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Agneta Erikson (S) 
Arne Sandemo (M) §§ 80-88 
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Elisabeth Ståhle (IVIP) 
011e Romlin (C)  

Tomas Lindh (S) tjg 
Margareta Femberg (M) tjg §§ 78-79 
Salvador Rincon-Amat (MP) 
Philip Wargert (V) 
Anders Nordström (L) tjg §§ 89-95 
Felicia Sundmark (KB) 

• Sten Bemhardsson kulturdirektör, Sabina Andersson avdelningschef strategi & omvärld, 
Runa Krehla, Annika Strömberg, Elise Rhodin (alla kulturstrateger), Magnus Elfwendahl 
stadsantikvarie, Daniel Werkmäster chef för konstmuseet, Maria Björk teaterchef och 
konstnärlig ledare Reginateatem, Gunilla Sjöblom chef fritid. 

Utses att justera: 	Eva Edwardsson (L) 	 Paragrafer: 78-91, 94-96 
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plats och tid: 

Underskrifter: 

Uppsala Konsert & Kongress, 2016-05-30 

    

     

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

  

Ingela 

 

ANSLAG/BEVIS 
	

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Kulturnämnden 
Datum: 	 2016-05-19 
Datum för 	 2016-05-31 

	 Sista dag för överklagande: 	2016-06-21 
anslags uppsättande: 	 Datum för anslags nedtagande: 2016-06-22 





551 Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 78 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

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

§ 79 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg och ändring av ärendeföljden i 
föredragningslistan, 

-fråga från Karolin Lundström (V) — inbrott på Stenhagens kultur- och bildningscentrum. 
-fråga från Agneta Eriksson (S) fritidsaktiviteter för nyanlända barn. 
Båda frågorna besvaras muntligt under punkt 15, Kvalitetsredovisning — Fritid Uppsala 2015. 

Ärende 7 Gösta Knutsson — stipendium 2016 och ärende 16 Kompletteringar av Uppsala 
konstmuseums Uppsala Ekebysamling behandlas efter ärende 4h Konst som öppna data. 

Ärende 19 Ansökan om medel för stöd till fritidsaktiviteter för ensamkommande barn i 
Stenhagen och ärende 20 Ansökan om medel för utvecklingsprojekt i Storvreta. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 





flupealoi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 80 

Uppsala kommuns arkitekturpolicy och innerstadsstrategi 

Arkitekt Claes Larsson stadsbyggnadsförvaltningen informerar om arbetet med Uppsala 
kommuns arkitekturpolicy och innerstadsstrategi. 

Konst som öppna data 

Sabina Andersson chef för avdelningen strategi & omvärld informerar om "Konst som öppna 
data". 

Lagen om hur alla kan använda handlingar från den offentliga förvaltningen kallas för PSI-
lagen. PSI står för Public Sector Information eller öppna data som det kallas på svenska. 
Lagen innebär att företag och privatpersoner ska kunna återanvända den offentliga 
information som myndigheter samlar in och lagrar i elektronisk form. Under våren 2016 
kommer Uppsala kommuns baskarta (innehållande 42 informationsmängder) att publiceras 
som öppna data på uppsala.se.  

För kulturnämnden kommer det innebära att konstverk och konstverksstråk som nämnden 
äger publiceras som öppna data. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 81 

Gösta Knutsson — stipendium 2016 
KTN 2016-0193 

Beslut 
att Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendium 2016 tilldelas Maria Malmberg-Wallin 

och Agneta Forslund med följande motivering: 

Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendium tilldelas Maria Malmberg-Wallin och Agneta 
Forslund för att under många år ha vidareutvecklat en framgångsrik konstpedagogisk 
verksamhet på Bror Hjorths Hus för barn och unga, med nya teman och idéer utifrån ett 
jämlikt barnperspektiv, 

att stipendiesumma 2016 ska vara 30 000 kr, samt 

att utdelning av stipendiet ska ske den 10 september vid Kultumattens invigning på Uppsala 
Konsert & Kongress. 

Deltar inte i beslut 
Kiillike Montgomery (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut 2016-05-16. 

