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Stationsgatan 12, Uppsala 2016-02-22 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kulturförvaltningen Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 
Ingela A1erg sekreterare 

upp(ung 	KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, Uppsala, lokal Aspen kl 15.00-18.30 

Ledamöter: Peter Gustavsson (S) ordf 
Karolin Lundström (V) 1:e vice ordf 
Agneta Erikson (S) §§ 1-12 
Arne Sandemo (M) 
Moa Borg (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Kiillike Montgomery (MP) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
011e Romlin (C) 

Ersättare: 
tj g=tj äns t-
görande 

Tomas Lindh (S), tjg 
Margareta Fernberg (M), tjg §§ 
13-25 
Salvador Rincon-Amat (MP), tjg 
§ 13 
Anders Nordström (L), tjg 

Övriga deltagare: . Sten Bernhardsson kulturdirektör, Sabina Andersson avdelningschef strategi & omvärld, 
Annika Strömberg, Elise Rhodin, Runa Krehla, Karin Sundequist (kulturstrateger), Anna 
Ehn intendent för offentlig konst, Johanna Hansson bibliotekschef, Paul Kessel teaterchef, 
Gunilla Sjöblom fritidschef, Dag Eriksson museichef, Bo Fick musikskolechef, Daniel 
Werkmäster konstmuseichef. 

Peter Gustavsson Gustavsson (S), ordförande 
C 

vU,c,  
Ingela Åb 	sekreterare 

 

Arne Sandemo (M), justerare 

  

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

Organ: 	 Kulturnämnden 
Datum: 	 2016-02-11 
Datum för 	 2016-02-23 

	
Sista dag för överklagande: 	2016-03-15 

anslags uppsättande: 	 Datum för anslags nedtagande: 2016-03-16 



2 UPI:4RM KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§1 

Upprop/formalia 

Upprop genomförs. 

§2 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 22 februari 2016. 

§3 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändring och tillägg, 

-8 d, Nämndens i mars. 

-14 a, Den politiska styrgruppens förslag till modell för kulturskolans genomförande. Arne 
Sandemo (M) yrkar att ärendet ska utgå. Nämnden ajournerar sig kl 15.20-15.30. 
Beslut 
att ärende 14 a, Den politiska styrgruppens förslag till modell för kulturskolans 
genomförande, utgår från föredragningslistan. 

Följande ärenden flyttas och behandlas före ärende 5, Bokslut och internkontrollplan 2015. 
-21 a, Rapport Julöppet på Grand 28 december 2015-8 januari 2016 samt rapport 
kulturcentrasatsning hösten 2015. 
-21 b, Konst som väcker debatt, samtalsserie i tre delar om konst som väcker debatt. 
-21 c, Information från Uppsala konstmuseum. 

Följande tillägg av ärende behandlas före ärende 22, Rapport från förrättningar. 
-Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun. 

Följande tillägg av fråga behandlas före ärende 23, Anmälningsärenden. 
-Kultur i Gottsunda, fråga från Anders Nordström (L). 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Rum KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§4 

Information 

Fritidschef Gunilla Sjöblom rapporterar om julöppet på Grand 28-december 2015 — 8 januari 
2016, kulturcentrasatsning hösten 2015, social oro i och omkring fritidsgården i Storvreta och 
information om att Järlåsa fritidsgård är nyrenoverad. 

Intendent för offentlig konst Anna Ehn informerar om samtalsserien i tre delar om konst som 
väcker debatt. 16 februari, Komma till tals! 1 mars, Frihet, makt och påverkan 15 mars, När 
historia blir samtid. Samtalsserien arrangeras tillsammans med landstinget i Uppsala län. 

Konstmuseichef Daniel Werkmäster informerar om försvinnandet av 24 konstverk av Agnes 
Cleve. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
-, ( 



2uppel.f. KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§5 

Bokslut och internkontrollplan 
KTN 2015-0566 

Beslut 
att godkänna förvaltningens förslag till årsbokslut för år 2015 samt 

att godkänna kulturförvaltningens upprättade förslag till uppföljning av kulturnämndens 
intemkontrollplan för år 2015 samt 

att överlämna alla upprättade handlingar i kulturnämndens bokslut 2015 till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-01-25. 

