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§ 97
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 27
juni 2016.

§ 98
Fastställande av föredragningslistan
Beslut
att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg,
—Kontaktpolitiker till partnerskap med Röda Korset. Ordföranden föreslår att de sedan
tidigare utsedda kontaktpolitikerna för TRIS även ska vara kontaktpolitiker för Röda Korset.
Ärendet tas upp för beslut i septembemämnden.
—Inbjudan att medverka på bokmässan i Frankfurt å Uppsala kommuns vägnar. Tas upp under
punkt 4, Deltagande i konferenser och möten.
— Inbjudan från Barnombudsmannen i Uppsala till kontaktpersonsträff den 13 september
2016. Tas upp under punkt 4, Deltagande i konferenser och möten.
- Flytt av Natasha Dahnbergs konstverk Gatumusikantema. Tas upp som egen punkt före
punkt 15, Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Tiundaskolan.
— Rapport från Kommunala pensionärsrådets möte den 10 juni 2016. Tas upp under punkt 26,
Rapport från förrättningar.
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§ 99
Deltagande i konferenser och möten
Beslut
att godkänna Peter Gustavsson (S) medverkan på bokmässan i Frankfurt den 21 oktober
2016, samt
att anmäla Karolin Lundström (V) och Eva Edwardsson (FP) att delta i Barnombudsmannen
i Uppsala kontaktpersonsträff den 13 september 2016.
Ärendet
Peter Gustavsson (S) har fått inbjudan till att medverka på bokmässan i Frankfurt den 21
oktober 2016 å Uppsala kommuns vägnar för ett samtal med utgångspunkt i kommunens
fristadsarbete och medlemskap i International Cities Of Refuge Network (ICORN).
Uppehålle och ev resa täcks av ICORN och uppdraget görs inom ramen för Peter Gustavssons
kommunala uppdrag.
Barnombudsmannen i Uppsala vill träffa kontaktpolitiker och medarbetare den 13 september
2016 för att diskutera hur man tillsammans kan arbeta för att öka barn och ungas möjligheter
att påverka.
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§ 100
Höjning av maxtaket för arrangörsstöd
KTN 2016-0202
Beslut
att höja maxtaket för arrangörsstöd till 6 tkr.
Reservation
Anders Nordström (L), Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M) och
Margareta Fernberg (M) reserverar sig, bilaga 1.
Ärendet
Arrangörsstödet kan sökas av förskolor, skolor och föreningar för professionell scenkonst
utövad av dans- och teatergrupper med verksamhetsstöd från kulturnämnden. Bidraget uppgår
till 75 procent av föreställningskostnaderna, dock med ett maxtak på 5 tkr per föreställning.
Kulturförvaltningen föreslår att maxtaket höjs till 6 tkr och att eventuella tillkommande
kostnader i samband med höjningen täcks med överblivna medel från tidigare års
arrangörsstöd, som överförts från Riksteatern i Uppsala län.
Yrkande
Peter Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Arne Sandemo (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Arne Sandemos (M) avslagsyrkande mot eget och finner
bifall till eget yrkande.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-24.
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§ 101
Uppsala kulturskola — Slutrapport pilotprojekt läsåret 2015/2016
KTN 2015-0125
Beslut
att ta emot slutrapport om pilotprojekt kulturskola läsåret 2015/2016
att låta verksamheten El Sistema fortsätta som ett utvecklingsprojekt under läsåret 2016/2017
inom ramen för Uppsala Kulturskola, samt
att ge kulturförvaltningen i uppdrag att utreda de framtida formerna för El Sistema i Uppsala
kommun.
Ärendet
Kulturnämnden beslutade 2015-06-11 § 120 (KTN-2015-0125) att genomföra ett pilotprojekt
läsåret 2015/2016 med befintliga musik- och kulturskoleaktörer, som en del i att utveckla
lokala kulturskolor i enlighet med IVE 2015-2018 (Inriktning, verksamhet, ekonomi). I
föreliggande ärende presenteras en slutrapport angående pilotprojektet. Kulturförvaltningen
föreslår att verksamheten El Sistema fortsätter som utvecklingsprojekt inom ramen för
Uppsala Kulturskola under kommande läsår samt att de externa aktörerna hänvisas till att söka
ordinarie verksamhetsbidrag för fritidsverksamhet för barn och unga.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-30.
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§ 102
Uppsala Kulturskola — terminsavgift för dans- och dramaundervisning
KTN 2016-0212
Beslut
att fastställa en avgift om 950 kr/termin för dans- och dramaundervisning inom Uppsala
Kulturskola.
Ärendet
Kulturnämnden beslutade 2016-04-21 att uppdra åt Uppsala Musikskolas rektor att ansvara
för utvecklingen av den kommunala musikskolan till en kulturskola, samt att uppdra åt
kulturförvaltningens avdelning för strategi & omvärld att utreda externa aktörers möjligheter
att bidra till kulturskolans verksamhet. Till hösten blir Uppsala musikskola Uppsala
kulturskola med kurser i dans och drama. Förvaltningen föreslår att terminsavgiften för dessa
kurser blir 950 kr.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-30.
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§ 103
Uppsala kommuns kulturarvspris 2016
KTN 2016-0106
Beslut
att ge Uppsala kommuns kulturarvspris, 20 000 kr, till Föreningen Norby soldattorp i Uppsala
med motiveringen:

Uppsala kommuns kulturarvspris 2016 om 20 000 kr ges till Föreningen Norby soldattorp i
Uppsala. Föreningen bildades 1997 för att bevara, levandegöra och visa soldattorpet för
allmänheten. Genom målmedvetet arbete och stort engagemang har medlemmarna i
Föreningen Norby soldattorp utvecklat en lokal kulturmiljö som bjuder barn, ungdom och
vuxna i stadsdelarna Norby och Eriksberg på kunskap, bildning och upplevelser.
Särskilt yttrande
Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M) och Margareta Fernberg (M)
anmäler särskilt yttrande, bilaga 2.
Ärendet
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 i kulturarvsfrågor.

Kulturnämndens stipendieutskott tar fram kandidater och ett förslag till nämnden.
Allmänheten kan nominera kandidater. Det första priset gavs till föreningen Vårda Uppsala
och året därpå till Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar. Utdelning av årets pris
sker vid Kulturnattens invigning den 10 september 2016.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut 2016-06-16.
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§ 104
Delrapport — Uppsalas musikskolas utveckling till kulturskola och förslag till
effektivisering inom verksamheten
KTN 2016-0138
Beslut
att ta emot upprättad delrapport rörande utvecklingen av Uppsala musikskola till kulturskola
och förslag till effektiviseringar inom verksamheten, samt
att uppdra till förvaltningen att utfonna ett förslag till modell för kontinuerlig uppföljning av
elev- och kösituationen inom Uppsala kulturskola.
Ärendet
Kulturförvaltningen har på kulturnämndens uppdrag tagit fram förslag till hur Uppsala
musikskola ska utvecklas till kulturskola och organiseras effektivare för att ta emot fler
elever. Förslaget bygger vidare på effektiviseringar som påbörjades 2011 med utgångspunkt i
administrationen och anger olika möjligheter för elever i kö att komma in i verksamheten i
centrala staden och i stadsdelscentra från ht 2016 och framåt.
Beslutsgång
Nämnden enas om att lägga till följande att-sats "uppdra till förvaltningen att utfonna ett
förslag till modell för kontinuerlig uppföljning av elev- och kösituationen inom Uppsala
kulturskola."
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-03-29.

Justerandes sign
Sik)