Kommunfullmäktige beslutade 1990 att inrätta ett stipendium till Gösta Knutssons minne. Det 
ska avse stöd och uppmuntran till personer som gjort betydande insatser på barnkulturens 
område. Kulturnämnden fick uppdraget att årligen dela ut stipendiet enligt riktlinjer och 
stadgar som nämnden själv beslutat. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§82 

Kompletteringar av Uppsala konstmuseums Uppsala Ekebysamling 

Museichef Daniel Werkmäster informerar om möjlighet att komplettera Uppsala 
konstmuseums Uppsala Ekebysamling genom inköp av konstsamling. 

Nämnden enas om att ta upp ärendet för beslut på sammanträdet i juni. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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fAupealo, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 83 

Delårsbokslut och helårsprognos per april 2016 
KTN 2016- 

Beslut 
att godkänna förslag till delårsbokslut och helårsprognos per april 2016, samt 

att överlämna delårsbokslut och helårsprognos per april 2016 till kommunstyrelsen. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-18. 

Kulturnämndens delårsbokslut per april 2016 visar ett positivt resultat om 5 800 tkr för 
perioden januari-april. Orsaker till resultatet för perioden är bland annat att endast en liten del 
av budgeten för kulturskoleprojektet har använts och att kultur- och föreningsstöd som 
periodiserats till perioden ännu inte har betalats ut. 

Kulturnämnden har beviljats en resursförstärkning om 2 600 tia-  från kommunstyrelsen för 
verksamhet riktad till ensamkommande ungdomar vilket kommer att täcka kostnader som 
under året uppstår inom egenregiverksamheten samt möjliggöra stöd till fristående 
verksamheter. 

Kulturnämnden prognosticerar ett positivt resultat om 114 tkr för år 2016. Osäkerheten i 
nämndens prognos ligger inom ett underskott om 1 000 tkr och ett överskott om 500 tkr. 
Kulturnämnden bedömer att nämndens uppdrag i Mål & budget 2016-2018 kommer att 
genomföras under året. 

Beslutsgång 
Nämnden enas om att på sammanträdet i juni ta upp ärendet för att diskutera och analysera 
och ställa frågor till förvaltningen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 





upealo, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 84 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
att i efterhand godkänna Tomas Lindhs (S) deltagande på Landsbygdsforum den 10 maj 

2016, 

att utse Peter Gustavsson (S), Agneta Erikson (S) och Felicia Sundmark (KD) att utan arvode 
delta på medborgardialog den 24 maj 2016 på Gränbyskolan, samt 

att utse Anders Nordström (L) att delta på kommunala pensionärsrådets möte den 10 juni 
2016 i stället för Elisabeth Ståhle (MP) som anmält förhinder. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign , 





Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 85 

Samrådsyttrande — planprogram för kv Hugin i Kungsängen, Uppsala kommun 
KTN 2016-0123 

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

kvarteret Hugin i Kungsängen, Uppsala kommun. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-04-24. 

Planprogrammet för kvarteret Hugin formar stadsbyggnadsvisionen för området och ger 
utvecklingsinriktningen för det fortsatta planarbetet. Planprogrammet redogör även för de 
förutsättningar som råder. Genom att i planprogrammet föreslå en mer funktionsblandad 
bebyggelse med innerstadskaraktär, nya mötesplatser och en ny kvartersindelning skapas 
bättre förutsättningar för kvarteret att bli en del av stadskärnan och främja innerstadens 
utveckling söderut. 

Beslutsgång 
Bertil Norbelie (M) föreslår att under huvudrubrik Inriktning för planläggning (s 11-12) förs 
rubrik Skala och Siktlinjer samman i ett stycke samt att rubrik Parkrum kommer sist. 

011e Romlin (C) föreslår att följande mening läggs till under Sammanfattning "Den äldre 
bebyggelsen i kvarteret Ångkvarnen kan även utvecklas till bostäder". 

Nämnden enas om båda förslagen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 86 

Ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2016 till KFUM Gottsunda fritidsgård 
KTN 2015-0547 

Beslut 
att bevilja KFUM Uppsala 610 tkr i utökat verksamhetsbidrag 2016 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-04-26. 

Under hösten 2015 hittade allt fler ensamkommande ungdomar till fritidsgårdarna, både de 
kommunala och externt drivna. De nya besökarna har tillfört mycket till verksamheten och 
fritidsgårdarna fyller en viktig funktion i att skapa ungdomarna sammanhang och en positiv 
fritid. Men det innebär en ökad arbetsbelastning, och om inte personalbemanningen räcker till 
kan mötesplatsen bli otrygg, vilket skulle vara negativt för både de gamla och nya besökarna 
samt personal. 

