  

Ett förslag till IOP för åren 2022-2025 har tagits fram under hösten 2021 i 
gemensam beredning och process mellan föreningen och kulturförvaltningen. 
Förslaget till överenskommelse/IOP utgörs av bilaga 1. Föreningens åtagande 
enligt överenskommelsen består huvudsakligen av pedagogisk verksamhet, 
lokalhållning och tjänster samt kapacitetsutveckling. 

Föreningen har under flera år uppburit verksamhetsstöd samt stöd för 
kulturpedagogisk verksamhet riktad till barn och unga under deras fria tid från 
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kulturnämnden. Dessa stöd föreslås från och med verksamhetsåret 2022 uppgå 
i IOP. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-11-22 

Bilaga Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller förvaltningens förslag. 

 

Arbetsutskottet har lämnat ärendet utan eget ställningstagande.  
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§ 142  

Överenskommelse om Idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) med RF-SISU Uppland 2022-
2025 
KTN-2021-00749 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att  godkänna överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP) med RF-SISU Uppland för perioden 2022-01-01 till och med 2025-
12-31 enligt bilagt förslag, 

2. att  överenskommelsen fastställs under förutsättning att idrott- och 
fritidsnämnden och äldrenämnden godkänner och fastställer 
densamma, samt 

3. att  finansiera överenskommelsen om partnerskap från kulturnämnden 
med 1 050 tkr år 2022. 

Sammanfattning 

Nämnden beslutade 2021-05-27, KTN-2021-00365 § 63, att ge förvaltningen i 
uppdrag att undersöka möjligheten för nämnden att ingå i ett 
kommungemensamt Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med RF-SISU 
Uppland från 2022. 

Bilagt förslag till överenskommelse för perioden 2022–2025 är framtaget i 
gemensam beredning och process mellan kulturförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen, vård-och omsorgsförvaltningen samt RF-SISU 
Uppland. 

Kulturnämnden finansierar partnerskapet med 1 050 tkr år 2022. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 25 november 2021 
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Bilaga Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap mellan RF-
SISU Uppland och Uppsala kommun 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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§ 143  

Verksamhetsstöd till barns och ungas 
kulturutövande 
KTN-2021-00748 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att  bevilja följande förening/organisation verksamhetsstöd till barns 
och ungas kulturutövande 2022–2024, år 1 av 3 

Dnr Organisation Belopp/år 
KTN-2021-00696 Österledskyrkan i Gamla Uppsala 917 000 

 

2. att  bevilja följande förening/organisation verksamhetsstöd till barns 
och ungas kulturutövande 2022–2024 

Dnr Organisation År Belopp/år 

KTN-2021-00697 
Studiefrämjandet Uppsala 
Västmanland 

2022 
5 460 000 

 
 

 2023–
2024 5 588 000 

 

Sammanfattning 

Ideella föreningar, studieförbund och stiftelser kan söka stöd för 
kulturpedagogisk verksamhet där barn och unga i åldern 6 till 20 år får 
möjlighet att själva skapa och utvecklas samt att visa upp eget skapande för 
andra. Stödet kan sökas för upp till tre år. Kulturförvaltningen föreslår i 
föreliggande ärende att två organisationer beviljas treåriga stöd för perioden 
2022–2024. Då Studiefrämjandet Uppsala Västmanland är i en utvecklingsfas av 
kulturskola för barn och unga med funktionsnedsättning föreslås att de får ett 
högre stöd år 2 och år 3 av perioden. 
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Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-11-16 

Bilaga Verksamhetsstöd till barns och ungas kulturutövande 2022 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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§ 144  

Verksamhetsstöd till barns och ungas fria tid 
2022 
KTN-2021-00747 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

  
1. att  bevilja följande förening/organisation verksamhetsstöd till barns 

och ungas fria tid 2022, år 3 av 3 

Dnr Organisation Belopp 
KTN-2019-00601 Uppsala pastorat, Vaksala 

församling 
365 000 

 