Utdragsbestyrkande

2 upeacie

KULTURNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-16

§ 105
Inköp av samling bestående av keramikföremål, målningar och arkivalier från UppsalaEkeby keramikfabrik
KTN 2016-0211
Beslut
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare diskussion med säljaren ang
villkoren.
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§ 106
Detaljplan — för Norra Kapellgärdet, Uppsala kommun
KTN 2016-0196
Beslut
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för Norra
Kapellgärdet, Uppsala kommun
Ärendet
Planförslaget innebär i korthet att möjliggöra nya bostadskvarter i den norra delen av
Kapellgärdet. Den nya bebyggelsen uppförs på mark där det idag står två kontorshus som
föreslås rivas. Detaljplanen ger möjlighet att bygga sammanlagt cirka 600 lägenheter samt
anger lägen för två mindre förskolor i bottenvåningen på kvarteren samt ett vårdboende inom
planområdet.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut 2016-05-25.
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§ 107
Detaljplan för Vattentornsparken, Ulleråker, Uppsala kommun
KTN 2016-0203
Beslut
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för
Vattentornsparken, Ulleråker, Uppsala kommun
Ärendet
I utställningshandlingen för Översiktsplan 2016 anges att Ulleråker ska utvecklas till en
stadsdelsnod med en tydlig, tät stadsdelsstruktur med en funktionsblandad bebyggelse som
ska möjliggöra ett starkt socialt liv. Detaljplaneförslaget utgör utvecklingsarbetets första
utbyggnadsetapp inom programområdet i Ulleråker och omfattar även det planerade
kollektivtrafikstråk som ska bli stadsdelens urbana stråk.
Planförslaget gör det möjligt att bygga cirka 400 bostäder och anlägga en kvarterspark samt
bedriva förskola. Lokaler för centrumverksamhet ska finnas i bottenvåningen på
bostadskvarteren. I detta förslag regleras i huvudsak bebyggelsens volym samt begränsas
bebyggelsens utbredning där detta krävs med hänsyn till kultur- och naturvärden.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-25.
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§ 108
Sammanställning av fritidsgårdarnas och fritidsklubbarnas kvalitetsredovisning 2015
KTN 2016-0208
Beslut
att ta emot sammanställning av fritidsgårdarnas och fritidsldubbamas kvalitetsredovisningar
för 2015.
Ärendet
I Uppsala kommun finns det 18 kommunala fritidgårdar som kulturförvaltningens avdelning
Fritid Uppsala driver. Det finns även fem externt drivna mötesplatser för ungdomar som får
bidrag från nämnden och där avdelningen för strategi & omvärld ansvarar för kontakt,
bidragsgivning och uppföljning. Dessa är; Café Genomfarten på Drottninggatan som drivs av
Kyrkornas råd, Gottsunda fritidsgård och Vox Publicum på Svartbäcksgatan som drivs av
KFUM och Ungdomens hus som är en ungdomsdriven mötesplats, även den på
Svartbäcksgatan. Samtliga utom Café Genomfarten är helt finansierade av kulturnämnden.
Fyrisgården slutligen är en hemgård, en föreningsdriven mötesplats för funktionsnedsatta
ungdomar 13-21 år. Fritid Uppsala driver 21 fritidsklubbar och KFUM en. De externa
fritidsgårdama/mötesplatserna har sedan tiden de låg under den gamla barn- och
ungdomsnämnden avtal om föreningsbidrag med uppdrag. Uppdragen redovisas årligen till
kommunen, men systemet är under förändring vilket föreningarnas redovisningar är ett tydligt
tecken på. En stor skillnad mot tidigare år är att det under hösten 2015 var allt fler
ensamkommande ungdomar som kom till fritidsgårdarna, både de kommunala och externt
drivna.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-30.
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§ 109
Motion av Stefan Hanna (C) om borttagning av DDR-motiv i Carolinabacken.
Motion av Jonas Segersam (KD) om DDR-konsten
KTN 2016-0134
Beslut
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motion av Stefan Hanna (C) om borttagning av DDR-motiv i Carolinabacken, samt
att avslå motion av Jonas Segersam (KD) om DDR-konsten.
Deltar inte i beslutet
Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M) och Margareta Femberg (M) deltar
inte i beslutet.
Särskilt yttrande
Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M) och Margareta Femberg (M) anmäler
särskilt yttrande, bilaga 3.
Ärendet
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2-3
november 2015, kommunfullmäktige besluta att:
- Kommunen skänker DDR-konstverket/Kaklet till Uppsala konstmuseum som exempel
på okloka investeringar.
- Ge utsmyckningsuppdraget för markvärmecentralen till konstintresserade barn och
därigenom ge uttryck för unga människors centrala roll i dagens samhälle.
- Processen runt upphandlingar av konst i offentliga rum inkluderar ett tydligt
skissbeslutstillfälle kopplat till konstnärens idé, så att politiker ges en rimlig chans att
som folkvalda representera uppsalaboma.
Jonas Segersam (KD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25
januari 2016, kommunfullmäktige besluta att:
- Ingärda Erik Krikortz DDR-konstverk ("väggmålning") i Carolinabacken med
taggtråd.
- Konsten som är en del av utsmyckningen av paradgatan förklaras med diskreta skyltar.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-04-29.

