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Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att godkänna förslag till periodbokslut per augusti och helårsprognos för år 2015, samt 

att överlämna periodbokslut per augusti och helårsprognos för år 2015 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kulturnämndens periodbokslut per augusti visar ett överskott om 6 200 tkr för perioden 
januari-augusti 2015. Överskottet beror till största delen på icke periodiserade budgetposter, 
kultur- och fritidsstöd som inte ännu betalas ut, vakanta tjänster inom kulturförvaltningen 
samt semesterlöneskuldens påverkan. Nämnden prognostiserar en budget i balans för hela 
verksamhetsåret 2015. Osäkerheten i nämndens prognos ligger inom ett underskott om 600 
tkr och ett överskott om 1 000 tkr. Kulturnämnden bedömer att nämndens uppdrag i WE 
2015-2018 (Inriktning, verksamhet, ekonomi) kommer att genomföras under året. 

Ärendet 
Den politiska verksamheten visar ett underskott om 225 tkr till och med 31 augusti 2015. 
Periodens underskott beror på högre kostnader än budgeterat för månadsarvoden, 
sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst samt utbildningsinsatser. 
Nämnden har under våren haft oförutsedda kostnader för sent inrapporterade arvoden för 
politisk verksamhet gällande föregående år. Nämnden prognostiserar ett underskott om 399 
tkr för den politiska verksamheten gällande hela år 2015. 

Inom kulturnämndens ansvarsområde redovisas ett sammantaget överskott om 6 200 tkr till 
och med 31 augusti 2015. Överskottet beror till största delen på icke periodiserade 
budgetposter, kultur- och fritidsstöd som inte ännu betalas ut, vakanta tjänster inom 
kulturförvaltningen samt semesterlöneskuldens påverkan. Ett överskott inom avdelningen för 
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strategi och omvärld om 399 tkr kommer att balansera det underskott som genereras inom den 
politiska verksamheten. 
Kulturnämnden prognostiserar därmed ett nollresultat vid årets slut. Nämndens analys 
redovisas i bilaga 1 där alla verksamheters resultat per sista augusti synliggörs. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden 

• Utveckla lokala kulturskolor. 

• Utred möjligheterna att skapa jämlika och jämställda förutsättningar för barn och ungas 
kultur och idrottsutövande. 

• Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga 
till grund för rättvis resursfördelning. 

Kulturnämnden bedömer att nämndens uppdrag i WE 2015-2018 (Inriktning, verksamhet, 
ekonomi) kommer att genomföras under året. 

Kulturnämnden har blivit ombedd att besvara hur man uppfyller tidigare givna uppdrag från 
kommunfullmäktige: 

1. KF 28 oktober 2013 § 253, om konstnärsateljéer och ateljéstöd i Uppsala, att uppdra 
till kulturnämnden att utreda behov och förutsättningar för att skapa attraktiva ateljéer 
och verksamhetsytor för konstnärer, såväl etablerade som nyutexaminerade. 

Uppdraget är utfört och en nämndbehandlad utredning har lämnats till kommunfullmäktige. 

2. KF 29 september 2014 § 194, om att göra något åt dammen framför Uppsala Konsert 
& Kongress, att uppdra till kulturnämnden att tillsammans med fastighetsägare 
Uppsala kommuns Förvaltningsfastigheter AB och i samråd med gatu- och 
samhällsmiljönämnden samt Uppsala Konsert & Kongress AB utarbeta förslag till ny 
utformning av platsen framför Uppsala Konsert & Kongress i enlighet med 
föredragningen. 

Arbetet med uppdraget pågår. Eftersom uppdraget ska utföras i dialog med andra 
verksamheter som inte återfinns inom kulturnämndens ansvarsområde finns viss osäkerhet om 
uppdraget kommer att kunna genomföras och avslutas under 2015. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 
Kulturnämnden bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål till kulturnämnden kommer 
att uppfyllas under året. Uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål till 
kulturnämnden år 2015 redovisas i bilaga 3. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Kulturnämnden prognostiserar en budget i balans för kultur- och fritidsverksamhet för år 2015 
och ett underskott om 400 tkr för den politiska verksamheten år 2015. Nämnden 
prognostiserar ett nollresultat för nämndens sammantagna ansvarsområde gällande 
verksamhetsåret 2015. Osäkerheten i nämndens prognos ligger inom ett underskott om 600 
tkr och ett överskott om 1 000 tkr. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 