2. att  bevilja följande föreningar/organisationer verksamhetsstöd till 
barns och ungas fria tid 2022–2024, år 1 av 3 

Dnr Organisation Belopp 
KTN-2021-00709 Ungdomens Hus 810 000 
KTN-2021-00690 Studieförbundet Bilda Öst 420 000 
KTN-2021-00694 Uppsala Länsförbund Sverige 4H 3 700 000 

 
3. att  bevilja följande föreningar/organisationer ett ettårigt 

verksamhetsstöd till barns och ungas fria tid år 2022 

Dnr Organisation Belopp 
KTN-2021-
00686 Konstfrämjandet Uppland 630 000 
KTN-2021-
00561 Uppsala Konstnärsklubb 280 000 
KTN-2021-
00685 Uppsala Pastorat  860 000 
KTN-2021-
00687 Upsala IF-boxning  370 000 
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KTN-2021-
00693 Uppsala Loves Hip Hop  280 000 
KTN-2021-
00706 KFUM Uppsala basket 150 000 
KTN-2021-
00704 IK Sirius fotboll 150 000 
KTN-2021-
00702 

Studiefrämjandet Uppsala 
Västmanland 400 000 

KTN-2021-
00699 Kulturföreningen Parken 775 000 
KTN-2021-
00698 Teater Aros 460 000 
KTN-2021-
00720 Uppsala tennisklubb 420 000 

 

Jäv 

Roger Jo Linder (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen och beslutet 
av ärendet. 

Sammanfattning 

Föreningar med öppen fritidsverksamhet för barn och unga 5 – 25 år kan söka 
projektstöd för projekt av mindre omfattning eller nya projekt, samt 
verksamhetsstöd för längre projekt eller verksamheter. Verksamhetsstöd kan 
sökas för ett, två eller tre år. Projektstöd till barns och ungas fria tid beslutas 
med delegation från nämnden. I detta ärende beslutas om nämndens 
verksamhetsstöd till barns och ungas fria tid år 2022. Kulturförvaltningen 
föreslår att 15 organisationer beviljas verksamhetsstöd om sammanlagt 10 
070 000 kr, varav några får fleråriga stöd.  Nämndens stöd till barns och ungas 
fria tid har inte räknats upp 2020 eller 2021. Förvaltningen har därför där det 
varit möjligt föreslagit uppräkningar av stöden för år 2022. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 8 december 2021 

Bilaga, Verksamhetsstöd till barns och ungas fria tid 2022 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

 

  



Sida 23 (40) 

 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 145  

Verksamhetsstöd till det fria kulturlivet 2022 
KTN-2021-00721 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att bevilja verksamhetsstöd till nedanstående organisationer enligt 
förslag i bilaga 1,  

Allmänkultur 
Diarienummer Organisation Summa 
KTN-2021-
00608 Fredens Hus 

2 309 000 

KTN-2021-
00617 

KulturAlla 350 000 (50 000**) 

KTN-2021-
00590 

Föreningen Köttinspektionen 1 630 000 (220 000*, 
87 000**) 

KTN-2021-00575 Stiftelsen Dag 
Hammarskjöldbiblioteket 

200 000 

*varav produktionsstöd, **varav tillfälligt särskilt stöd 

Bild och form 
Diarienummer Organisation Summa 
KTN-2021-00582 Bror Hjorthstiftelsen 6 053 000 

(200 000**) 
KTN-2021-00601 Kaleido Konsthantverk  75 000 
KTN-2021-00559 Uppsala Fotografiska Sällskap 50 000 (13 000**) 
KTN-2021-00619 Uppsala Konstnärsklubb 800 000 (350 000**) 

*varav produktionsstöd, **varav tillfälligt särskilt stöd 

Film 
Diarienummer Organisation Summa 
KTN-2021-00633 Föreningen Fyrisbiografen 190 000 (40 000**) 
KTN-2021-00583 Kulturföreningen för filmfestival i 

