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Plats och tid: 
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Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

Stationsgatan 12, Uppsala kl 15.00 — 18.40 

Ledamöter: Peter Gustavsson (S) ordf 
Karolin Lundström (V) 1:e vice ordf 
Eva Edwardsson (L), 2:e vice ordf 
Agneta Erikson (S) 
Tomas Lindh (S), §§ 52-64 
Arne Sandemo (M), §§ 52-64 
Margareta Femberg (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Kfillike Montgomery (MP) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
011e Romlin (C), §§ 52-65 

Ersättare 
tjg=tjänst-
görande 

Agneta Gille (S), §§ 52-58 
Salvador Rincon-Amat (MP), tjg 
Philip Wargert (V), tjg §§ 66-70 
Anders Nordström (L), tjg §§ 65-70 
Felicia Sundmark (KD), §§ 52-61 

Övriga 
deltagare: 

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Sabina Andersson avdelningschef strategi och omvärld, 
Gunilla Sjöblom fritidschef, Johanna Hansson bibliotekschef, Bo Frick kulturskolechef, Anna 
Ehn intendent för offentlig konst, Annika Strömberg, Elise Rhodin, och Karin Sundequist (alla 
kulturstrateger). 

Utses att 
justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 
Peter Gustavsson (S), ordförande 

Inge1aÄbrg, sekreterare 

 

Eva Edwardsson (L), justerare 

  

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

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift: 

Kulturnämnden 
2017-04-25 
2017-05-05 Sista dag för överklagande: 2017-05-26 

Datum för anslags nedtagande: 2017-05-29 

Uppsala kommun;  Stationsgatan 12, Uppsala 

\,kx. 
Ingela Äberg, sekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

§ 52 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att utse Eva Edwardsson (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 
4 maj 2017. 

§ 53 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg och ändring, 

- Inbjudan från Fyrisbiografen för samtal och utbyte fredag 28 april id 16.30. 
- ICORN — nationell samordnare. 
- Kulturpolitiskt seminarium den 10 maj kl 18.00-20.00 på UKK. 
- Konstnärlig gestaltning Dragarbrunn KTN 2012-0334. 
- Ärendena Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare och unga skrivare 2017 och 

Uppsala kommuns stipendium till Jan Fridegårds minne behandlas efter ärende Rapport 
Särskild bamkultursatsning 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

( 



2upente KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

§ 54 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
att utse Peter Gustavsson (S) och Felicia Sundmark (KD) att delta i utbildning om 
Radikalisering — upptäcka och förebygga, kompetenshöjning i att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism den 24 april 2017, samt 

att utan arvode har nämndens ledamöter möjlighet att besöka Fyrisbiografen för samtal och 
utbyte fredag 28 april kl 16.30. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsalam  KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

§ 55 

Slutrapport kultursamarbete mellan ett antal Uppsalaföretag och kulturnämnden 
KTN 2015-0386 

Beslut 
att ta emot slutrapporten om kultursamarbete mellan ett antal Uppsalaföretag och 
kulturnämnden. 

Ärendet 
Under perioden 2015-2016 har ett kultursamarbete mellan kulturnämnden och två 
Uppsalaföretag pågått. Avsikten med samarbetet har varit att gemensamt arbeta för ett 
starkare engagemang från näringslivet i att stötta och utveckla kulturlivet i Uppsala och 
därigenom skapa en attraktivare stad och ett livaktigt kulturliv. I slutrapporten redogörs för 
aktiviteter som ingått i samarbetet samt för den utvärdering som gjorts. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-04-05. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2uPple», KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

§ 56 

Rapport Särskild barnkultursatsning 2016 
KTN 2016-0078 

Beslut 
att ta emot rapport gällande Särskild bamkultursatsning 2016. 

Ärendet 
I kulturnämndens budget för år 2016 anslogs 500 tkr för en särskild satsning för att stärka 
barn och ungas tillgång till professionell scenkonst. Medlen användes för att öka 
utbudet av och tillgängligheten till scenkonstföreställningar för barn och unga i kommunen 
med särskilt fokus på elever i landsbygdsskolor från åk 6 och uppåt. Satsningen innefattade 
ett utvecklat samarbete med deltagande skolor vad gäller urval av föreställningar samt för-
och efterarbete med föreställningen i undervisningen. Totalt 1016 elever tog del av 
teaterföreställningar och 677 elever av workshops genom satsningen. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-03-22. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
7) 7  