Kulturnämnden föreslås godkänna upprättat bokslutsmaterial för verksamhetsåret 2015 samt 
överlämna detta till kommunstyrelsen. Handlingarna är upprättade av kulturförvaltningen 
tillsammans med staben för ekonomi i enlighet med kommungemensamma riktlinjer. I 
bokslutet redogörs för såväl nämndens ekonomiska resultat som för nämndens grad av 
måluppfyllelse, viktiga händelser under år 2015 samt utmaningar inför framtiden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
g G.  



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§6 

Verksamhetsbeskrivningar för åren 2016-2018 
KTN 2016-0036 

Beslut 
att godkänna kulturförvaltningens upprättade förslag med tillägg till verks amhets-
beskrivningar för Bibliotek Uppsala, Biotopia, Fritid Uppsala, Reginateatern, Uppsala 
konstmuseum, Uppsala musikskola samt avdelningen för strategi och omvärld gällande åren 
2016-2018. 

Yrkande 
011e Romlin (C) yrkar att lägga till en femte punkt under bibliotekets syfte, 
Biblioteken arbetar för Läsupplevelser och lärande i en rofylld miljö. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-01-26. 

I nämndens verksamhetsplan för åren 2016-2018 fick kulturförvaltningen i uppdrag att ta 
fram verks amhetsbeskrivningar för alla verksamheter i egen regi. Förvaltingen har även tagit 
fram ett förslag till verksamhetsbeskrivning för avdelningen för strategi och omvärld. 
I verksamhetsplanen anger nämnden vilka strategier och åtgärder man avser genomföra under 
kommande verksamhetsår. Verks amhetsbeskrivningama kompletterar verksamhetsplanen och 
sammanfattar verksamhetens grunduppdrag från kulturnämnden och den långsiktiga 
kulturpolitiska inriktningen. 

Beslutsgång 
Nämnden enas om 011e Romlins (C) yrkande om tillägg av en femte punkt under bibliotekets 
syfte. 

_ 
Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2upeala KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 

Redovisning av kultur- och fritidsvaneundersökning 

Kulturdirektör Sten Bernhardsson redovisar kultur- och fritidsvaneundersökning gjord av 
PROVOS. 

§8 

Deltagande i konferenser och möten 
Beslut 
att utse Peter Gustavsson (S) att delta i The ICORN General Assembly in Paris 30 mars till 1 
april 2016, samt 

att nämndens seminarium och nämnd den 15 mars kl 13.00-20.00 ska förläggas till Gränby 
fritidsgård, 

att uppdra till förvaltningen att ta fram datum och plats för 3 separata studiebesök på 
fritidsgårdar, samt 

att resekostnader betalas ut men inget arvode utgår vid dessa 3 separata tillfällen. 

§9 

. Anmälan — samrådsyttrande detaljplan för Frigg, tillägg till gällande detaljplan för 
busterminal vid Uppsala C, Uppsala kommun 
KTN 2015-0567 
På grund av kort remisstid har ärendet, efter godkännande av arbetsutskottet den 26 januari 
2016, tagits som ett ordförandebeslut i brådska. 
Yttrandet anmäls under punkt anmälningsärenden — protokoll. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
—77k- a<3 



Plal.fi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 10 

Donation till Uppsala konstmuseum från Stiftelsen Harald Marksons och Märta 
Wennersten-Marksons fond 
KTN 2016-0034 

Beslut att godkänna mottagande av verket "Kanon" av konstnären Peter Johansson som en 
donation från Stiftelsen Harald Marksons och Märta Wennersten-Marksons fond 

till Uppsala konstmuseum. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-01-13. 

Stiftelsen Harald Marksons och Märta Wennersten-Marksons fond önskar donera konstverket 
"Kanon" av Peter Johansson till Uppsala konstmuseum. Museet saknar verk av Peter 
Johansson (f. 1962) och önskar ta mot donationen. 