Nämnden totalt 	 261,2 	6,2 

Patisk verksamhet 	 0,8 	-0,2 
Fd od5 klår 	 242,5 	6,6 
Skolharnsamsnfrairisklubbar 	 17,9 	-0,1 
&åta verksamheter 	 0,0 	0,0 

Nettoinvesteringar 	 13,7 	5,2 

Försämring Förbättring 

Resultatrisk 	 -0,6 	1,0 

261,3 0,0 0,0 221,3 

1,2 -0,4 -0,2 0,9 
237,1 5,6 1,4 222,8 

18,4 -0,6 -1,2 -2,5 
4,6 -4,6 0,0 0,1 

13,7 

Prognosspann 

0,6 1,0 
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Uppföljning per augusti 2015 
Kulturnämnden 

	

KF-budget 	Resultat Nettokostnad 	Resultat 	Resultat Nettokostnad 
april- 

Bekipp i 1'4w/er kronor 	 nettokostnad 	perioden årsprognos 	prognos 	prognos 	frg år 

Analys av augustibokslut och helårsprognos 
Kulturnämndens rapporterar ett överskott om 6 200 tkr för perioden januari-augusti samt 
prognostiserar ett nollresultat för hela år 2015. Överskottet beror till största delen på icke 
periodiserade budgetposter, kultur- och fritidsstöd som inte ännu betalas ut, vakanta tjänster 
inom kulturförvaltningen samt semesterlöneskuldens påverkan. Nedan kommenteras 
nämndens olika ansvarsområden. 

Riskkällor och osäkerhet 

Politisk verksamhet 
Resultatet i periodbokslutet per augusti 2015 visar ett underskott om 225 tkr för den politiska 
verksamheten. Kulturnämnden prognostiserar ett underskott om 399 tkr för den politiska 
verksamheten år 2015. Underskott för perioden beror på högre kostnader än budgeterat för 
månadsarvoden, sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst samt 
utbildningsinsatser. Nämnden har under våren haft oförutsedda kostnader för sent 
inrapporterade arvoden för politisk verksamhet gällande föregående år. Förutom nämndens 
ordinarie ärendehantering har våren 2015 präglats av utbildningsinsatser med anledning av ny 
mandatperiod samt kulturnämndens nya ansvarsområde. 

Riskkällor och osäkerhet: 

Större kostnader än budgeterat för arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst till 
nämndens förtroendevalda. 
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Resultat per augusti inklusive sem. löneskuldförändring 

KTN totalt (tkr) 
Utfall jan-aug 
2015 

Helårs- 
prognos 

Budget 
2015 

Bokslut 
2014 

Intäkter 314 366 472 740 472 170 425 924 

varav kommunbidrag 174 206 261 284 261 228 224 729 

Kostnader 308 177 472 740 472 170 422 536 

Resultat 6 189 0 0 3 388 

varav 

Politisk verksamhet -225 -399 0 -18 

Strategi & omvärld -374 399 0 2 915 

Bibliotek 4 974 867 0 1 636 

Fritid & samverkan -178 -1 186 0 1 674 

Musikskolan 1 289 347 0 -1 696 

Regina 48 -211 0 -1 166 

Konstmuseet -139 107 0 293 

Biotopia 792 76 0 173 

Kubik 0 -21 

Ledning 2014 -340 

Resultat 6 187 0 0 3 449 

varav 

semesterlöneskuld 3 696 528 16,7 590 

Kulturförvaltning 

Resultatet i periodbokslutet per augusti 2015 visar ett överskott om 6 200 tkr för kultur- och 
fritidsverksamheten. Avdelningen för strategi och omvärld inom kulturförvaltningen 
prognostiserar ett överskott om 398 tkr för år 2015. 

Förvaltningsgemensaintna riskkällor och osäkerhet: 

• Osäkerhet vad gäller kommungemensamma OH-kostnader som ska fördelas på 
förvaltningens verksamheter. 

• Osäkerhet vad gäller hyror för verksamhetslokaler. 