Café genomfarten och KFUM signalerade tidigt att det skulle bli svårt att upprätthålla bra 
verksamhet med befintlig personal. Verksamheten har därför förstärkts under våren. Under 
påsken uppstod det oroligheter i Gottsundaområdet, samtidigt som fritidsgården var stängd för 
helgdagar. Det hängde inte nödvändigtvis ihop, men att ha förebyggande öppen verksamhet 
på helgdagar kan ha en lugnande effekt. KFUM har ansökt om utökat verksamhetsbidrag om 
470 tkr för ökad bemanning på fritidsgården och 140 tkr för att ha öppet alla återstående 
helgdagar 2016, totalt 610 tkr 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

 





upekela KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 87 

Ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2016 till Café Genomfarten 
KTN 2015-0550 

Beslut 
att bevilja Café Genomfarten 396 tkr i utökat verksamhetsbidrag 2016. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-04-26. 

Under hösten 2015 hittade allt fler ensamkommande ungdomar till fritidsgårdarna, både de 
kommunala och externt drivna. De nya besökarna har tillfört mycket till verksamheten och 
fritidsgårdarna fyller en viktig funktion i att skapa ungdomarna sammanhang och en positiv 
fritid. Men det innebär en ökad arbetsbelastning, och om inte personalbemanningen räcker till 
kan mötesplatsen bli otrygg, vilket skulle vara negativt för både de gamla och nya besökarna 
samt personal. Café genomfarten signalerade i december 2015 att det skulle bli svårt att 
upprätthålla bra verksamhet med befintlig personal. Verksamheten har därför förstärkt under 
våren, och önskar nu 396 tkr i extra verksamhetsbidrag för 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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551 Plal.f. KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 88 

Ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2016 till KFUM Alnäs friluftsgård 
KTN 2016-0166 

Beslut 
att bevilja KFUM Uppsala 300 tkr för 300 kostnadsfria platser på Alnäs friluftsgård 

sommaren 2016 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-10. 

Kulturförvaltningen kommer att rekvirera det statliga bidraget för kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
administrerar. Förvaltningens målsättning är att använda sig av befintliga aktörer för att skapa 
mervärde för kommunens barn och ungdomar. Bidraget ska gå till kostnadsfria aktiviteter för 
barn och unga 6-15 år. KFUM brukar finansiera gratisplatser genom att ansöka om medel från 
olika stiftelser, samt egen finansiering, vilket medgav ett underskott för föreningen 2015. I år 
har man dock aviserat att det är hård konkurrens om bidraget från stiftelserna, KFUM ansöker 
därför om extra resurser från de statliga sommarlovsmedlen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 





upeala KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 89 

Remissförslag till riktlinjer för stöd till barns och ungas fria tid 
KTN 2015-0505 

Beslut 
att godkänna remissförslag till riktlinjer för stöd till barns och ungas fria tid, samt 

att uppdra till kulturförvaltningen att sända förslag till riktlinjer för stöd till barns och ungas 
fria tid för remiss till berörda aktörer. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-10. 

Kulturförvaltningen fick 2015-10-22 i uppdrag av nämnden att genomföra en översyn av 
kulturnämndens stöd till barns och ungas fria tid, vilken återrapporterades 2015-11-19. 
Förvaltningen fick då i uppdrag att komma med förslag till förtydligade riktlinjer och rutiner 
för stöd till barns och ungas fria tid, efter att synpunkter inhämtats från berörda bidragstagare 
inom föreningslivet. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden godkänner i ärendet 
föreliggande remissförslag till nya riktlinjer för stöd till barns och ungas fria tid, och uppdrar 
till förvaltningen att sända förslaget på remiss till berörda aktörer som inte tidigare erbjudits 
att inkomma med synpunkter. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

9c, 





2upp,alo. KUL TU RN Ä MN D EN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 90 

Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet Uppsala län för musik- 
och kulturskoleverksamhet 
KTN 2016-0170 

Beslut 
att ta emot Studiefrämjandets redovisning av utförda prestationer utifrån avtal om frivillig 

musikundervisning, 

att godkänna förslaget till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet i 
Uppsala län för Studiefrämjandets kulturskola läsåret 2016/2017, 

att överenskommelse om verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet i Uppsala län för 
Studiefrämjandets kulturskola läsåret 2016/2017ersätter tidigare förlängt avtal, KTN-
2015-0545, from 2016-07-01, samt 

att uppdra till kulturförvaltningen att fortsätta se över samordningsformerna med de externa 
musik- och kulturskolorna bland annat med avseende på lokalytor. 