Utdragsbestyrkande 

4,3 
Justerandes sign 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 11 

Uppföljning av avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB om 
nationaldagsfirande år 2015, samt beslut om avtalsersättning 2016 
KTN 2013-0585 

Beslut 
att godkänna rapporten från Destination Uppsala AB (DUAB) avseende uppdraget om 
Uppsala kommuns nationaldagsfirande, samt 

att fastställa 2016 års ersättning för uppdraget om nationaldagsfirande enligt avtal till 
125 tkr. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-01-15. 

Uppdraget innebär att med ett festligt evenemang av hög kvalitet, med musik, sång och tal, 
högtidlighålla Sveriges nationaldag den 6 juni. Programmet ska spegla dagens mångkulturella 
Uppsala. Evenemanget ska vara tillgängligt och öppet för alla, med fri entré. Uppsala 
kommuns nya medborgare för året ska vara hedersgäster och samordning med eventuella 
andra festligheter under dagen i centrum ska ske. Uppdraget ska utföras i samråd med 
kommunfullmäktiges ordförande, kulturnämndens ordförande och kulturdirektören i Uppsala 
kommun. 

Nationaldagsfirandet genomfördes i den i det närmaste fullsatta Parksnäckan i 
stadsträdgården. Parallellt pågick evenemanget "Öppen hamn" i stadsträdgården och 
genomströmningen av publik var mycket stor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
?G, 



551umeicila KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 12 

Uppföljning av avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB om 
medborgarskapsceremoni år 2015, samt beslut om avtalsersättning 2016 
KTN 2015-0182 

Beslut 
att godkänna rapporten från Destination Uppsala AB (DUAB) om uppdraget om Uppsala 
kommuns medborgarskapsceremoni 2015, samt 

att fastställa 2016 års ersättning för uppdrag enligt tidigare avtal om medborgarskaps-
ceremoni till 204 tkr. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-01-15. 

Kulturnämnden har sedan 2015 kommunfullmäktiges uppdrag att anordna både 
medborgarskapsceremoni för kommunens nya medborgare och nationaldagsfirande den 6 
juni. Destination Uppsala AB utförde uppdragen i samverkan med kulturförvaltningen. Till 
medborgarskapsceremonin på Uppsala slott inbjöds 826 nya medborgare i Uppsala kommun, 
varav 170 närvarade med sina familjer - totalt 380 gäster. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

C \ 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 13 

Uppsala kulturskola — rapport dialogarbete och pilotprojekt hösten 2015 
KTN 2016-0125 

Beslut 
att godkänna rapport om genomfört dialogarbete, samt 

att godkänna delrapport av pilotprojekt kulturskola hösten 2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-01-26. 

Kulturnämnden beslutade 2015-04-23 § 72 (KTN-2015-0125) om en projektplan att utveckla 
lokala kulturskolor i enlighet med WE 2015-2018 (Inriktning, verksamhet, ekonomi), där 
bland annat ett dialogarbete ska genomförs under hösten 2015. Nämnden beslutade 2015-06-
11 § 120 (KTN-2015-0125) att genomföra ett pilotprojekt läsåret 2015/2016 med befintliga 
musik- och kulturskoleaktörer. Kulturförvaltningen framlade 1 december 2015 en delrapport 
till kulturnämndens arbetsutskott med förslag på en reviderad projektplan och uppdrag till 
förvaltningen att utreda förutsättningarna för en kulturskola utifrån de i delrapporten 
beskrivna förutsättningarna. Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet. Förvaltningen 
fick i uppdrag att återkomma till februarinämnden med ett förslag till modell för kulturskolans 
genomförande. I föreliggande ärende presenteras en rapport angående höstens dialogarbete, 
och en delrapport angående pilotprojektet. Den politiska styrgruppen återkommer till 
nämnden i mars angående förslag till modell för kulturskolans genomförande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



55AuPplak KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 14 

Uppsala kulturskola — förslag till modell för kulturskolans genomförande 
KTN 2015-0125 

Ärendet återremitterades av arbetsutskottet den 26 januari 2016 till nämndens möte den 15 
mars 2016 med uppdrag till styrgruppen för kulturskoleprojektet att återkomma med ett 
reviderat förslag. 