• Kostnader för semesterlöneskuld inom framförallt egenregiverksamheten. 
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Avdelningen för strategi & omvärld 

Resultatet i periodbokslutet per augusti 2015 visar ett överskott om 374 tkr för den 
verksamheten som kulturförvaltningens avdelning för strategi & omvärld ansvarar för. 
Kulturnämnden prognostiserar ett överskott om 399 tkr för avdelning för strategi & omvärlds 
verksamhet för år 2015. 

Avdelningen har tagit fram beslutsunderlag åt kulturnämnden. Avdelningens arbete under 
våren 2015 präglats av uppföljning av föregående års verksamhet, hantering av bidrag och 
stipendier, konstnärliga gestaltningsprojekt, kulturmiljöärenden samt deltagande i kommunens 
strategiska planering. Avdelningen har också påbörjat arbetet med att verkställa 
kommunfullmäktiges uppdrag med särskilt fokus på att utveckla lokala kulturskolor. 
Avdelningen har även påbörjat samarbetsprojektet med studieförbunden i samverkan med 
Uppsala läns bildningsförbund och Fritid Uppsala. 

Som en del av kulturnämndens arbete med offentlig konst har avdelningen under våren även 
presenterat två utställningar på Offkonsten! do Teatergalleriet, utställningen 
Konsekvensanalys av Bella Rune i Stadsskogen, invigt verket Concrete Queen av Anna-Karin 
Brus, samt utomhuskonsten vid Sävja kulturcentrum. 

Uppdraget att utreda behovet av ateljéer och andra verksamhetslokaler för konstnärer har 
slutförts och rapporterats till kommunfullmäktige. Ett kultursamarbete med flera företag i 
Uppsala har inletts med syftet att stärka finansieringen av konst- och kulturlivet och göra det 
tillgängligt för fler. Nämndens uppdrag till det dåvarande kulturkontoret att utöka 
konstmuseets lokaler mer hörsal och café har genomförts i samarbete med konstmuseet. De 
nya lokalerna invigdes i augusti. 

I maj månad rekryterades två nya strateger till avdelningen för strategi & omvärld. De nya 
strategerna, som ska arbeta med barn och ungas fria tid påbörjar sina anställningar i 
september. Under augusti har arbetet med att etablera ett pilotprojekt inför nästa års införande 
av kulturskola intensifierats. Pilotprojektet pågår under läsåret 2015-2016. 

Riskkällor och osäkerhet: 

Avdelningen för strategi & omvärld erfar ett ökat behov av personella resurser inom två 
områden. Det gäller den offentliga konsten och det gäller kulturmiljö, stads- och 
landsbygdsutveckling. Den offentliga konsten är ett växande arbetsfält i en växande stad och 
avdelningen ser behov av en utökad intendenttjänst med fokus på offentlig konst inom stads-
och landsbygdsutveckling. Inom kulturmiljö, stads- och landsbygdsområdet krävs ytterligare 
resurser för att möta en allt större efterfrågan från andra nämnder och förvaltningar när det 
gäller kulturmiljöfrågor, också det en följd av en snabbt växande stad. 

Egenregiverksamhet inom kultur- & fritidsområdet 
Resultatet i periodbokslutet per augusti 2015 visar ett överskott om 6 786 tkr för 
egenregiverksamhet inom kulturförvaltningens (se sammanställningen ovan för detaljerad 
information). Kulturnämnden prognostiserar en budget i balans för avdelning 
egenregiverksamheten för år 2015. 
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Bibliotek Uppsala 
Under våren 2015 har en betydande ökning av e-lån skett medan övriga media har haft stabila 
lånesiffror i jämförelse med tidigare år. Bibliotek Uppsala saknar ett supportavtal för den 
publika IT-miljön. Ett avtal behöver tas fram under året eftersom verksamheten är mycket IT-
intensiv. 

Om- och tillbyggnationen av Uppsala Stadsbibliotek pågår och därmed minskar tillfälligt 
tillgängligheten till lokalerna. Bibliotekets besökare har visat förstående och ser fram emot det 
nya biblioteket samtidigt som en viss minskning av antalet besök har noteras. 
Ombyggnationen innebär att ordinarie entré till Stadsbiblioteket är stängd och besökarna 
hänvisas till ett flertal tillfälliga entréer. Under ombyggnadsperioden mäts därför inte 
besökstal vilket innebär att Bibliotek Uppsala inte kommer att kunna redovisa adekvat och 
korrekt årsstatistik för verksamheten år 2015. 

