
Rulle KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

Plats och tid: Gränbyskolans aula, Liljefors Tors 1, Uppsala kl 17.00-19.15 

Ledamöter: 

Övriga deltagare: 

Peter Gustavsson (S) ordf 
Karolin Lundström (V) 1:e vice ordf 
Eva Edwardsson (L) 2:e vice ordf 
Agneta Erikson (S) §§ 27-47 
Arne Sandemo (M) §§ 27-36 
Moa Borg (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Kiillike Montgomery (MP) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
011e Romlin (C) 

Ersättare: 
tjg--tjänst-
görande 

Tomas Lindh (S), tjg 
Margareta Fernberg (M), tjg 
§§37-51 
Salvador Rincon-Amat (MP), §§ 
37-47, tjg §§ 48-51 
Philip Wargert (V) 
Anders Nordström (L) 

Sten Bemhardsson kulturdirektör, Sabina Andersson avdelningschef strategi & omvärld, 
Annika Strömberg, Elise Rhodin, Runa Krehla, Karin Sundequist (kulturstrateger), 
Johanna Hansson bibliotekschef, Gunilla Sjöblom fritidschef 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Eva Edwarsson (L) 	 Paragrafer: 27-51 

Uppsala konsert & kongress, 2016-03-21 

Underskrifter: 
Peter Gustavsson (S), ordförande Eva Edwardsson (L), justerare 

Ingela Aber , sekreterare 

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Kulturnämnden 
2016-03-15 
2016-03-22 Sista dag för överklagande: 	2016-04-12 

Datum för anslags nedtagande: 2016-04-13 

Kulturförvaltningen Stationsgatan 12, Uppsala 

Underskrift: 

  

zyc  

Ingela Å1erg sekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



551 pcalue KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 27 

Upprop/formalia 

Upprop genomförs. 

§ 28 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att utse Eva Edwardsson (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
den 21 mars 2016. 

§ 29 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändring, 

Ärende 19 — Riktlinjer för uthyrning och upplåtelse av Bibliotek Uppsalas lokaler tas upp 
efter ärende 5— deltagande i konferenser och möten. 

§ 30 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
att utse Peter Gustavsson (S), Madeleine Bengtsson (S), Salvador Rincon-Amat (MP), 

Margareta Femberg (M) och Anders Nordström (L) att delta i workshop den 12 april 
2016, samt 

att utse Peter Gustavsson (S) och Eva Edwardsson (L) att delta i medborgardialog i Gränby 
den 16 mars 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
) 
( 



Lom» KULTURNÄMNDEN..  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 31 

Riktlinjer för uthyrning och upplåtelse av Bibliotek Uppsalas lokaler 
KTN 2015-0511 
Beslut 
att godkänna upprättat förslag till Riktlinjer för uthyrning och upplåtelse av Bibliotek 

Uppsalas lokaler, samt 

att riktlinjerna gäller tillsvidare från och med 15 mars 2016. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag 2016-02-29. 

Kulturförvaltningen har på kulturnämndens uppdrag tagit fram en policy för uthyrning och 
upplåtelse av Bibliotek Uppsalas lokaler. Policyn ska enligt uppdraget tydliggöra vad som 
gäller i fråga om uthyrning och upplåtelse och vara kommunikativ, inkluderande och [...] 
gälla lika för alla. 
Förvaltningen har ersatt begreppet policy med riktlinjer, eftersom det tydligare anger 
dokuments syfte. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Ci 



2upeciloi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 32 

Fördelning av investeringsmedel, konst i offentlig miljö 2016 samt förslag till 2017-2020 
KTN 2016-0082 

att godkänna upprättat förslag till fördelning av kulturnämndens investeringsmedel för 
offentlig konst år 2016 samt preliminär plan för åren 2017-2020. 

Reservation 
Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) reserverar sig 
mot att 600 tkr anvisas för den fortsatta utsmyckningen av Paradgatan. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-02-29. 

Kulturnämnden ansvarar för kommunens konstnärliga gestaltningsprojekt, konstinköp och 
konstsamling. 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. 

Kulturnämnden disponerar investeringsmedel om 6 000 tkr enligt Mål och budget 2016-2018 
för investeringar i offentlig konst och miljögestaltande projekt. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



une» KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 33 

Samrådsyttrande — Detaljplan Storvreta centrum, Uppsala kommun 
KTN 2016-0045 

Beslut 
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för Storvreta 

centrum, Uppsala kommun 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-02-26. 