Uppsala 
852 000 

**varav tillfälligt särskilt stöd  
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Kulturarv 
Diarienummer Organisation Summa 
KTN-2021-00558 Föreningen Företagens Historia i 

Uppsala län 
190 000 (50 000**) 

KTN-2021-00543 Uppsala Industriminnesförening 595 000 (120 000**) 
**varav tillfälligt särskilt stöd  

Litteratur 
Diarienummer Organisation Summa 
KTN-2021-00578 Bibliotekets Vänner i Järlåsa 25 000 
KTN-2021-00519 Litteraturcentrum Uppsala 150 000 
KTN-2021-00647 Uppsala författarsällskap 400 000 

 
Musik 

Diarienummer Organisation Summa 
KTN-2021-00562 La Cappella 53 000 
KTN-2021-00666 Ljudbild Uppsala 62 000 
KTN-2021-00557 Musikerföreningen Vimus  106 000 
KTN-2021-00537 Uppsala Blåsarsymfoniker 100 000 (15 000**) 
KTN-2021-00664 Uppsala Internationella 

Gitarrfestival 
690 000 

KTN-2021-00621 Uppsala Jazz Club 110 000 
**varav tillfälligt särskilt stöd 

Scenkonst/Dans 
Diarienummer Organisation Summa 
KTN-2021-00632 Joseph Sturdy/Focus Dance 350 000 (250 000*) 
KTN-2021-00555 MaudsArt 280 000 (80 000**) 
KTN-2021-00564 Mon no Kai/SU-EN Butoh Co. 452 000 (50 000*) 

*varav produktionsstöd, **varav tillfälligt särskilt stöd 

Scenkonst/Samtida cirkus 
Diarienummer Organisation Summa 
KTN-2021-00520 Uppsala Magic & Comedy 

Ekonomisk Förening 
255 000 

 
Scenkonst/Teater 

Diarienummer Organisation Summa 
KTN-2021-00607 Bananteatern 230 000 (120 000*) 
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KTN-2021-00591 Den Lilla Teatern 1 270 000 
(250 000**) 

KTN-2021-00602 Teater Essence/Gottfries Drama and 
Art 

53 000 

KTN-2021-00553 Kesselofski & Fiske AB 160 000 (70 000*) 
KTN-2021-00587 Panikteatern 117 000 
KTN-2021-00563 Teater DaCapo 180 000 (100 000*) 
KTN-2021-00572 Teatergruppen Tio Fötter 92 000 
KTN-2021-00570 Uppsala Riksteaterförening 50 000 
KTN-2021-00541 Östfronten 237 000 (100 000*) 

*varav produktionsstöd, **varav tillfälligt särskilt stöd 

2. att avslå beslut om flerårigt verksamhetsstöd till Fredens Hus med 
anledning av ändrade riktlinjer fr o m 2023, 
 

3. att avslå verksamhetsstöd till: 

Diarienummer Organisation 
KTN-2021-00654 JUFU (Judiska ungdomsföreningen i Uppsala) 
KTN-2021-00556 Konstfrämjandet Uppland 
KTN-2021-00638 Svandammens Musik AB 
KTN-2021-00600 Teater Aros 

 

4. att uppdra till kulturförvaltningen att överföra och behandla 
nedanstående organisationer till annan stödform med delegation: 

Diarienummer Organisation 
KTN-2021-00620 Candyrock Pro Audio Solutions AB 
KTN-2021-00669 Föreningen Uppsala Fotofestival 
KTN-2021-00622 KLBR Live Entertainment AB 
KTN-2021-00630 Kulturföreningen Parken 
KTN-2021-00667 Mama Killa 
KTN-2021-00660 SoundLevel i Uppsala AB 
KTN-2021-00515 Tornet Productions 
KTN-2021-00586 Uppsala Konstgrafiska Verkstad 
KTN-2021-00672 Uppsala Missionsförsamling 
KTN-2021-00613 Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv ungdom 
KTN-2021-00652 WDFA Productions AB 

 



Sida 26 (40) 

 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

5. att reservera 2 300 000 kr i avvaktan på eventuellt beslut om ett 
idéburet offentligt partnerskap med Gottsunda Teater ideell förening, 
samt 
 

6. att uppdra till kulturförvaltningen att återkomma med 
utredningsdirektiv för driften av barnteaterscenen Den Lilla Teatern. 