§ 15 

Uppsala kulturskola — den politiska styrgruppens förslag till modell för kulturskolans 
genomförande 
KTN 2015-0125 

Ärende 14 a, Den politiska styrgruppens förslag till modell för kulturskolans genomförande, 
utgår från föredragningslistan, se § 3. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

atis 



2 Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 16 

Remiss av statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa 
bostadsområden (Ku 2015/0273714/KD 
KTN 2015-0593 

Beslut 
att besvara remissen från Kulturdepartementet enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-01-15. 

Uppsala kommun har inbjudits att lämna synpunkter gällande remissen av Statens kulturråds 
delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden (Ku2015/02737/KI). Syftet 
med föreslagna satsningar är att i områden med lågt valdeltagande och lågt nyttjande av 
offentligt finansierad kultur skapa kultur som är förankrat bland invånarna. Kulturnämnden 
har fått i uppdrag att besvara remissen å Uppsala kommuns vägnar. Enligt förslaget är 
kommunen positivt inställd till den planerade satsningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 0 



Upeelue KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 17 

Ansökan från Hagby bygdegårdsförening om medfinansiering till ombyggnad av 
samlingslokal, med anledning av ansökan till Boverket 
KTN 2015-0605 

Beslut 
att bifalla Hagby bygdegårdsförenings ansökan om medfinansiering med högst 1 121 250 kr, 
under förutsättning att Boverket beviljar föreningens ansökan, samt 

att överlämna till kommunstyrelsen att besluta om finansiering. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-01-08. 

Kulturnämnden har per 2015-01-01 övertagit ansvaret för olika stöd till kommunens 
bygdegårdar. För medfinansiering med anledning av ansökningar om investeringsbidrag för 
allmänna samlingslokaler till Boverket krävs kommunal medfinansiering om minst 30 % av 
sökt summa. Den kommunala finansieringen ligger i finansförvaltningens oförutsedda 
utgifter. Hagby bygdegårdsförening söker medel för standardhöj ande reparation och 
ombyggnad av bygdegården. Föreningens ansökan var Boverket tillhanda 31/12, och 
kommunens beslut kommer att utgöra en kompletterande bilaga, vilken ska vara Boverket 
tillhanda senast 29/2 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



une» KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 18 

Särskild verkamhetssatsning för asylsökande 
KTN 2016-0031 

Beslut 
att godkänna förvaltningens förslag på kriterier för kulturnämndens särskilda verksamhets- 
satsning för asylsökande, gällande en första fördelningsomgång, samt 

att uppdra till förvaltningen att utveckla kriterier inför höstens omgång, med utgångspunkt i 
den behovsanalys som sker under våren. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-01-26. 

Kulturnämnden fastslog 2015-12-10 § 200 (KTN-2015-0557) att avsätta 400 tkr till en 
särskild verksamhetssatsning för asylsökande. Kulturförvaltningen föreslår att stödet fördelas 
vid två omgångar under året och framtagna kriterier föreslås gälla den första omgången under 
våren 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
?C\ 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 19 

Samarbetsprojekt studieförbund 2016 
KTN 2015-0598 

Beslut 
att avslå förslaget samarbetsprojekt studieförbund 2016. 

Yrkande 
Anders Nordström (L) yrkar med instämmande av Arne Sandemo och Bertil Norbelie (båda 
M) att avslå förslaget samarbetsprojekt studieförbund 2016. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-01-12. 

Mot bakgrund av att kulturnämnden enligt reglemente för Uppsala kommun bland annat 
ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet, kulturhus och kulturcentra, bygdegårdar samt stöd 
till studieförbund, föreningar och det fria kulturlivet ville nämnden 2015 göra en särskild 
satsning för att nå prioriterade målgrupper. 