Planförslaget syftar till att möjliggöra en utveckling av Storvreta centrum med ny bebyggelse 
för bostäder och centrumverksamhet, nytt torg och upprustning av befintliga gator. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

S c 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 34 

Ansökan om bidrag för om- och tillbyggnad av Bälinge bygdegård 
KTN 2016-0067 

Beslut 
att bifalla Bälinge bygdegårdsförenings ansökan om medfinansiering med högst 818 650 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 2016-02-19. 

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. Bälinge bygdegårdsförening söker medel för om- och tillbyggnad av bygdegården. 
Föreningens ansökan var Boverket tillhanda 31/12, och kommunens beslut kommer att utgöra 
en kompletterande bilaga, vilken skyndsamt ska vara Boverket tillhanda efter taget beslut. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

9(-) 



551 Immo KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 35 

Stöd till det fria kultur- och föreningslivet för insatser som stödjer nyanlända och 
asylsökande i kommunen 
KTN 2016-0031 

Beslut 
att bevilja följande organisationer bidrag inom kulturnämndens särskilda verksamhetssatsning 
för asylsökande 2016, första fördelningsomgången: 

Bananteatern 	 25 tkr 
Johanna Udd6n/Erik Hedman 	 50 tkr 
Marielunds dockteater/Jekaterina Pertoft 40 tkr 
Moa Lönn/Elisabeth Bucht 	 50 tkr 
Tj oflöjt/S yster Fritz 	 30 tkr 
Uppsala loves hiphop 	 40 tkr 
Uppsala Magic & Comedy 	 50 tkr 

Summa kr: 	 285 tkr 

att avslå följande organisationers ansökan om bidrag inom kulturnämndens särskilda 
verksamhetssatsning för asylsökande 2016, första fördelningsomgången: 

Anette Skåhlberg 
Apostel AB/Uppsala Experience (två inkomna ansökningar) 
Bror Hjorths hus 
Den Lilla Teatern 
Erik Hedman 
Kajsa Haglund/ Henny Linn Kjellberg 
KulturAlla 
Kulturföreningen NEO 
Kurdistans Solidaritetsförening 
Mon no Kai 
Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala 
Teater Aros 
Teater C 
Thommy Wahlström 
Uppsala Danspaviljong 
Uppsala Missionskyrka 
Uppsala Viking Squaredancers 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 35 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag 2016-03-10. 

Kulturnämnden har utlyst 400 tkr till en särskild verksamhetssatsning för asylsökande. 
Nämnden beslutade 2016-02-11 § 18 (KTN-2016-0031) att stödet fördelas vid två omgångar 
under 2016 och att till mötet framtagna kriterier gäller den första omgången under våren. 
Stödet har sökts av 24 sökande genom sammanlagt 25 ansökningar, till en summa av 1 136 
tkr. Förvaltningen föreslår att stöd beviljas till sju organisationer till en summa av 285 tkr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 36 

Samarbetsprojekt studieförbund 2016 
KTN 2015-0598 

Beslut 
att uppdra åt kulturförvaltningen att bjuda in de studieförbund som är verksamma i Uppsala 

kommun för ett nytt samarbetsprojekt 2016 med samma intention som projektet 2015 

att anta de reviderade riktlinjerna för 2016, samt 

att delegera till förvaltningsdirektören att fatta beslut om tilldelning av bidraget för 
samarbetsprojekt med studieförbunden inom ramen för avsatta medel i kulturnämndens 
budget. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-02-22. 

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. 

Yrkande 
Arne Sandemo (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Arne Sandemos (M) avslagsyrkande under proposition och finner att 
yrkandet avslås. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Ce6 
42 



Lionel.* KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 37 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2016, TRIS (Tjejers rätt i samhället) 
KTN 2016-0043 

Beslut 
att bevilja Tjejers rätt i samhället (TRIS) 300 000 kronor i verksamhetsbidrag år 2016, samt 

att uppdra till förvaltningen att under 2016 undersöka möjligheten att tillsammans med andra 
nämnder ingå en överenskommelse om partnerskap med TRIS. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-02-22. 