Justerandes sign

eJ

Utdragsbestyrkande

Uppsala

KULTURNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-06-16

§ 110
Flytt av Natasha Dahnbergs konstverk Gatumusikanterna
Anna Ehn intendent för offentlig konst informerar. Kommunen kommer att anlägga en
bussficka där konstverket nu finns. Konstverket kommer att flyttas och uppföras igen ungefär
där den nu igenlagda dammen var placerad. Stadsbyggnadskontoret står för alla kostnader.
Kulturförvaltningens avdelning Strategi & omvärld är involverade i processen. Konstnären
och Musikens Hus vänner, som var de som bekostade konstverket, är informerade och har
godkänt flytten. Flytten påbörjas den 15 augusti.

§ 111
Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Tiundaskolan
KTN 2015-0540
Beslut
att ge konstnärerna Jenny Nolstam och Anton Alvarez uppdraget att utföra den konstnärliga
gestaltningen på Tiundaskolan,
att avsätta 700 tkr för Jenny Nolstam avseende den konstnärliga gestaltningen av
Tiundaskolan, samt
att avsätta 700 tkr för Anton Alvarez avseende den konstnärliga gestaltningen av
Tiundaskolan

Ärendet
Kulturnämnden beslutade 2015-12-10 (KTN 2015-0540) att ge konstnärerna Jenny Nolstam
och Anton Alvarez i uppdrag att ta fram skissförslag för konstnärlig gestaltning avseende
Tiundaskolan. Kulturnämnden har totalt avsatt 1700 000 kr i budget för Tiundaskolan fördelat
på år 2016-2018. Där ingår även monteringskostnader och oförutsedda kostnader i projektet
samt de skissarvoden om 40 tkr för vardera konstnären som redan godkänts och utbetalats.
Förslaget är framtaget av projektledare från strategi och omvärld i samråd med projektets
konstkommitté där personal och elever ingår. Skisserna har också framarbetats i nära dialog
med byggprojektet.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-23.
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§ 112
Riktlinjer för Uppsala kommuns konstnärliga gestaltningsuppdrag
KTN 2016-0153
Beslut
att ta emot infoiniationen om de föreslagna riktlinjerna för arbetet med Uppsala kommuns
konstnärliga gestaltningsprojekt, samt
att ta upp riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns konstnärliga gestaltningsprojekt för
beslut på kulturnämndens möte i september 2016.

Ärendet
Kulturnämnden ansvarar för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och
konstsamlingar. Inom kulturförvaltningen ansvarar avdelningen för strategi & omvärld för
konstnärliga gestaltningsprojekt i utomhus- och inomhusmiljö, konstinköp vad gäller konst
avsedd för offentliga miljöer i Uppsala kommun, reparationer och underhåll av den offentliga
konsten samt pedagogiskt förankringsarbete kring den offentliga konsten. För närvarande
avsätts sex miljoner kronor i investeringsmedel för arbetet med offentlig konst. I syfte att
tydliggöra kulturförvaltningens arbetsprocesser kring handläggningen av den offentliga
konstens olika gestaltningsprojekt och hur förankring och dialog med medborgare kan ske,
har föreliggande riktlinjer formulerats.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-30.
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§ 113
Inrättande av ateljéstöd samt riktlinjer
KTN 2016-0183
Beslut
att anta föreslagna riktlinjer för ateljéstöd för yrkesverksamma konstnärer,
att ateljéstöd inrättas utifrån antagna riktlinjer från och med 2016,
att avsätta 450 tkr av kulturnämndens budget för ateljéstöd inklusive administration, samt
att tillägg görs till Delegations- och arbetsordning för kulturnämnden, punkt 7.3.3 Bidrag och
stipendier så att den även omfattar ateljéstöd.
Särskilt yttrande
Arne Sandemo (M), Anders Nordström (L), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M) och
Margareta Femberg (M) anmäler särskilt yttrande bilaga 4.
Ärendet
I kulturnämndens verksamhetsplan har kulturförvaltningen fått i uppdrag att ta fram förslag
till en modell för tillgängliggörandet av ateljémiljöer samt ett ateljéstöd till aktiva
Uppsalakonstnärer. Utifrån detta uppdrag föreslås hur ett ateljéstöd kan utformas och
riktlinjer för detsamma. Ateljéstödet ska den första ansökningsperioden 2016-2018 utgöra ett
stöd om 10 tkr per år för 40 yrkesverksamma konstnärer inom området bild och form.
Förslaget innebär att ett stöd ska kunna sökas för tre år i taget av yrkesverksamma konstnärer
som har ett hyreskontrakt för en ateljélokal i kommunen. Vid bedömningen av ansökningarna
deltar en rådgivande referensgrupp bestående av tjänstepersoner inom konstområdet på
kulturförvaltningen samt minst två externa sakkunniga ledamöter inom konstområdet. Beslut
fattas på delegation av chefen för avdelningen strategi & omvärld.
Yrkande
Peter Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Arne Sande= (M) yrkar med instämmande av Anders Nordström (L), Moa Borg (M), Bertil
Norbelie (M) och Margareta Femberg (M) avslag på förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Arne Sandemos (M) m fl avslagsyrkande mot eget och
finner bifall till eget yrkande.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-16.
Justeandes sign
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§ 114
Förslag till direktiv samt projektplan för omarbetning av Uppsala kommuns
kulturpolitiska program
KTN 2014-0135
Beslut
att godkänna upprättat förslag till direktiv och övergripande projektplan för omarbetning av
Uppsala kommuns kulturpolitiska program,
att utse en politisk styrgrupp bestående av fem nämndledamöter, tre från majoriteten och två
från oppositionen,
att medborgardialoger ska genomföras samt
att den politiska styrgruppen ges rätt till arvode för att delta i medborgardialogema.

Ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2013-11-25) ska det kulturpolitiska programmet som
antogs 2005 omarbetas av kulturnämnden i samråd med berörda nämnder, styrelser och
kommunala bolag. Kulturförvaltningen tog fram ett förslag till omarbetat program vilket
återremitterades av nämndens arbetsutskott 11 december 2014 för ytterligare beredning under
nästa mandatperiod. Kulturnämnden har i sin verksamhetsplan för åren 2016-2018, som en
åtgärd, fattat beslut om att ta fram en projektplan för revideringen av det kulturpolitiska
programmet. Förvaltningen överlämnar härmed förslag till direktiv för arbetet samt en
projektplan till nämnden.
Beslutsgång
Nämnden enas om att den politiska styrgruppen ska bestå av fem ledamöter, tre från
majoriteten och två från oppositionen.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-23.
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§ 115
Verksamhetsstöd 2016 — Folkrörelsearkivet Uppsala län
KTN 2015-0320
Beslut
att ge Folkrörelsearkivet för Uppsala län 593 tkr i årligt verksamhetsstöd för år 2016
Ärendet
Fördelningen av stödet till Folkrörelsearkivet bygger på en överenskommelse från 1978 där
kommunerna i länet står för hälften av stödet till Folkrörelsearkivet och landstinget för den
andra halvan. Kulturnämnden fattade beslut om årligt verksamhetsstöd för år 2016 vid sitt
sammanträde den 10 december 2015. Då beslöt nämnden att ge 705 tkr till Folkrörelsearkivet
för Uppsala län för verksamhetsåret 2016 om övriga bidragsgivare gav motsvarande höjning
av sitt stöd. Då alla bidragsgivare inte höjt med äskat bidragsbelopp behöver kulturnämnden
fatta nytt beslut i ärendet. Förvaltningens förslag till beslut är att stödet höjs till 593 tkr vilket
motsvarar den ökning som landstinget gjort av sitt stöd till föreningen.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-30.
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§ 116
Upphandling av medier
KTN 2016-0116
Beslut
att uppdra till kulturnämndens upphandlingsutskott att fastställa upphandlingsunderlag
gällande inköp av medier till bibliotek.
Ärendet
Biblotekens inköp av medier sker i samarbete med leverantörer som tillhandahåller
biblioteksanpassad utrustning och kringtjänster. Då nuvarande avtal går ut i höst avser
Bibliotek Uppsala att upphandla nya ramavtal. Föreslås att upphandling genomförs och att
ramavtal därefter tecknas med valda leverantörer.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-27.

Justerandes sign
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§ 117
Frågor ang delårsbokslut januari-april 2016
KTN 2016-0187
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 maj att bereda nämnden möjlighet att på
sammanträdet i juni ta upp ärendet igen för att diskutera och analysera och ställa frågor till
förvaltningen.
Inga frågor anmäls.