Särskilt yttrande 
Eva Edwardsson (L), Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M), 011e Romlin 
(C) och Anders Nordström (L) anmäler särskilt yttrande, bilaga § 90. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-10. 

Studiefrämjandet har för sin kulturskoleverksamhet haft avtal om ersättning med barn- och 
ungdomsnämnden för perioden 2012-2014. Avtalet förlängdes ett år med beslut i barn- och 
ungdomsnämnden 2014-11-27, BUN-2014-1578, samt för 2016 med beslut i kulturnämnden 
2015-12-10, KTN-2015-0545. Samtidigt som avtalet förlängdes i kulturnämnden fick 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny verksamhetsöverenskommelse som ersätter det 
förlängda avtalet. 

2014-05-27 tecknades det, efter en upphandling, ett avtal mellan barn- och ungdomsnämnden 
och studiefrämjandet om frivillig musikundervisning med musikskola där Studiefrämjandet 
åtog sig att ta över den kommunala musikskolans kö på ca 1000 elever. Studiefrämjandet har 
valt att kalla verksamheten för Musikplats. Förvaltningen bedömer att leverantören har utfört 
uppdraget enligt vad som anges i avtalet. Avtalet är uppsagt from 2016-06-30 och vad som 
ska hända med musikplatselevema måste regleras i den nya överenskommelsen om 
verksamhetsbidrag för Studiefrämjandets kulturskola. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 18.20-18.30. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 





551 upe,ffila KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 90 

Beslutsgång 
Förvaltningen anmäler följande ändring under § 4 i överenskommelsen, 
"Eleversättningen per tidigare musikplatselev baseras på 470 inskrivna elever våren 2016 och 
årsersättningen 1 300 000 kr vilket ger ersättningen 2 766 kr/elev/år, och 
1 383 kr/elev/termin." 

Nämnden enas om denna ändring. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2upp,503, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 91 

Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Österledskyrkan i Gamla Uppsala för 
musik- och kulturskoleverksamhet 
KTN 2016-0171 

Beslut 
att godkänna förslaget till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Österledskyrkan i 

Gamla Uppsala för Österledkyrkans musikskola läsåret 2016/2017, samt 

att överenskommelsen om verksamhetsbidrag till Österledskyrkan i Gamla Uppsala för 
Österledkyrkans musikskola läsåret 2016/2017 ersätter tidigare förlängt avtal, KTN-
2015-0546, from 2016-07-01. 

Särskilt yttrande 
Eva Edwardsson (L), Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M), 011e Romlin 
(C) och Anders Nordström (L) anmäler särskilt yttrande, bilaga § 91. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut 2016-04-25. 

Österledskyrkan i Gamla Uppsala har för sin musikskoleverksamhet haft avtal om ersättning 
med barn- och ungdomsnämnden för perioden 2012-2014. Avtalet förlängdes ett år med 
beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27, BUN-2014-1578, samt för 2016 med beslut 
i kulturnämnden 2015-12-10, KTN-2015-0546. Samtidigt som avtalet förlängdes i 
kulturnämnden fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny verksamhetsöverenskommelse 
som ersätter det förlängda avtalet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Ram KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 94 

Kvalitetsredovisning — Fritid Uppsala 2015 
KTN 2016-0173 

Beslut 
att ta emot upprättad kvalitetsredovisning för kulturnämndens egenregiverksamhet Fritid 

Uppsala år 2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-04-29. 

Kvalitetsredovisningen är en del av Fritid Uppsalas systematiska kvalitetsarbete. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 95 

Rapport från förrättningar 
KTN 2016-0068 

-Tomas Lindh (S) och avdelningschef Sabina Andersson rapporterar från Landskapsforum 
den 10 maj 2016 på Uppsala konsert och kongress. 