TRIS huvudsakliga mål är att alla flickor och kvinnor ska kunna leva ett självvalt liv där de 
får utrymme och möjlighet att utvecklas och integreras i majoritetssamhället. Verksamheten 
är uppdelad i förebyggande verksamhet, akut verksamhet och metod- och 
utbildningsverksamhet. För sin verksamhet 2016 söker föreningen bidrag från kulturnämnden 
på 350 000 kr. De söker även 400 000 kr från socialnämnden, 350 000 kr från 
utbildningsnämnden samt 400 000 kr från arbetsmarknadsnämnden. Föreningen har uttryckt 
önskemål om att ingå partnerskap med Uppsala kommun. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
(1)f 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 38 

Ansökan om verksamhetsbidrag, Uppsala Tennisklubb projektet Amo Obaida 
KTN 2015-0604 

Beslut 
att bevilja Uppsala Tennisklubb verksamhetsbidrag om 250 tkr för projektet Amo Obaida. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-02-19. 

Uppsala tennisklubb har ansökt om 445 tkr för integrationsprojektet Amo Obaida. Projektet 
innehåller aktiviteter i form av öppen tennisträning med portabla nät för barn och unga ute i 
uppsalsas stadsdelar. Föreningen bjuder även in deltagare till UTK-hallen för olika 
evenemang och prova-på dagar. Kulturförvaltningen föreslår att Uppsala Tennisklubb 
erhåller ett verksamhetsbidrag om 250 tkr, som finansieras ur nämndens budget för bidrag och 
stöd till barns och ungas fria tid. Idrotts- och fritidsnämnden kommer även de ge bidrag för 
delar av projektet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



551 Lom», KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 39 

Ansökan om ekonomiskt bidrag till barnverksamhet i Årsta, Svenska kyrkan Vaksala 
församling 
KTN 2016-0041 

Beslut 
att bevilja Vaksala församling bidrag med 368 tkr för öppen fritidsverksamhet i Årstakyrkan 

för barn i åk 4-6 under år 2016. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-02-22. 

Vaksala församling blev beviljade 164 tkr i bidrag till öppen fritidsverksamhet för 
mellanstadiebarn i Årstakyrkan för höstterminen 2015. Församlingen har nu inkommit med en 
ansökan för vårterminen och höstterminen 2016. Förvaltningen förslår att de beviljas 368 tkr i 
bidrag som finansieras ur nämndens budget för bidrag och stöd till barns och ungas fria tid. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upeula KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 40 

Studiefrämjandets ansökan om verksamhetsbidrag 2016-2017 för Kontakten 
KTN 2015-0431, KTN 2016-0089 

Beslut 
att godkänna redovisningen från Studiefrämjandet av mötesplatsen Kontakten 2015 (KTN- 

2015-0431), samt 

att bevilja Studiefrämjandet i Uppsala län 312 tkr för mötesplatsen Kontakten år 2016 och 
350 tkr för verksamheten år 2017 förutsatt att verksamhetsvolymen inte minskar. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-02-23. 

Mötesplatsen Kontakten beviljades tidigare bidrag från barn- och ungdomsnämnden och från 
och med år 2015 från kulturnämnden för den verksamhet som riktar sig till barn och unga. 
Arbetsmarkandsnämnden finansierar den del som vänder sig till vuxna. Studiefrämjandet vill 
med Kontakten skapa en kreativ mötesplats där alla får möjligheter att växa och där 
besökarnas erfarenheter värderas och åsikter tas på allvar. Studiefrämjandet ansöker nu om 
verksamhetsbidrag på 400 tkr/år för 2016 och 2017 för barn- och ungdomsverksamheten på 
Kontakten. Arbetsmarknadsnämnden planerar att bevilja deml 900 tkr för verksamhet för 
vuxna år 2016 varav 818 tkr avser lokalhyran i Gottsunda kulturhus. Studiefrämjandet vill på 
sikt utveckla partnerskap med kommunen om verksamheten på Mötesplats Kontakten. 

i k 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



P»,11.9 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 41 

Utökning av representanter i den politiska styrgruppen för lokala kulturskolan 
KTN 2015-0125 

Beslut 
att utöka den politiska styrgruppen för lokala kulturskolan med 2 representanter, samt 

att utse Peter Gustavsson (S) och Bertil Norbelie (M) att ingå i den politiska styrgruppen för 
lokala kulturskolan fr o m den 18 februari 2016. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-02-17. 

Sammankallande i styrgruppen för lokala kulturskolor har tillsammans med kulturnämndens 
presidium kommit fram till behov av att genomföra en förändring av sammansättningen i 
styrgruppen för arbetet med att utforma Uppsala kulturskola. 