Mala KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

§ 57 

Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 
KTN 2016-0342, 2017-0343 

Beslut 
att följande personer beviljas stipendium till kulturarbetare, arbetsstipendium respektive 
fortbildningsstipendium, samt stipendium till unga skrivare 2017: 

Arbetsstipendium 100 000 kr 
Helena Laukkanen, konst 
Anders Ryman, fotografi 

Fortbildning, resor, material, andra angelägna behov 25 000 kr 
Mateja Kovacevic, dans 
Anna-Maria Hällgren, litteratur 
Gianfranco Selgas De Silvi, litteratur 
Maria Öström, litteratur 
Natasha Dahnberg, konst 
Katrina Loelv, konst 
Jennie McMillen, konsthantverk 
Pia Ulfendahl, konsthantverk 
Tove Brandt, musik 
Johan Tilli, musik 

Stipendium till unga skrivare 13-19 år 
Amanda Bravo, född 1999, 10 000 kr 
Smilla Bjurbo, född 2002, 5000 kr 

Motiveringar till stipendier kulturarbetare 
Unga skrivare har inte en individuell motivering till stipendiet. 

Helena Laukkanen - konst 
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 100 000 kr ges till Helena 
Laukkanen för ett mångfacetterat konstnärskap som kretsar kring processer och koncept som 
berör både det enkla och det svårgripbara. Under ett flertal år har hon i olika tekniker och 
material utforskat aspekter av temat "Fallande". Nu har det blivit dags att sammanfatta 
undersökningarna. 
Helena Laukkanen (f. 1972) är utbildad vid Konsthögskolan Umeå. Hon har ställt ut sina verk 
både i Sverige och internationellt och är tillsammans med kollegorna i konstnärsgruppen 
HAKA en profil i Uppsalas konstliv. Hon är en av dem som sedan 2014 driver 
kulturplattformen Köttinspektionen. 

Utdragsbestyrkande Justerandesign 
( 



upeala KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

fortsättning § 57 

Anders Ryman - fotografi 
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 100 000 kr ges till Anders Ryman 
för hans intagande och inkännande fotografier i den dokumentära traditionen. Ryrnans bilder 
av romska EU-migranter synliggör de levande, varma människorna bakom mediernas statistik 
och rubriker. 
Anders Ryman (f. 1955) är utbildad kulturantropolog. Så småningom tog intresset för 
fotografi överhanden och han började arbeta som fotograf och skribent med inriktning på 
resor, folkliv och kulturer. Hans bilder har publicerats världen över, exempelvis i tidskrifter 
som GEO och National Geographic. Fotografierna har också visats i ett stort antal 
utställningar, både i Sverige och internationellt. 

Mateja Kovacevic — dans 
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till dansaren Mateja 
Kovacevic för hennes brinnande vilja att inspirera unga människor att uttrycka sig genom 
dans. Kulturnämnden vill med stipendiet ge Kovacevic möjlighet till egen inspiration och 
utveckling genom fördjupning inom afro-kubansk dans. 

Anna-Maria Hällgren - litteratur 
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Anna-Maria 
Hällgren för sitt arbete att undersöka hur akademisk forskning och konstnärlig praktik kan 
kombineras. I loggboken "Tidsresenärerna" ska hon dokumentera hur hon undersöker 
förståelsen av tid och temporalitet i antropocen. Stipendiet möjliggör ett projekt vid Zentrum 
far Kultur und Urbanistik i Berlin. 

Gianfranco Selgas De Silvi - litteratur 
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Gianfranco Selgas 
De Silvi för deltagande i kursen "Writing the city" vid Humboldt Universität zu Berlin. Selgas 
De Silvi är litteraturvetare med inriktning mot spanskspråldg litteratur och vill fördjupa sina 
studier, undersöka skapandet av litteratur samt utveckla och finna inspiration till sitt eget 
skrivande. 

Maria Öström - litteratur 
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Maria Öström för 
att kunna ägna mer kontinuerlig tid åt sitt skrivande. I vår kommer hennes faktabok om 
rösten, "Babbelboken", ut och i höst kommer hennes nya ungdomsroman med arbetsnamnet 
"Säg nåt jag inte vet". 

Natasha Dahnberg — konst 
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Natasha 
Dahnberg för en konst som vänder och vrider på perspektiven, och som har både politisk och 
personlig udd. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
- 



Lipen», KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

fortsättning § 57 

Katrina Loelv — konst 
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Katrina Loelv för 
ett sinnligt och poetiskt sökande efter undflyende minnen i måleri, objekt och ord. 

