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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf. (deltar på distans) 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf. (deltar på distans) 
Agneta Erikson (S) (deltar på distans) 
Dick Jansson (S) (deltar på distans) 
Kajsa Wejryd (S) (deltar på distans) 
Caitlin McEvoy (S) §§ 101-115 (deltar på distans) 
Lars Furborg (L) (deltar på distans) 
Arne Sandemo (M) (deltar på distans) 
Bertil Norbelie (M) (deltar på distans) 
011e Romlin (C) (deltar på distans) 
Ylva Larsdotter (V) (deltar på distans) 
Simon Pettersson (SD) (deltar på distans) 
Bo Rundqvist (5) § 100 (deltar på distans) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bo Rundqvist (S) §§ 101-115(deltar på distans) 
Roger Jo Linder (S) (deltar på distans) 
Peter induss (MP) §§107-115(deltar på distans) 
Lena-Maria Jansson (C) (deltar på distans) 
Alfons() Marin (KD) (deltar på distans) 
Artemis Lumarker (V) (deltar på distans) 
Elisabeth Ståhle (MP) (deltar på distans) 
Margareta Fernberg (M) §§ 103-115 (deltar på distans) 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Anna Franzén chef kulturförvaltningens stab (deltar 
på distans), Mohammed Mekrami chef Bibliotek Uppsala (deltar på distans), Anna Ehn 
chef Offentlig konst (deltar på distans), Gunilla Sjöblom chef Fritid Uppsala (deltar på 
distans), Therese von Ahn verksamhetscontroller (deltar på distans), Agneta Liljestam 
controller, Agneta Olofsson kulturstrateg (deltar på distans), Runa Krehla kulturstrateg 
(deltar på distans), Karin Sundequist kulturstrateg (deltar på distans), Stina Bergström 
politisk sekreterare(deltar på distans). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.( 
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Uppsala 
kommun 

Sida 3 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

§ 1 0 0 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att utse Sara Havneraas (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 16 oktober. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4(25) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2020-10-07 

§101 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
_ 

1 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

§102 

Yttrande över förslag till Mål och budget 2021 
med plan för 2022-2023 samt förslag till taxor 
och avgifter för 2021 

KTN-2020-00201 

Beslut 

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Att anta förslaget till Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 avseende 

nämndens ansvarsområde, med de justeringar som framgår av ärendet, samt 

2. Att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för år 2021 

inom kulturnämndens ansvarsområde, enligt bilaga 1. 

Ej deltagande i beslutet 

Arne Sandemo (M) och Bertil Norbelie (M) deltar inte i beslutet och hänvisar till lämnat 
särskilt yttrande. 

011e Romlin (C) deltar inte i beslutet och hänvisar till lämnat särskilt yttrande. 

Sarah Havneraas (KD) deltar inte i beslutet och hänvisar till lämnat särskilt yttrande. 

Ylva Larsdotter (V) deltar inte i beslutet och hänvisar till lämnat särskilt yttrande. 

Simon 0 Pettersson (SD) deltar inte i beslutet och hänvisar till lämnat särskilt yttrande. 

Särskilt yttrande 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) 
lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Våra tre partier lämnar egna förslag på Mål och Budget 2021 i kommunfullmäktige, och 
avstår därför från att delta i beslutet om yttrande från nämnden angående 
minoritetsstyrets budget. 

Ylva Larsdotter (V) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

SIL' 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

Vi avstår från att delta i beslutet gällande "Yttrande om förslag till Mål och budget 2021-
2023 samt taxor och avgifter för 2021" till förmån för eget budgetyrkande i 
kommunfullmäktige. 

Arne Sandemo (M) och Bertil Norbelie (M) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Moderaterna deltog inte i nämndens beslut avseende yttrande över förslaget till mål och 
budget då vi istället står bakom det budgetförslag som Moderaterna lägger till 
kommunfullmäktige. 

Simon 0 Pettersson (SD) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

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

Bertil Norbelie (M) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Jag reserverar mig mot hanteringen av punkt 3; Yttrande över Mål och Budget för 
kommande år. Ärendet omfattar 16+173 sidor som vi fick del av dagen före nämndens 
sammanträde. Det är inte möjligt att på denna korta tid på ett rimligt sätt förbereda sig 
inför beslutet. 