Från mötet den 18 februari 2016 utökas styrgruppen med två representanter Peter Gustavsson 
(S) från majoritetsgruppen och Bertil Norbelie (M) från oppositionen. 

Jusrandes sign Utdragsbestyrkande 



få UPI:nem KULTURNÄMNDEN - 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 42 

Avtalsuppföljning 2015 och överenskommelse om tilläggsavtal 2016 gällande avtal med 
Destination Uppsala AB om Kulturnatten i Uppsala kommun 
KTN 2016-0072 

Beslut 
att godkänna avtalsuppföljningen för Kulturnatten 2015, samt 

att uppdragsersättning i tilläggsavtal för Kulturnatten år 2016 ska uppgå till 910 tkr. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-02-22. 

Kulturnämnden har samordnat och lett evenemanget Kulturnatten i Uppsala sedan 1989. 
Evenemanget har vuxit till Sveriges största Kulturnatt med ca 175 000 besökare och tusentals 
medverkande unga och vuxna, amatörer och professionella, föreningar, organisationer och 
enskilda. Sedan 2011 har uppdraget att arrangera Kulturnatten getts till Destination Uppsala 
AB. Uppdraget innebär att initiera, koordinera, leda och marknadsföra Kulturnatten den andra 
lördagen i september. Uppdraget innebär också att förbereda och underlätta ett deltagande 
under hela året samt att söka finansiering för evenemanget på olika håll. Nuvarande avtal om 
uppdrag löper 2014-2016. Avtalsersättningen 2015 var 789 tkr. Inför 2016 föreslås en ökning 
av ersättningen med 121 tkr för att utveckla evenemanget och möta de behov som 
evenemangets storlek kräver. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Lomma KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 43 

Modell för kulturell allemansrätt/kulturgaranti för barn och unga i samarbete med 
utbildningsförvaltningen 

Förvaltningen informerar om modell för kulturell allemansrätt/kulturgaranti för barn och unga 
i samarbete med utbildningsförvaltningen. 

§ 44 

Kulturskola 
KTN 2015-0125 

Elisabeth Ståhle (MP) informerar om arbetet med kulturskola. 

Justerandes sign 
cr 

(--) 

Utdragsbestyrkande 



2upealoi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 45 

Remiss av betänkandet SOU 2015:89, Ny museipolitik 
KTN 2015-0570 

Beslut 
att besvara remissen från Kulturdepartementet enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-02-23. 

Uppsala kommun har inbjudits att lämna synpunkter gällande remissen av Statens kulturråds 
betänkande SOU 2015:89. Ny museipolitik. Museiutredningen har genomfört en översyn av 
de statliga museernas uppdrag, myndighets- och institutionsstruktur samt regeringens styrning 
av dem. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 46 

Samarbetsavtal beträffande Biotopia mellan Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 
år 2016 
KTN 2016-0088 

att godkänna upprättat förslag till avtal mellan Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun 
beträffande verksamhet knuten till Biotopia under år 2016, samt 

att uppdra åt förvaltningsdirektören att underteckna avtalet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-02-23. 

Uppsala kommun och Upplandsstiftelsen samverkade vid renoveringen och uppbyggnaden av 
Biotopia. Sedan invigningen i oktober 2007 har Upplandsstiftelsen samverkat med Biotopia 
för att nå ut med information om utflyktsmål för friluftsliv och naturupplevelse i hela länet. 
Stiftelsen har sedan invigningen en anställd person placerad vid Biotopia. Nytt avtal ska nu 
tecknas för år 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 47 

Överenskommelse om drift av allaktivitetshus 
KTN 2016-0099 

Beslut 
att återremittera ärendet till nämnden den 14 april. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-03-09. 

Yrkande 
Eva Edwardsson (L) yrkar med instämmande av Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil 
Norbelie (M) och 011e Rornlin (C) att ärendet återremitteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om det är nämndens mening att bifalla Eva Edwardssons (L) in fl 
återremissyrkande. 
Ordföranden frågar om det är nämndens mening att fatta beslut i ärendet idag. 
Ordföranden finner att nämnden har beslutat att fatta beslut i ärendet idag. 

Omröstning 
Omröstning begärs och verkställs. 

Den som röstar på att ärendet ska beslutas idag röstar ja. 
Den som röstar på att ärendet ska återremitteras röstar nej. 

Ja-röster avges av Peter Gustavsson (S), Karolin Lundström (V), Agneta Erikson (S) och 
Tomas Lindh (S). 