Bibliotek Uppsala har tagit fram en ny organisation och rekryterat nya enhetschefer. Målet 
med den nya organisationen är att skapa mer j ämnstora enheter för att underlätta ledarskap, 
medarbetarskap och därmed verksamhetsutveckling och för att arbeta vidare mot ett bibliotek. 
Den nya organisationen startade från och med den 1 april 2015. 

Riskkällor och osäkerhet: 

Kostnaderna för ombyggnaden av Stadsbiblioteket är en riskfaktor. Bygget håller tidplan och 
även budget, med en del både tillkommande och avförda kostnader. Eftersom det är ett stort 
projekt, är det ändå relevant att avisera en viss osäkerhet kring kostnadsutvecklingen. Arbetet 
med inredning av de nya eller omgjorda lokalerna är däremot försenat. Beräknad leverans av 
nya möbler är i januari. Eftersom det inte finns tillgång till kostnadsuppgifter för den delen 
aviseras även en viss osäkerhet där. 

Vidare finns riskkällor och osäkerhet som inte får någon konsekvens 2015, men möjligen 
under nästa år: 

Kostnader för e-medier: Biblioteket befinner sig i en brytningstid där det behövs köpas både 
fysiska och digitala medier i en omfattning som inte innebär att det ena egentligen ersätter det 
andra. Kostnaderna för e-medier ökar i takt med ökad efterfrågan och i avsaknad av färdiga 
affärsmodeller. Biblioteket kommer att klara kostnadsökningen inom ram 2015, men 
osäkerheten kvarstår sannolikt under ett antal år framöver. 

Rekrytering: Under 2015 har det märkts ett minskat antal ansökningar till utannonserade 
tjänster. Tänkbara orsaker till det kan vara en bra arbetsmarknad för bibliotekarier i 
kombination med ett relativt sett lågt löneläge i Uppsala, ökade krav på utåtriktat arbetssätt 
och på kompetens och vilja att arbeta med olika målgrupper, inte minst barn och unga samt ett 
breddat uppdrag för biblioteken. Biblioteket behöver följa utvecklingen och också arbeta 
proaktivt till exempel genom att bredda rekryteringen till andra kompetenser som till exempel 
pedagoger, producenter och samhällsvetare. 

Hyresintäkter: Länsbiblioteket har aviserat att de kommer att säga upp hyresavtalet med 
Bibliotek Uppsala för att under hösten 2016 flytta till nya lokaler. Café Kardemumma får, 
som en konskevens av bibliotekets samlokalisering med Stadsarkivet, tillgång till större 
lokaler. Samtidigt sker en upphandling. Om någon — eller båda — dessa processer skulle 
komma att försenas eller om ny hyresgäst respektive upphandlad entreprenör inte går att hitta 
i rätt tid, finns risk för ökade hyreskostnader för Bibliotek Uppsala 2016. 
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Fritid Uppsala 
Antalet besök har under perioden januari-augusti ökat på tonårsverksamheten med 28 procent 
och på fritidsklubbarna med 17 procent jämförelse med samma period föregående år. Det är 
framförallt besöken i Sävj a som har ökat markant i samband med renoverade lokalerna i Sävj a 
Kulturcentrum. En stor satsning har även gjorts med många välbesökta verksamheter 
sommaren 2015 och en bra start på hösten. Antalet besök har ökat med 14 procent under 
sommaren. 
Antalet inskrivna barn i fritidsklubbarna ökar hela tiden och hösten 2015 hade man ökat med 
11 procent jämfört med 2014. På fem år har antalet inskrivna barn ökat med 50 procent. 

Fritidsverksamheten arbetar med att utveckla olika profiler samt att särskilt utveckla och 
stärka tonårsverksamheten i Gränby, Sävja, Stenhagen, Storvreta och Grand. Ett nätverk är 
bildat bestående av fritidsgårdarna på landsbygden. Tanken är att utveckla idéer och 
samverkan med andra aktörer i bygden. 