Yrkande 

Linda Eskilsson (MP) och Patrik Hedlund (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
liggande förslag. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har tagit del av förslag till Mål och budget 2021 med plan för 2022-
2023. Nämnden föreslår att verksamhetskoder justeras och att föreslagen satsning på 
sommarlovsaktiviteter ändras till en satsning på lovaktiviteter under hela året. 
Nämnden har tagit fram förslag till taxor och avgifter inom sitt ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-07 

Bilaga 1 Avgifter för kulturnämndens verksamhet år 2021 i Uppsala kommun 

Bilaga 2 Yttrande om förslag till Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023 samt 
förslag till taxor och avgifter för 2021. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 7 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

Arbetsutskottet skickade ärendet vidare till nämnd utan eget yttrande. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

b 54 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (25) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2020-10-07 

§103 

Revidering av delegations- och arbetsordning 
för kulturnämnden 

KTN-2020-00544 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att stryka punkten Stöd till studieförbundens lokalavdelningar under 7.3.3 i 
förslag till delegations- och arbetsordning för kulturnämnden. 

2. Att med revideringen anta förslag till ny delegations- och arbetsordning för 
kulturnämnden, samt 

3. Att uppdra till förvaltningsdirektören att fastställa en arbetsordning för 
kulturförvaltningen. 

Yrkande 

Linda Eskilsson (MP), Simon 0 Pettersson (SD) och 011e Romlin (C); Patrik Hedlund (S), 
Dick Jansson (S), Kajsa Wejryd (S) och Caitlin McEvoy (S) yrkar att stryka punkten Stöd 
till studieförbundens lokalavdelningar under 7.3.3 i förslag till delegations- och 
arbetsordning för kulturnämnden. 

Ylva La rsdotter (V) yrkar att uppdra kulturförvaltningen att till nästa 
kulturnämndssammanträde återkomma med förslag på Delegations- och 
arbetsordning för kulturnämnden i vilken förvaltningen hanterar donationer som 
understiger ett uppskattat värde av 1 miljon kronor och kulturnämnden beslutar om 
donationer vars uppskattade värde överstiger 1 miljon kronor. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar avslag på Ylva Larsdotters (V) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Linda Eskilssons (MP), Simon 0 Petterssons (SD) och 011e Romlins 
(C); Patrik Hedlunds (S), Dick Janssons (S) Kajsa Wejryds (S) och Caitlin McEvoys (S) 
ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



bl Uppsala 
kommun 

Sida 9 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

Ordföranden ställer sedan Ylva Larsdotters (V) ändringsyrkande mot avslag och finner 
att nämnden avslår detsamma. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag med Linda Eskilssons (MP), Simon 
0 Petterssons (SD) och 011e Romlins (C); Patrik Hedlunds (S), Dick Janssons (S) Kajsa 
Wejryds (S) och Caitlin McEvoys (S) ändringsyrkande mot avslag och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

1 kom munallag (2017:725) 7 kap 6 § anges att nämnden får delegera beslutanderätten 
till förvaltningsdirektör som i sin tur får överlåta beslutanderätten på en annan 
anställd. Därför har delegations- och arbetsordningen arbetats om så att nämnden i 
möjligaste mån genomgående delegerar beslutsrätten till förvaltningsdirektör istället 
för en annan roll inom förvaltningen. Förvaltningsdirektören delegerar sedan vidare 
beslutsrätten i förvaltningens framtagna arbetsordning. Andra exempel på ändringar 
är förtydliganden kring vem som beslutar om vad när det gäller upphandlingar. 
Samtliga ändringar framkommer av bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-17 

Bilaga 1. KTN Delegations- och arbetsordning 2020-10-07 

Bilaga 2. KTN Delegations- och arbetsordning 2020-10-07 med kommentarer 

Bilaga 3. Arbetsordning KTF 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 10 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

§104 

Avrapportering av internkontrollplan för 
perioden januari-augusti 2020 

KTN-2019-00682 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att godkänna förslaget till avrapportering av internkontrollplan för perioden 
januari-augusti 2020 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