Nej-röster avges av Eva Edwardsson (L), Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie 
(M), Kiillike Montgomery (MP) och 011e Romlin (C). 

Elisabeth Ståhle (MP) avstår från att rösta. 

Ordföranden finner att nämnden har med 6 nej-röster mot 4 ja-röster beslutat att återremittera 
ärendet till nämnden den 14 april 2016. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Uppsala 	
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-03-15 

§ 48 

Remiss — Program mot våld i nära relation 
KTN 2016-0105 

Beslut 
att uppdra till ordföranden att efter hörande av presidiet besluta yttrande av remiss - Program 

mot våld i nära relation. 

§ 49 

Rapport från förrättningar 

-Eva Edwardsson (L) rapporterar från kommunträff med bygdegårdsföreningarna tillhörande 
Uppsala kommun och Heby kommun den 26 januari 2016. 

-Elisabeth Ståhle (MP) rapporterar från kommunala pensionärsrådets möte den 26 februari 
2016. 

-Peter Gustavsson (S) och kulturdirektör Sten Bernhardsson rapporterar från relationsdagen i 
Uppsala den 2 mars 2016. 

§ 50 

Beslut 

att i kallelsen till kulturnämnden 2016-03-15 redovisade delegationsbeslut, skrivelser, avtal, 
protokoll och övrigt läggs med godkännande till handlingarna. 

§ 51 

Fråga 

Anders Nordström (L) väcker fråga om möjlighet att införa en frågestund vid nämndens 
sammanträden. 
Nämnden enas om att ta upp frågan för diskussion i arbetsutskottet. 

Justerandes sign 

 

Utdragsbestyrkande 

   



2upeaeloa 
KULTURNÄMNDEN 

Nämnd/Organ: 

Sammanträdesdatum 

Sammanträdeslokal: 

Ordförande: 

Sekreterare: 

Kulturnämnden 

2016-03-15 kl 17.00 

Gränbyskolans aula, Liljefors Torg 1 Uppsala 

Peter Gustavsson (S) 

Ingela Åberg 

Kulturnämndens sammanträde 2016-03-15 är öppet för allmänheten. 

Föredragningslista 
Nr 	Ärenderubrik 
	

Övriga uppgifter 	 Diarienummer 

1. Upprop/formalia 

2. Val av justeringsperson och justeringsdag 

3. Fastställelse av föredragningslistan 

Nämndövergripande 

5. Deltagande i konferenser och möten 

a) 	Workshop ang revidering av 
biblioteksplanen i samarbete med 
utbildningsnämnden 12 april 2016 118-20 

c) 	Medborgardialog om kultur- och 
fritidsverksamhet i Gränby 16 mars 2016 kl 
18.30-20.00 

Strategi & omvärld 

6. Fördelning av investeringsmedel, konst i 
offentlig miljö 2016 samt förslag till 2017-
2020 

Förslag på deltagande 

att utse Peter Gustavsson, 
Madeleine Bengtsson (båda S), 
Salvador Rincon-Amat (MP), 
Margareta Fernberg (M) och 
Anders Nordström (L) att delta 
i workshop den 12 april 2016 

att utse Peter Gustavsson (S) 
och Eva Edwardsson (L) att 
delta i medborgardialog i 
Gränby 16 mars 2016. 

Förslag tidigare KTN 2016-0082 



7. Samrådsyttrande - Detaljplan Storvreta 
Centrum, Uppsala kommun 

8. Ansökan om bidrag för om- och tillbyggnad 
av Bälinge bygdegård 

9. Stöd till det fria kultur- och föreningslivet 
för insatser som stödjer nyanlända och 
asylsökande i kommunen 

10. Samarbetsprojekt studieförbund 2016 

11. Ansökan om verksamhetsbidrag 2016; TRIS 
(tjejers rätt i samhället) 

12. Ansökan om verksamhetsbidrag; Uppsala 
Tennisklubb, projektet Amo Obaida 

13. Ansökan om ekonomiskt bidrag till 
barnverksamhet i Årsta; Svenska kyrkan, 
Vaksala församling 

14. Studiefrämjandets ansökan om 
verksamhetsbidrag 2016-2017 för Kontakten 

15. Utökning av representanter i den politiska 
styrgruppen för lokala kulturskolan 

16. Avtalsuppföljning 2015 och 
överenskommelse om tilläggsavtal 2016 
gällande avtal med Destination Uppsala AB 
om Kulturnatten i Uppsala 