Jennie McMillen — konsthantverk 
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Jennie McMillen 
för känsligt framställda textila berättelser om tillvarons olika gränsland. 

Pia Ulfendahl — konsthantverk 
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Pia Ulfendahl för 
en mångårig konsthantverkargärning där de nyligen tillkomna spröda skulpturerna i 
pappersporslinslera lovar gott inför framtiden. 

Tove Brandt - musik 
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Tove Brandt för 
hennes säkra instrumentteknik och bredd som musiker. Hon brinner för att göra musik på 
olika sätt - alltid med det musikantiska som utgångspunkt. 

Johan Tilli - musik 
Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare 2017 om 25 000 kr ges till Johan Tilli för att 
utveckla ett redan framgångsrikt musikskapande till att gälla även genren art pop - mötet 
mellan pop och konstmusik. 

Ärendet 
Kulturnämndens stipendier till kulturarbetare och unga skrivare har utlysts och behandlats i 
vederbörlig ordning. Nämndens stipendieutskott har sammanträtt tre gånger. Årets sökande 
har varit 48 (2016:42) inom stipendiet till kulturarbetare och inom unga skrivare 5 (2016: 24, 
2015: 3), Störst antal sökande finns inom konst och litteratur. Adjungerade konsulter har varit: 
Ann-Mari Tammeiman, unga skrivare, Anneli Olson teater och dans, Stefan Holmström 
musik, Christoffer Olofsson film, Ylva Hillström konst, konsthantverk och fotografi, Emilia 
Forssblad litteratur och folkbildning. Föreslagen summa för dessa stipendier är 465 000 kr. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut 2017-04-25. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

§ 58 

Uppsala kommuns stipendium till unga skrivare 2017 
KTN 2016-0343 

Beslut 
att utse författaren Kjell Eriksson till 2017 års mottagare av Uppsala kommuns stipendium 
till Jan Fridegårds minne med följande motivering: 

Uppsala kommuns stipendium till Jan Fridegårds minne om 100 000 kr ges till författaren 
Kjell Eriksson för ett författarskap som med stark förankring i den uppländska myllan för 
arbetarlitteraturens arv vidare. Kjell Eriksson levandegör människor och miljöer alltifrån Ann 
Lindell vid Uppsalapolisen och kommissarie Santos i Brasiliens övärld till Alfons Andersson, 
frivillig i spanska inbördeskriget. 

Ärendet 
Stipendium till Jan Fridegårds minne delas 2017 ut för femte gången i ordningen sedan 
starten. Kulturnämndens stipendieutskotts förslag är att det år 2017 tilldelas författaren Kjell 
Eriksson. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut 2017-04-25. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2uPple». KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

§ 59 

Stöd tilletablering av ny lokal till KFUM:s ungdomskulturhus 
KTN 2017-0134 

Beslut 
att bevilja föreningen KFUM Uppsala ett extra stöd om 350 tkr för etablering av ny lokal för 
ungdomskulturhus, nuvarande Vox Publicum, samt 

att stödet finansieras ur budgetposten utveckling och projekt. 

Ärendet 
KFUM Uppsala med verksamheten Vox Publicum är uppsagda från sin nuvarande lokal på 
Svartbäcksgatan from 2017-06 30. Föreningen har nu hittat en ny lokal på samma gata. 
Lokalen är stor och bra, och årshyran blir densamma som för nuvarande lokal. För att 
åstadkomma det så har dock föreningen åtagit sig att göra rivningsarbete och renoveringar 
själva. De lägger in både ideell tid och eget kapital men skulle behöva ett bidrag från 
kulturnämnden om 350 tkr. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-03-15. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



fl Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

§ 60 

Uppföljningsplan 2017-2018 
KTN 2016-0394, 2017-0138 

Beslut 
att godkänna förslaget till uppföljningsplan för åren 2017 — 2018, 

att fokusera kommande uppföljningar på jämförande analyser av verksamhet inom 
kulturnämndens ansvarsområde, samt 

att effektivisera uppföljningsprocesserna och återkomma med förslag på relevanta indikatorer 
inför 2018. 

Ärendet 
Nämnden fattade beslut om verksamhetsplan för 2017 vid sitt sammanträde i december 2016. I 
tjänsteskrivelsen till ärendet angav kulturförvaltningen att man skulle återkomma med ett förslag 
till uppföljningsplan för år 2017. Ett förslag till uppföljningsplan har tagits fram som omfattar två 
år, 2017-2018 vilken föreläggs nämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-04-05. 