En delårsuppföljning av nämndens internkontrollplan har genomförts för att 
undersöka om några åtgärder behöver vidtas under hösten inför helårsuppföljningen. 
Granskningen redovisar områden med anmärkning, mindre anmärkning samt utan 
anmärkning. Åtgärder mot anmärkningarna är också framtagna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-17 

Bilaga 1. Avrapportering av internkontrollplan för perioden januari-augusti 2020. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 11 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

§105 

Tillfälligt kulturstöd i samband med covid-19 

KTN-2020-00553 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att införa en tillfällig stödform till kulturlivet för intäktsbortfall med anledning 
av covid-19, 

2. Att införa en tillfällig stödform till kulturlivet för omställning och anpassning av 
kulturverksamhet med anledning av covid-19, 

3. Att de tillfälliga stödformerna finansieras inom ramen för kulturnämndens 
budget 2021, under förutsättning att kommunfullmäktige antar den av 
mittenstyret, med stöd av v, föreslagna budgeten, samt 

4. Att kulturnämnden fattar beslut om fördelning av stöd i december 2020. 

Reservation 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) yrkar 
att ärendet ska återremitteras. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Hedlund (S, Ylva La rsdotter (V) 
avslag på Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemos (M), Bertil Norbelies (M) och 011e 
Rom lins (C) återremissyrkande. 

Ylva Larsdotter (V) yrkar med instämmande av Caitlin McEvoy (S) och Dick Jansson (S) 
bifall till arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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kommun 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemos (M), Bertil Norbelies (M) och 
011e Rom Lins (C) återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner att 
nämnden bifaller ärendets avgörande idag. 

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Kulturlivet har drabbats av effekterna av covid-19. Kulturförvaltningen föreslår att två 
tillfälliga stödformer införs, dels för att kunna kompensera för kulturverksamheters 
bortfall av intäkter under 2020, dels för att kunna möjliggöra kulturverksamhet 
anpassad till ett samhälle med fortsatt pandemi under 2021 och därmed värna ett 
fortsatt levande kulturliv i kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-28 

Bilaga 1. Förslag till riktlinjer för tillfälligt kulturstöd med anledning av covid-19 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur ... ,, 
Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 13 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

§106 

Yttrande över detaljplan för södra Storvreta, 
etapp 1 

KTN-2020-00439 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande avseende 
detaljplan för södra Storvreta, etapp!. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder och skolor i Södra Storvreta, samt 
knyta ihop Storvreta med Fullerö. Planen innebär ca 480 nya bostäder, en grundskola 
med idrottshall samt två förskolor och en torgbildning. Kulturförvaltningen bedömer 
att planförslaget inte påverkar det närliggande riksintresset för kulturmiljövården och 
att de fornlämningar som berörs hanteras på ett tillfredsställande sätt. 
Fornlämningarna som bevaras i planområdet kan med fördel kommuniceras som en 
kvalitet i området för rekreation och pedagogiska insatser. 

!samband med tillkomsten av en ny grundskola i området finns behov av ny 
fritidsklubb. Detta behandlas inom lokalförsörjningsplaneringen. Storvreta är en del av 
satsningen på offentlig konst på landsbygden och ett konstprogram är under 
framtagande för området. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-11 

Bilaga Samrådsyttrande - Detaljplan för södra Strorvreta, etapp 1 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 14(25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

§107 

Ombyggnation av stadsbibliotekets 
barnavdelning och hyra av lokaler på 
Svartbäcksgatan 17 

KTN-2020-00552 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att föreslå kommunstyrelsen att godkänna tio års förlängning av 
hyreskontraktet med fastighetsägaren Läromästaren för Uppsala 
stadsbiblioteks lokaler i kvarteret Sandbacken till och med år 2048, samt 