17. Modell för kulturell 
allemansrätt/kulturgaranti för barn och unga 
i samarbete med utbildningsförvaltningen 

18. Kulturskola 

Egenregiverksamhet 

19. Riktlinjer för uthyrning och upplåtelse av 
Bibliotek Uppsalas lokaler 

20. Remiss av betänkandet SOU 2015:89, Ny 
museipolitik 

21. Samarbetsavtal beträffande Biotopia mellan 
Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun år 
2016 

22. Överenskommelse om drift av 
allaktivitetshus 

Förslag tidigare 	 KTN 2016-0045 
Rev förslag 

Förslag tidigare 	 KTN 2016-0067 

Förslag (ej berett i AU) 
	

KTN 2016-0031 

Förslag tidigare 	 KTN 2015-0598 

Förslag tidigare 	 KTN 2016-0043 

Förslag tidigare 	 KTN 2015-0604 

Förslag tidigare 	 KTN 2016-0041 

Förslag tidigare 	 KTN 2016-0089 
KTN 2015-0431 

Förslag tidigare 	 KTN 2015-0125 

Förslag tidigare 	 KTN 2016-0072 

Muntlig rapport 

Muntlig rapport 

Förslag tidigare 	 KTN 2015-0511 
Rev förslag 

Förslag tidigare 	 KTN 2015-0570 
Rev förslag 

Förslag tidigare 	 KTN 2016-0088 

Förslag (ej berett i AU) 	KTN 2016-0099 



22 a Remiss Program mot våld i när relation 

23. 	Rapport från förrättningar 

Remiss 	 KTN 2016-0105 
Förslag senare (ej berett i AU) 

Rapportering av beslutat deltagande i 
konferenser och möten 

a) Kommunträff med bygdegårdsföreningama 
tillhörande Uppsala kommun och Heby 
kommun den 26 januari 2016 

b) Kommunala pensionärsrådets möte 26 
februari 2016 

c) Relationsdagen i Uppsala den 2 mars 2016 

24. Anmälningsärenden 

Delegationsbeslut 
Samråd- Detaljplan för del av Kvarngärdet 60:1 m fl, Uppsala kommun. KTN 2015-0595. 
Beslut om återkrav — projektet UPPOM år 2015. KTN 2014-0293. 
Verksamhetsbidrag 2016 
Avslag - Föreningen Arabiska och svenska under ett tak, sökt 168 000 kr stöd för nyanlända flyktingar. 
KTN 2015-0592. 
Beviljat bidrag med 190 000 kr — ABF i Uppsala län, musikalträning i Stenhagens bildnings- och 
kulturcentra. KTN 2016-0046. 
Beviljat bidrag med 90 000 kr — La Softa, lovverksamhet på sport-, påsk-, och höstlov 2016/2017. KTN 
2016-0055. 
Drogfritt arrangemang 2016 
Bevilja bidrag med 7 000 kr — Din Bästa Fritid, tjejkväll i samarbete med Uppsalas alla fritidsgårdar. 
KTN 2016-0054. 
Beviljat bidrag med 10 000 kr — Café Genomfarten, drogfritt arrangemang på sportlovet. KTN 2016-0061 
Utseende av adjungerade konsulter samt arvode till stipendieutskottet för bedömningar och motiveringar 
stipendium till kulturarbetare samt unga skrivare. KTN 2015-0525, 0526. 
Yttrande — Begäran om rivningsliv, Vänge 4:1 (Gamla Salavägen 29) Uppsala kommun. KTN 2016-0094 

Skrivelser/avtal 
Minnesanteckningar från dialog för utveckling av kulturlivet i Uppsala, mellan kulturnämnden och 
Uppsala konsert & kongress. KTN 2014-0127 

Protokoll 
Kulturnämndens arbetsutskott 2016-01-26. 
Kulturnämnden 2016-02-11. 
Kulturnämndens stipendieutskott 2016-02-02. 

Övrigt 
Brev från Carin Anla Fiske ang arrangörsstödens maxbelopp och totala potten samt svar från Peter 
Gustavsson (S). 
Brev från Åsa Grentzelius ang fråga kring kulturskolefrågan samt svar från Peter Gustavsson (S). 
Brev från Åsa Olsson ang fråga om ansökan om resestipendium samt svar från Peter Gustavsson (S). 
KTN 2015-0352 
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