\7k 

Justerandes sign c -) Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

§ 61 

Biblioteksplan för Uppsala kommun 
KTN 2015-0276 

Beslut 
att ställa sig bakom förslag till Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020, 

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för beslut, samt 

att utgå från förslaget till biblioteksplan i det fortsatta arbetet med att ta fram förslag till 
framtida lokalisering av fysiska bibliotek. 

Ärendet 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner "anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet". 
Syftet med biblioteksplanen är att ge strategisk vägledning för biblioteksverksamheterna. 
Planen är skriven med fokus på bibliotekens användare och på omvärldsfaktorer som kan 
komma att påverka bibliotekets verksamhet och utveckling 
Biblioteksplanen gäller både folk- och skolbibliotek. Eftersom skolbibliotek är ett av många 
områden inom skolan är skrivningarna om dem betydligt mindre omfattande än de som berör 
folkbiblioteken. Folk- och skolbibliotek är två skilda verksamheter kopplat till huvudman, 
uppdrag och målgrupp. Samtidigt finns många beröringspunkter. Biblioteksplanen pekar på 
områden där skolans och folkbibliotekens uppdrag kompletterar varandra och där samarbete 
därför bör utvecklas. 

Beslutsgång 
På förslag från ordföranden så enas nämnden om en tredje att-sats enligt följande, "att utgå 
från förslaget till biblioteksplan i det fortsatta arbetet med att ta fram förslag till 
framtida lokalisering av fysiska bibliotek". 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-04-05. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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une» KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

§ 62 

Fördelning av kulturnämndens investeringsmedel för offentlig konst för år 2017 och 
preliminärt för åren 2018-2021 
KTN 2017-0062 

Beslut 
att godkänna upprättat förslag till fördelning av kulturnämndens investeringsmedel för 
offentlig konst år 2017 där fördelning av överflyttade medel från 2016 ingår samt preliminär 
plan för åren 2018-2021. 

Ärendet 
Kulturnämnden disponerar investeringsmedel om 6 000 tkr enligt Mål och budget 2017 för 
investeringar i offentlig konst och miljögestaltande projekt. Ärendet innehåller förslag till 
fördelning mellan gestaltningsprojekten. Kostnader för fötmedling och förvaltning av konsten 
ligger utanför investeringsbudgeten, i kulturförvaltningens driftsbudget. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-03-20. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upealo. KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

§ 63 

Förnyad utlysning av ateljéstöd 
KTN 2016-0183 

Beslut 
att återremittera ärendet för att se över beloppsgränsema. 

Ärendet 
Ärendet kommer upp för beslut i nämnden i maj. 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
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551 Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

§ 64 

Kulturrådets bidrag till kulturskoleutveckling 

Kulturskolechef Bo Frick informerar. 

§ 65 

Schablonersättning — arbete med nyanlända 

Fritidshef Gunilla Sjöblom informerar. 

§ 66 

ICORN — nationell samordnare 

Avdelningschef strategi och omvärld Sabina Andersson infoimerar. 

§ 67 

Kulturpolitiskt seminarium 

Kulturstrateg Annika Strömberg informerar om kulturpolitiskt seminarium den 10 maj 
kl 18.00-20.00 på UKK. 

§ 68 

Konstnärlig gestaltning Dragarbrunn 
KTN 2012-0334 

Margareta Femberg (M) frågar vilka planer det finns för den konstnärliga gestaltningen 
Dragarbrunn på Dragarbrunnsgatan. Anna Ehn intendent för offentlig konst svarar. 

Justerandes sign 

5-  c qf 
Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-04-25 

§ 69 

Rapport från förrättningar 

Elisabeth Ståhle (MP) rapporterar från Fyrisgårdens dialogforum den 28 februari 2017. 

Eva Edwardsson (L) rapporterar från dialogkonferens enligt den lokala överenskommelsen 
(LÖK) den 20 april 2017. 

Peter Gustavsson (S) rapporterar från utbildning om radikalisering — upptäcka och förebygga, 
kompetenshöjning i att värna demokratin mot våldsbejakande extremism den 24 april 2017. 

§ 70 

Anmälningsärenden 

Beslut 
att i kallelsen till kulturnämnden 2017-04-25 redovisade protokoll och delegationsbeslut 
läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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