2. Att ta hänsyn till Bibliotek Uppsalas finansieringsbehov i kommande 
budgetarbete med anledning av ökade kostnader för ombyggnation och 
utveckling av stadsbibliotekets barnavdelning. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Kulturnämnden har uppdragit åt kulturförvaltningen att se över möjligheterna att 
utveckla Uppsala stadsbiblioteks barnavdelning för att klara det ökade besöksflödet. 
Detta föreslås ske genom en ombyggnation vars syfte är att erbjuda en mer tillgänglig 
och attraktiv barn biblioteksverksamhet. Fastighetsägaren Läromästaren är villig att 
bekosta föreslagna investeringar vilket kommer att påverka den årliga hyran. 
Förvaltningen föreslår därför att Uppsala kommun förlänger hyresavtalet för 
bibliotekets lokaler i kvarteret Sandbacken med tio år för att uppnå en rimlig 
hyresnivå. Förvaltningen föreslår även att nämnden tar hänsyn till Bibliotek Uppsalas 
ökade finansieringsbehov i kommande budgetarbete med anledning av 
ombyggnationen av stadsbibliotekets barnavdelning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 15 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-22. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 16 (25) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2020-10-07 

§108 

Donation av konstverk till Uppsala 
konstmuseum 

KTN-2020-00246 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att godkänna mottagande av följande konstverk av från 
 

Vägarbete, olja på duk, 1970 
Båtvarv, olja på duk, 1964 
Vinterlandskap, olja på duk, 1970 
Trädgårdsgång, olja på duk, 1938 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

önskar donera fem målningar av Uppsalakonstnären  
till Uppsala konstmuseum. Museet har sedan tidigare verk av  

i sin samling genom tidigare donationer från bl. a Stiftelsen Harald Marksons och Märta 
Wennerstens fond. Denna donation skulle komplettera dels museets verk av Markson 
och dels förstärka fokusom rådet konst med relation till Uppsala. Konstmuseet önskar 
att ta emot donationen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-03 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 17(25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

§109 

Donation av konstverk till Uppsala 
konstmuseum 

KTN-2020-00247 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att godkänna mottagande av följande konstverk av Sture  
 

Hängbron, Olja på duk, 2006 
Tidningsläsaren, Olja på duk, 1987 
Sömn, Olja på duk, 2008 
Dockorna, Olja på duk, 1995 
Duvan, Olja på duk, 2014-2016 
Trotsa allt, Olja på duk, 2007 
Ute med hunden, Olja på duk, 2017 
Förklaringen, Olja på duk, 2015 
Solnedgång, Olja på duk, 2009 
Huvud i gult rum, Olja på duk, 1966-67 
Målarlådan, Olja på duk, 1996 
Framför en svart fläck, Akryl på papp, 2014 
Bakom kullen, Olja på duk, 2007 
Akvarium, Olja på duk, 1983-85 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

 önskar donera 14 målningar till Uppsala konstmuseum av  
Museet får fritt förfoga över de donerade verken. Donationen innebär inga ekonomiska 
förpliktelser eller andra åtaganden. Konstmuseet önskar att ta emot donationen. 

Justerandes signatur 
\ 

Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-03 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 19 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

§110 

Donation av konstverk till Uppsala 
konstmuseum 

KTN-2020-00248 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att godkänna mottagande av följande konstverk av  
 

Kravet från Gudomen, olja på duk, 1965 
Alper vid Patscherkofel, olja på duk, 1973 
Gamle William Blake, olja på duk, 1970 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

 önskar donera tre målningar av Uppsalakonstnären  
till Uppsala konstmuseum. Museet har sedan tidigare verk av  i sin 
samling genom tidigare donationer. Denna donation skulle komplettera dels museets 
verk av och dels förstärka fokusområdet konst med relation till Uppsala. 
Konstmuseet önskar att ta emot donationen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-04 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
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Uppsala 
kommun 

Sida 20 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

§111 

Donation av konstverk till Uppsala 
konstmuseum 

KTN-2020-00249 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att godkänna mottagande av följande konstverk av  
 

Pacific Highway, olja på mdf, 2006 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

önskar donera målningen Pacific Ocean till Uppsala konstmuseum. 
Målningen gestaltar maffialedaren för den så kallade Uppsalamaffian 

kraschade Ferrari. Denna donation skulle förstärka fokusområdet 
konst med relation till Uppsala.  är född i Uppsala och en betydande 
samtida konstnär. Konstmuseet önskar att ta emot donationen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-09-04 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