Fritidsverksamheten deltar i flera internationella projekt. 19-26 april var en grupp ungdomar 
tillsammans med två fritidsledare till Manchester för deltagande i projektet New Eyes. Ett 
projekt som ska uppmuntra till entreprenörskap. I juni kom de deltagande ungdomarna från 
England och Grekland till Uppsala. I augusti startade nästa EU-projekt med deltagande 
ungdomar från Sverige, Frankrike och Litauen. Detta projekt har fokus på demokratifrågor 
och pågår från augusti 2015 till augusti 2016. I maj deltog 8 ungdomar och två fritidsledare 
från Björklinge fritidsgård i kommunens vänortsutbyte i Fredriksberg, Danmark. 

Riskkällor och osäkerhet: 

Utebliven ersättning för barn med särskilda behov inom Fritidsklubbsverksamheten. 

Den stora ökningen av antalet inskrivna barn medför att flera av våra lokaler är för små och 
verksamheten behöver arbeta i fler lokaler t.ex. gymnastiksalar och andra skollokaler. Detta 
medför ökade kostnader avseende lokaler och personal. 

Tiunda fritidsklubb/fritidsgård är evakuerad till Hildur Ottelinskolan från hösten 2015 tills 
nya Tiundaskolan står klar hösten 2018. 

Järlåsa fritidsklubb/fritidsgård evakuerad på grund av fuktskador i lokalen. Renovering pågår 
hösten 2015 och medför ökade kostnader för sporthallshyra samt ökade transporter till Vänge. 

Socialoro i Gränby och Storvreta har medfört ökade kostnader för bemanning för att 
säkerställa trygghet för såväl besökare som medarbetare. 

Uppsala Musikskola 
Den enskilt viktigaste händelsen under våren 2015 har varit den årliga Allsångskonserterna i 
stora salen på Uppsala Konsert & Kongress den 10 februari, där fyra föreställningar med 
orkester, allsång och instrumentdemonstration genomförts under en dag för cirka 4 500 barn i 
lågstadieåldern. En festivalvecka i början av juni, liksom Uppsala Youth Jazz & Blues Fest, 
har genomförts för fjärde året i rad. Uppsala Musikskola har också satsat speciellt på 
blåsinstrument under perioden, med 10 pedagoger engagerade i besök på sex skolor och 
särskild öppet hus dag. 
I mitten av augusti arrangerades ett öppet hus där besökande barn och föräldrar fick prova 
instrument samtidigt som det nya trapphuset invigdes. 
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Riskkällor och osäkerhet: 

Lägre elevintäkter på grund av minskat intag av elever orsakat av upphandling inom ämnena 
piano, gitarr, elgitarr, slagverk och fiol. 

Uppsala konstmuseum 
Uppsala konstmuseum har under perioden visat elva olika utställningar med nationell och 
internationell konst. Museet har också genomfört ett femtiotal programpunkter och en rad 
skolvisningar samt varit värd för flertalet möten och sammankomster. 
I juni 2015 infördes fri entré till konstmuseet. Effekterna av reformen har inte analyserats 
ännu men museet hade under sommarmånaderna en ökning av antalet besökare i jämförelse 
med 2014. 
Ett betydelsefullt arbete har varit förberedelsen av kafé- och hörsalsverksamhet och som 
öppnade 11 augusti 2015. Upphandlingsarbete av en entreprenör för driften av kafé- och 
festvåningsverksamheten samt inredning har pågått under perioden och upphandlingen är 
avslutad. 

Riskkällor och osäkerhet: 
Viss osäkerhet finns när det gäller kostnadsfördelning av lokalhyror. 

Biotopia 

Augustibokslutet visar på ett överskott vilket till största delen beror på en tjänstledighet och 
en långtidssjukskrivning som inte var medräknad i budgetarbetet. Detta har även medfört att 
kostnader för vissa projekt skjuts fram till hösten. Prognosen för helåret 2015 är att 
verksamheten kommer att generera ett överskott. 

Under våren har Biotopia varit med och arrangerat årets SciFest som anordnades 19-21 mars i 
multihallarna på Fyrishov. Evenemanget lockade såväl många deltagare och i år noteras ett 
besöksrekord med 7 300 besök. Under perioden har Biotopia också tagit fram ett nytt program 
och genomfört helgaktiviteter i S ävja Kulturcentrum. 