Justerandes sign
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§ 118
Ändring av datum för kulturnämndens ordinariesammanträden i september
KTN 2016-0225
Beslut
att uppdra till ett förstärkt arbetsutskott den 6 september att besluta om ev plan- och
programärenden under perioden 17 juni till och med den 28 september,
att kalla till ett arbetsutskott den 20 september kl 15.00 inför nämnden den 29 september,
samt
att flytta kulturnämndens ordinarie sammanträde från 15 september kl 15.00 till 29
september kl 15.00,
Ärendet
Arbetsutskottet den 6 september ändras till ett förstärkt arbetsutskott för att besluta om ev
plan- och programärenden under perioden 17 juni till och med den 28 september.
Mål och budget 2017-2019 kommer att lämnas till nämnderna för yttrande i början av
september med svar den 30 september. Därför bör kulturnämndens sedan tidigare beslutade
datum för arbetsutskott och sammanträde i september ändras.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-06-07.
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§ 119
Förslag till åtgärder för att stärka möjligheterna att utöva och uppleva kultur i Gränby
Strateg Runa Krehla och avdelnings- enhetschef kulturcentra Gunnar Berggren informerar om
tidplan för planerade åtgärder för att stärka möjligheterna att utöva och uppleva kultur i
Gränby.

§ 120
Sommaraktiviteter — område fritid
Fritidschef Gunilla Sjöblom och strateg Runa Krehla informerar om "Sommarkul"
på Uppsala.se. Där listas vad barn och unga i Uppsala kan aktivera sig med utan kostnad
under sommaren.

§ 121
Rapport från förrättningar
KTN 2016-0068
— Peter Gustavsson (S) rapporterar från Medborgardialog på Gränbyskolan den 24 maj.
— Karolin Lundström (V) rapporterar från möte med Folkhälsorådet. Rådet kommer att läggas
ned och ersättas med ett utskott för sociala hållbarhetsfrågor under kommunstyrelsen.
Kulturnämnden är inte representerad i utskottet.
— Anders Nordström (L) rapporterar från möte med kommunala pensionärsrådet den 10 juni.
•• •
§ 122
Anmälningsärenden
Beslut
att i kallelsen till kulturnämnden 2016-06-16 redovisade delegationsbeslut, protokoll och
övrigt läggs till handlingarna.
•

• •
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§ 123
Tack

Ordföranden framför ett tack till alla för ett gott arbete och önskar nämnden och
tjänstemännen en skön och upplivande sommar.
Oppositionen framför ett tack till ordföranden och tjänstemännen för den gångna perioden och
önskar alla en skön och trevlig sommar.

Justerandes sign
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Reservation från Alliansen ärende § 100

Vi reserverar oss mot kulturnämndens beslut att höja maxtaket för arrangörsstöd. Vi anser inte att
ärendet är tillräckligt berett och att behovet av höjning därmed blivit tillräckligt belyst.

Anders Nordström (L), Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M), Margareta
Femberg (M) och Felicia Sundmark (KD).

Bilaga § 100

KTN 2016-06-16 § 103, Bilaga 2.

Uppsala kommuns kulturarvspris 2016. KTN 2016-0106
Särskilt yttrande
Kulturnämnden har idag (16/6) beslutat tilldela Föreningen Norby soldattorp årets kulturarvspris.
Redan två dagar tidigare (14/6) tillkännagavs dagens beslut i ett pressmeddelande. Det innebär att
kulturnämndens möjlighet att påverka beslutet. Detta är både olämpligt och anmärkningsvärt.
Vi protesterar mot denna handläggning.
Arne Sandemo, Moa Borg, Bertil Norbelie'

Särskilt yttrande från Moderaterna ärende § 109, bilaga 3

Vi deltog inte i kulturnämndens beslut att yttra sig över motionerna av Stefan Hanna (C) och
Jonas Segersam (KD) om DDR-konsten. Då nämnden under förra mandatperioden beslöt att
godkänna konceptet "Souvenir" som konstnärlig gestaltning av paradgatan, reserverade vi oss
mot detta då vi ansåg att gestaltningen istället borde tagit sin utgångspunkt I Uppsalas
kämvärden. Vi vidhåller att det hade varit en bättre inriktning och avstår dämied från vidare
ställningstaganden.

Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M) och Margareta Fernberg (M)

G2,3

Reservation från Alliansen ärende § 113, bilaga 4

Vi reserverar oss mot kulturämndens beslut att inrätta ateljéstöd för yrkesverksamma konstnärer.
Vi anser det vara tveksamt att på det här sättet gynna en viss kategori av kulturskapare med
förtäckta hyressubventioner. Den enkät som genomfördes och redovisades till nämnden 2015
visade på ett måttligt intresse och behov, varför detta stöd framstår som ogrundat och tveksamt.
Anders Nordström (L), Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M), Margareta
Femberg (M) och Felicia Sundmark (KD).

Bilaga § 113