Jäv 

Magnus Åhrgren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning 

Kulturnämndens har utlyst verksamhetsstöd för 2022 riktat till det fria 
kulturlivet. Enligt delegationsordning ska alla sökande av verksamhetsstöd 
vara föremål för bedömning i kulturnämnden. Samtidigt med 
verksamhetsstödet behandlas produktionsstöd till scenkonstproduktioner. 
Sammantaget söker 49 organisationer stöd om 30 496 609 kr för verksamhet, 
varav 2 141 000 kr söks som produktionsstöd av dans- och teatergrupper. 
Kulturnämndens totala budget för verksamhetsstöd inklusive produktionsstöd 
2022 är 19 760 000 kr. Det är 283 000 kr mer än 2021. I kulturnämndens budget 
för 2022 avsätts ytterligare 3 miljoner kr för särskilda satsningar för det fria 
kulturlivet och civilsamhällets aktörer som en del av samhällets återstart efter 
covid-19. Av dessa 3 miljoner kr föreslår förvaltningen att 1 255 000 kr tillförs 
verksamhetsstödet. 

I ärendet föreslår förvaltningen stöd till 34 organisationer till en summa av 
18 716 000 kr, varav 910 000 kr avser produktionsstöd till sju scenkonstgrupper. 
2 300 000 kr föreslås reserveras i avvaktan på eventuellt beslut om ett idéburet 
offentligt partnerskap med Gottsunda Teater ideell förening. Av de 49 sökande 
föreslås 11 ansökningar överföras för handläggning inom kulturnämndens 
projekt- eller evenemangsstöd 2022.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad den 24 november 

Bilaga 1. Verksamhetsstöd till det fria kulturlivet 2022 

Bilaga 2. Riktlinjer för stöd till det fria kulturlivet 
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Yrkande 

Arne Sandemo (M), med instämmande från Bertil Norbelie (M) yrkar att 
anslaget till Fredens Hus ska ökas till 700 tkr. Medlen ska tas genom en 
omfördelning av återstartsstödet. 
 
Simon Pettersson (SD) yrkar avslag på Arne Sandemos (M) och Bertils Norbelies 
(M) yrkande.  
 
Linda Eskilsson (MP) yrkar avslag på Arne Sandemos (M) och Bertils Norbelies 
(M) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer Arne Sandemos (M) och Bertil Norbelies (M) 
ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden avslår densamma. 
 

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Reservation 

Bertil Norbelie (M), Arne Sandemo (M) och Margareta Fernberg (M) reserverar 
sig mot beslutet med följande motivering: 
 
I Uppsala är ett överordnat mål att öka tryggheten i samhället. Därför görs 
insatser inom samhällsplaneringen. Man anvisar medel för att få fler väktare, 
ökad kameraövervakning, bättre belysning mm. Trots dessa satsningar upplever 
många idag självpåtagna begränsningar i sin rörlighet. 

Fredens Hus i Uppsala arbetar för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. 
Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet för barn och unga 
arbetar man för social hållbarhet. Det handlar om fredsarbete på gräsrotsnivå för 
att främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna 
konflikthantering och aktivt medborgarskap. Utvärderingar visar att Fredens Hus 
i hög grad når fram till sina målgrupper. 



Sida 28 (40) 

 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

I budgeten för 2022 avsätts 3 miljoner kronor för särskilda satsningar för det fria 
kulturlivet och för civilsamhällets aktörer. Medlen avses stödja en återstart av 
verksamheter efter covid-19. 