-Karolin Lundström (V) rapporterar från besök på Rasbokils bygdegård den 24 april 2016. 
• • • 

§ 96 
Anmälningsärenden 

Beslut 
att i kallelsen till kulturnämnden 2016-05-19 redovisade delegationsbeslut, skrivelser och 

protokoll och övrigt läggs till handlingarna. 

CI Justerandes sign 
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Bilaga § 90 KTN 2016-05-19 

Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet Uppsala län för musik- 
och kulturskoleverksamhet 
KTN 2016-0170 

Särskilt yttrande från Alliansen (M, L, C och KD) 

Vi har vi upprepade tillfällen vid sammanträden med nämnd, arbetsutskott och styrgruppen 
för kulturskolan fört fram att en ordning där Uppsala musikskola står för kostnader för 
notkopiering och för medlemskap i SMoK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) för externa 
aktörer inte bör fortsätta. Med förvåning noterar vi att denna fråga inte har lösts inför 
tecknandet av ett nytt avtal inför läsåret 2016/17. 

För Studiefrämjandet gäller att organisationen kan använda lokalerna i Disponentvillan utan 
kostnad. Det är inte acceptabelt att en av extern aktörerna särbehandlas på detta förmånliga 
vis. Även här noterar vi med förvåning att frågan inte har lösts av majoriteten. 

I allt skriftligt material från kulturförvaltningen inom Uppsala kommun bör klarspråk gälla. 
Det betyder att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. I uppdragsbeskrivningen till de 
båda avtalen med Studiefrämjandet respektive Österledskyrkans rörande Musik- och 
kulturskola anges att verksamheten "ska utgå från ett salutogent perspektiv". Det framstår 
som onödigt att använda ett så krångligt ord som "salutogent". Ett mer begriplig ord än 
salutogent är "hälsofrämj ande". Kommunen tillhandahåller emellertid inte en musik- eller 
kulturskola för att kulturen har ett nyttovärde, utan för att det är ett värde i sig att barn och 
unga får uppleva och skapa kultur. Vi föreslår att det alltför komplicerade ordet "salutogent" 
inte används överhuvudtaget i nämndens texter samt att kulturförvaltningen visar större 
återhållsamhet med att använda ordet "hälsofrämj ande" i texter som har med Kulturskolan att 
göra. 

Särskilt yttrande 
Eva Edwardsson (L), Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M), 011e Romlin 
(C) och Anders Nordström (L)anmäler särskilt yttrande, bilaga § 90. 
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Bilaga § 91 KTN 2016-05-19 

Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Österledskyrkan i Gamla Uppsala för 
musik- och kulturskoleverksamhet 
KTN 2016-0171 

Särskilt yttrande 
Eva Edwardsson (L), Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M), 011e Romlin 
(C) och Anders Nordström (L) anmäler särskilt yttrande, bilaga § 91. 

Särskilt yttrande från Alliansen (M, L, C och 1(D) 

Vi har vi upprepade tillfällen vid sammanträden med nämnd, arbetsutskott och styrgruppen 
för kulturskolan fört fram att en ordning där Uppsala musikskola står för kostnader för 
notkopiering och för medlemskap i SMoK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) för externa 
aktörer inte bör fortsätta. Med förvåning noterar vi att denna fråga inte har lösts införa 
tecknandet av ett nytt avtal inför läsåret 2016/17. 

I allt skriftligt material från kulturförvaltningen inom Uppsala kommun bör klarspråk gälla. 
Det betyder att språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt. I uppdragsbeskrivningen till de 
båda avtalen med Studiefrämjandet respektive Österledskyrkans rörande Musik- och 
kulturskola anges att verksamheten "ska utgå från ett salutogent perspektiv". Det framstår 
som onödigt att använda ett så krångligt ord som "salutogent". Ett mer begripligt ord än 
salutogent är "hälsofrämjande". Kommunen tillhandahåller emellertid inte en musik- eller 
kulturskola för att kulturen har ett nyttovärde, utan för att det är ett värde i sig att barn och 
unga får uppleva och skapa kultur. Vi föreslår att det alltför komplicerade ordet "salutogent" 
inte används överhuvudtaget i nämndens texter samt att kulturförvaltningen visar större 
återhållsamhet med att använda ordet "hälsofrämjande" i texter som har med Kulturskolan att 
göra. 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38