§112 

Anmätningsärenden titt kulturnämnden 7 
oktober 

KTN-2020-00283 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att lägga anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 

Protokoll 
Protokoll, kulturförvaltningens samverkansgrupp 2020-08-19 
Protokoll, kulturförvaltningens skyddskommitté 2020-08-19 
Protokoll, kulturnämndens arbetsutskott 2020-08-19 
Protokoll, kulturnämndens upphandlingsutskott 2020-09-23 

Nämndinitiativ 

Nämndinitiativ från Ylva Larsdotter (V) "Dags för en Kulturbank i Uppsala" 2020-10-07 

Nämndinitiativ från Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 
011e Romlin (C) "Stoppa kulturnämndens bidrag till Ibn Rushd" 2020-09-30 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 



Uppsala 
kommun 

Sida 22 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

§113 

Delegationsbeslut 
Kulturnämnden beslutar 

1. Att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Sammanfattning 

Delegationsförteckning kulturnämnden 12 augusti -25 september, KTN-2020-00010 

Delegationsbeslut om förändringar i verksamheter kopplade till covid-19, 8 september 
och 11 september, KTN-2020-00253 

Lista över inköp av enskilda konstverk i offentlig miljö 25 juni - 12 augusti, KTN-2020-
00048 

Lista över inköp av enskilda konstverk i offentlig miljö 13 augusti - 19 september, KTN-
2020-00048 

Delegationsförteckning arrangörsstöd 1 januari - 1 juni 2020, KTN-2020-000364 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 23 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

§114 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att utse Elisabeth Ståhle (MP), Dick Jansson (S), Lena- Maria Jansson (C), 
Margareta Fernberg (M) och Simon 0 Pettersson (SD) att delta vid SKR 
kulturkonferens "Ställa om" 13-14 oktober. 

2. Att utse Peter lnduss (MP) att delta i Kommunrevisionen: Utbildning i etik och 
antikorruption i kommunal verksamhet, 5-6 november, samt 

3. Att utse presidiet att delta i Beredningskonferens om "Policy för samverkan 
med aktörer i föreningslivet" och "Riktlinje för föreningsbidrag till 
föreningslivet 23 oktober" 

Reservation 

Ylva Larsdotter (V) reserverar sig mot beslutets tredje att-sats enligt följande: 

Vi reserverar oss under p. 15 mot att enbart skicka presidiet till "Beredningskonferens 
om 'Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet' och 'Riktlinjer för 
föreningsbidrag till föreningslivet' den 23 oktober". Att enbart skicka presidiet minskar 
oppositionens möjligheter till insyn och att ge kloka inspel. Detta håller medvetet 
utanför Uppsalas tredje största parti som väljarna har röstat på för att leda Uppsala. Vi 
la fram ett förslag för att öka möjligheterna för fler partier att få bättre insyn vilket de 
andra partierna inte ville bifalla. Vi beklagar detta och konstaterar att vi själva får 
fortsätta verka för ett Uppsala för alla. 

Yrkande 

Ylva Larsdotter (S) yrkar att skicka kulturnämndens presidie och ytterligare två 
representanter varav en från Uppsala-Alliansen och en från Vänsterpartiet. 

Linda Eskilsson (MP) och 011e Rom lin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att 
presidiet utses att delta i Beredningskonferens om "Policy för samverkan med aktörer i 
föreningslivet" och "Riktlinje för föreningsbidrag till föreningslivet 23 oktober". 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Ylva Larsdotters (V) yrkande och 
finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 



Uppsala 
kommun 

Sida 25 (25) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-10-07 

§115 

Informationsärenden 

Direktören informerar från verksamheten 

Förvaltningen informerar om Delårsbokslut per 31 augusti med helårsprognos för 2020. 
Beslut tidigare delegerat till KTN AU. 

Nämnden diskuterar underlag inför Beredningskonferens om "Policy för samverkan med 
aktörer i föreningslivet" och "Riktlinje för föreningsbidrag till föreningslivet 23 oktober". 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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