Vi anser att Fredens Hus bör få ytterligare 700 000 kronor utöver vad som 
föreslagits. Medlen tas genom en omfördelning av medlen för ”återstarten”.  

Särskilt yttrande 

Olle Romlin (C) lämnar följande särskilt yttrande. Inget särskilt yttrande inkom 
till justeringen av protokollet den 30 december 2021. 

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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§ 146  

Skissförslag för konstnärlig gestaltning för 
Gränbyskolan 
KTN-2020-00833 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna skissförslag för konstnärlig gestaltning för Gränbyskolan. 

Sammanfattning 

Gränbyskolan får särskilda investeringar för offentlig konst med målet att få en 
mer sammanhållen och väl gestaltad närmiljö som kan gynna hela området. 
Arbetet ingår i en kommunövergripande handlingsplan för trygghetsskapande 
insatser i området. Projektet för ny offentlig konst görs med anledning av att 
skolan ska få en ny skolgård. Planering för skolgårdens utformning pågår just 
nu och byggnationen ska påbörjas under år 2022. På platsen kan offentlig konst 
bidra med konstnärliga upplevelser och i förlängningen stärka känslan av 
trygghet och skapa en väl gestaltad livsmiljö tillsammans med övriga insatser i 
området. Konstnären Valeria Montti Colque har tagit fram ett förslag på 
konstnärlig gestaltning till Gränbyskolan som är tydligt präglad av 
konstprogrammets kravspecifikation och platsen, men även de värden som 
kommit fram i dialog med elever. Nu föreligger skissen.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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§ 147  

Skissförslag för konstnärlig gestaltning för 
Kvarngärdesskolan 
KTN-2020-00834 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna skissförslag för konstnärlig gestaltning för 
Kvarngärdesskolan. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden satsar på offentlig konst till Kvarngärdesskolan som planeras 
stå klar år 2025. Skolan ska rivas i början av år 2022 och en ny skola ska byggas 
på samma plats. Konstnären Joakim Ojanen har tagit fram ett förslag för ny 
konstnärlig gestaltning till Kvarngärdesskolan som är tydligt präglad av 
konstprogrammets kravspecifikation men framförallt de värden som 
framkommit i dialogen som förts med skolans elever. Den föreslagna 
gestaltningen kan stärka Kvarngärdesskolans identitet, lyfta platsens historia 
och bidra med konstnärliga kvalitéer för skolan och det kringliggande området.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-11-17 

Bilaga 1 Skissförslag 
Bilaga 2 Budgetkalkyl 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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§ 148  

Skissförslag för konstnärlig gestaltning för 
trafikplats Södra Gunsta 
KTN-2018-0432 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna skissförslag för konstnärlig gestaltning för trafikplats 
Gunsta. 

Sammanfattning 

Gunsta genomgår en stor förändring. Södra Gunsta är ett nytt område som 
byggs ihop med den befintliga tätorten Gunsta. I det nya området anläggs det 
för 1500 nya bostäder, ny skola och förskolor samt en torgyta med service.  

Gunsta ligger i Funbo socken. Funbo-området har varit kontinuerligt bebott 
sedan bronsåldern och det finns ett stort antal fornlämningar i anslutning till 
den befintliga bebyggelsen. Brukandet av jorden i området har under 
århundraden bidragit till att forma kulturlandskapet som idag är en viktig del 
för naturupplevelser och friluftsliv för Uppsalas invånare.  

Den nya trafikplatsen i Gunsta planeras stå färdig år 2022. Trafikplatsen består 
av en rondell för biltrafik och en gångtunnel under bilvägen. Rondellen och 
tunneln beställs av Uppsala kommun men Trafikverket utför arbetet samt äger 
och förvaltar platserna. Konstverken kommer att ägas av Uppsala kommun 
men ingå i Trafikverkets skötsel- och driftsuppdrag.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-11-17 
Bilaga 1 Skissförslag  
Bilaga 2 Budgetkalkyl  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

 

  



Sida 33 (40) 

 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-12-16 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 149  

Svar på motion om säkerställande av 
kulturens ekonomiska förutsättningar från 
Lovisa Johansson (FI) med flera 
KTN-2021-00797 

Beslut 

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att bordlägga ärendet.  