Biotopia har sökt och beviljats LONA-medel (statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt) av 
Länsstyrelsen för att producera en ny utställningsdel "Livet under ytan i Fyrisån". I samband 
med detta har arbetet pågått att tillsammans med en producent ta fram ett underlag för en 
helhetslösning för utställningsytorna i nedervåningen. 

Arbetet med en ny hemsida är påbörjat och löper parallellt med att ta fram en strategi för 
marknadsföring via Google och Facebook. En ny entreprenör har upphandlats för driften av 
Biotopias kafé. 

Riskkällor och osäkerhet: 

Verksamheten kommer med största sannolikhet att ha ytterligare några intäkter som inte finns 
med i augustiprognosen. 

Inga investeringsmedel har använts under perioden. Hur mycket av de beviljade 
investeringsmedlen som kommer att användas under året är osäkert och direkt avhängigt av 
hur arbetet med utställningen i nedervåningen fortskrider. 
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Reginateatern 

Den enskilt viktigaste händelsen under våren har varit Reginas 10-års dag då mängder med 
artister som besökt teatern under åren stod på scenen igen den 7 februari. Verksamheten har 
haft 134 föreställningar under perioden på teaterns två scener och ett stabilt besöksantal i 
jämförelse med tidigare år. Fastighetsägaren har tillsammans med verksamheten påbörjat 
renovering av lokalerna. 

Riskkällor och osäkerhet: 

Eventuellt otillräckliga biljettintäkter till Reginateatern för att täcka verksamhetens kostnader. 

Investeringar 
Kulturnämnden disponerar enligt WE (Inriktning, Verksamhet, Ekonomi) 2015-2018 
investeringsmedel om 5 000 tkr för investeringar inom kulturförvaltningens verksamheter 
samt 6 000 tkr för investeringar i offentlig konst och milj ögestaltande projekt. Investeringar 
inom nämndens ansvarsområde följer antagen plan för år 2015. 

Kulturförvaltningens verksamheter 
Förvaltningsgemensamt 	 600 tkr 
Bibliotek Uppsala 	 2 000 tkr 
Biotopia 	 100 tkr. 
Fritid Uppsala 	 400 tkr 
Reginatatem 	 100 tkr 
Uppsala konstmuseum 	 1 200 tkr 
Uppsala konstmuseisamling 	 500 tkr 
Uppsala Musikskola 	 100 tkr 
Summa 	 5 000 tkr 

Bilagor 

Bilaga 1 Lönekostnadsutveckling 

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING 
Belopp i tusen kronor 

Årsprognos 

Lönekostnad (konto 50-51) 	 90 420 

Bilaga 2 Uppföljning av inriktningsmål i IVE 2015-2018 (webbformulär) 
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upPatifi KULTURNÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Strömberg Annika 	 2015-09-21 	KTN-2015-0354 

Kommunstyrelsen 

Uppföljning per augusti 2015 

Kommunfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden KSN-2015-
1375 

1. KF 28 oktober 2013 § 253, om konstnärsateljéer och ateljéstöd i Uppsala, att uppdra 
till kulturnämnden att utreda behov och förutsättningar för att skapa attraktiva ateljéer 
och verksamhetsytor för konstnärer, såväl etablerade som nyutexaminerade. 

Uppdraget är redan utfört och en nämndbehandlad utredning har lämnats till 
kommunfullmäktige. 

2. KF 29 september 2014 § 194, om att göra något åt dammen framför Uppsala Konsert 
& Kongress, att uppdra till kulturnämnden att tillsammans med fastighetsägare 
Uppsala kommuns Förvaltningsfastigheter AB och i samråd med gatu- och 
samhällsmiljönämnden samt Uppsala Konsert & Kongress AB utarbeta förslag till ny 
utformning av platsen framför Uppsala Konsert & Kongress i enlighet med 
föredragningen. 

Arbetet med uppdraget pågår. Eftersom uppdraget ska utföras i dialog med andra 
verksamheter som inte återfinns inom kulturnämndens ansvarsområde finns viss 
osäkerhet om uppdraget kommer att kunna genomföras och avslutas under 2015. 

Kulturnämnden 

Peter Gustavsson 	 Ingela Åberg 
Ordförande 	 Nämndsekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kulturnamnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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