Kulturnämnden vill samarbeta med studieförbunden för att de har breda kontaktytor och en tät 
infrastruktur vilket skapar förutsättningar för att åstadkomma mycket verksamhet med en liten 
insats. Nämnden avsatte därför 500 tkr för ett samarbetsprojekt med studieförbunden 2015 
och har reserverat 500 tkr för en fortsättning av projektet 2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Anders Nordströms (L) m fl 
yrkande och finner att nämnden har bifallit Anders Nordströms yrkande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



une» KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 20 

Ersättning för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) vid Uppsala Waldorfskola och 
Gluntens Montessoriskola 2016 
KTN 2015-0600 

Beslut 
att fastställa ersättningen för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) vid Uppsala Waldorfskola 
och Gluntens Montessoriskola 2016 till 8463 kr/elev/år 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur fritidklubbama ska ersättas 2017 och var 
ansvaret för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) vid Uppsala Waldorfskola och Gluntens 
Montessoriskola ska ligga 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-01-11. 

Uppsala Waldorfskola och Gluntens Montessoriskola driver fritidklubbsliknade verksamhet 
för sina mellanstadiebarn. För det får de ersättning per inskrivet barn och år. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsalai  KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 21 

Verksamhetsbidrag 2016 till Röda Korset 
KTN 2015-0601 

Beslut 
att bevilja Uppsala Röda korskrets 200 tkr i verksamhetsbidrag år 2016, 

att nämnden eftersträvar att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden 
under år 2016 ingå ett partnerskap med Uppsala Rödakorskrets. Beviljat verksamhetsbidrag 
för år 2016 övergår då till överenskommelse om partnerskap, samt 

att verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens medel för särskilt verksamhetsbidrag för 
barn och unga 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-01-12. 

Uppsala rödakorskrets har för sin verksamhet för människor på flykt sökt bidrag från 
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden med en önskan om att bilda ett 
partnerskap med Uppsala kommun. De ansöker om 200 tkr i verksamhetsbidrag hos 
kulturnämnden, 600 tkr hos arbetsmarknadsnämnen, och 600 tkr hos socialnämnden. 
Röda korsets vision är att ingen människa ska lämnas ensam i kris och katastrof. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

i6s 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 22 

Verksamhetsbidrag 2016 till Uppsala IF boxning 
KTN 2015-0599 

Beslut 
att godkänna verksamhetsredovisningen från Upsala IF boxning för år 2015 (BUN-2014- 
1575), 

att bevilja Upsala IF boxning 452 tkr i verksamhetsbidrag år 2016, samt 

att uppdra åt kulturförvaltningen att under våren 2016 utreda hur ev verksamhetsbidrag till 
Upsala IF boxning ska se ut för 2017 och framåt. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-01-11. 

Upsala IF boxning har sedan 2006 fått verksamhetsbidrag för att bedriva boxning med socialt 
ansvar. De har bedrivit stadsdelsbaserad verksamhet i Gränby med deltagare både från 
närområdet men även från andra stadsdelar. Föreningen har bjudit in förskolor, skolor och 
fritidsgårdar till lokalerna vid Heidenstams torg och har också haft öppna lovverksamheter. 
Verksamheten består dock till stor del av regelrätt idrottsverksamhet med träningar och 
matcher. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upekalo. KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-02-11 

§ 23 

Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun 

Kommunstyrelsen tog den 10 februari 2016 beslut ang en handlingsplan för mottagandet av 
nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun (KSN-2016-0068). Bl a beslutades att uppdra 
till kulturnämnden att återkomma med en plan för en snabb start av ett 
kulturcentrum/allaktivitetshus i Gränby samt att ta fram en plan för hur kulturcentrumen i 
Sävj a, Stenhagen och Gottsunda liksom fritidsgården Grand i city kan bidra i arbetet för att i 
samverkan med frivilligsektom erbjuda ensamkommande barn och nyanlända en meningsfull 
fritid. 

§ 24 
Rapport från förrättningar 
Föreligger inga. 

§ 25 

Kultur i Gottsunda 

Fråga från Anders Nordström (L). 
Hur organiseras samverkan mellan de olika kulturinstitutionerna i Gottsunda? 
Kulturdirektör Sten Bernhardsson svarar att det pågår en översyn var kulturinstitutionerna 
organisatoriskt ska tillhöra. Nämnden kommer att få information om detta vid ett annat 
tillfälle. 

§ 26 

Anmälningsärenden 

Beslut 
att i kallelsen till kulturnämnden 2016-02-11 redovisade delegationsbeslut, skrivelser, avtal, 
protokoll och övrigt läggs med godkännande till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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