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i 
en motion väckt 25 maj 2020 

• att kulturnämnden instiftar en fond för stöd till kulturlivets olika aktörer 
under Coronapandemin, 

• att beviljande av ansökan om stöd från stödfonden förutsätter att vinst 
inte plockas ut ur bolaget under perioden som stödet ges, 

• att om ett bolag som beviljats stöd ur fonden under innestående 
verksamhetsår går med vinst under samma verksamhetsår, så återgår 
vinsten till stödfonden, samt 

• att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå 
senast i samband med bokslutet. 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2021 

Beslutsgång 

Ordförande finner att de förtroendevalda endast har fått motionssvaret men 
inte motionen till sig. Därav föreslår ordförande nämnden att bordlägga 
ärendet och finner att nämnden bordlägger ärendet till nästa möte. 
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Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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§ 150  

Svar på motion om estetelever och offentlig 
konst från Artemis Lumarker (V) 
KTN-2021-00798 

Beslut 

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Artemis Lumarker (V) föreslår i en motion väckt 26 april 2021  
 

• att utifrån motionen uppdra kultur- och utbildningsnämnden att utreda 
hur ett tvåårigt pilotprojekt i vilket gymnasieelever får skapa offentlig 
konst i Uppsala kommun kan utformas, 

• att utredningen ska se på olika möjliga storlekar på projektet, 
tillhörande kostnadsramar och externa finansieringsmöjligheter samt 
lämpligt sätt att utforma pilotprojektets riktlinjer som säkerställer 
konstnärlig frihet, beaktandet av demokratiska värderingar och kvalité, 
samt 

• att utredningens resultat sammanställs i en rapport som presenteras för 
kultur- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2021 

Bilaga, Motion om estetelever och offentlig konst från Artemis Lumarker (V) 

Yrkande 

Ylva Larsdotter (V) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag att avslå motionen mot Ylva 
Larsdotters (V) yrkande om bifall till motionen och finner att nämnden beslutar 
att avslå motionen.  

Reservation 

Ylva Larsdotter (V) lämnar följande särskilt yttrande: 
 
Bifall motionen för bättre utbildning och mer konst. Vänsterpartiet anser att 
motionen ”Låt estet-elever färglägga kommunen” ska bifallas. Motionen vill 
att ett pilotprojekt ska utredas för att kunna sättas i verket och för att skapa 
ett Uppsala för alla med mer offentlig konst i synergi med utbildningen av 
unga. Det skulle innebära ett lyft i utbildningen av kommunens estet-elever 
och kunna leda till etablerandet av fler konstnärer i Uppsala eller vars 
konstnärliga bana började i Uppsala kommun. 
 
 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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§ 151  

Anmälningsärende till kulturnämnden den 16 
december 2021 
KTN-2021-00019 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga inkomna anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 

Protokoll från kulturförvaltningens samverkansgrupp 2021-01-20. 
Protokoll från kulturnämndens stipendieutskott 2021-10-15 
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§ 152  

Delegationsbeslut för perioden 2021-11-12 till 
2021-11-30 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-11-12 till 
2021-11-30 till protokollet. 
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§ 153 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att deltagande på Frukostseminariet är frivilligt, samt 
2.  att arvode inte utgår för deltagande i Frukostseminariet. 

Inkomna inbjudningar 

Frukostseminarium om sociala kompassen och om våld bland unga, Forum för 
brott- och drogförebyggande arbete 14 januari 2022. 
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§ 154 

Informationsärenden 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Informationsärenden på kulturnämndens sammanträde den 16 december 
2021 

Direktören informerar om aktuella ärenden. 
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