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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 160 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Eva Edwardsson (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 28 
december 2017. 

Utdragsbestyrkande Juste des sign 



Justera des sign Q 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 161 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att fastställa utsänd föredragningslista med nedanstående ändringar. 

Ärende 17 
Utveckling av Uppsala kulturskola stryks 

Ärende 18 
Ekonomisk månadsrapport per november 2017 

Ärende 19 
Deltagande i konferenser och möten 
b. The Nordic Cultural Political Summit 2018, Malmö 8-9 maj 2018 
c. Fritid för alla-dagen, den 20 januari 2018 

Ärende 20 
Information 
f. Demokrativecka 
Föredragande Runa Krehla 

Ärende 23 
Anmälningsärenden 
MBL-protokoll 20 17-1 1-27 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 162 

Yttrande över detaljplan för nytt kraftvärmeverk i Boländerna 
KTN-2017-0465 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för nytt 
kraftvärmeverk i Boländerna. 

Sammanfattning 
Planförslaget möjliggör ett nytt kraftvärmeverk intill det befintliga i Boländerna. Det cirka 60 meter 
höga pannhuset med sin drygt 100 meter höga skorsten kommer att bli ett nytt inslag i 
Uppsalasiluetten. Det vinnande förslaget i en tidigare arkitekttävling ligger till grund för planförslaget. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-22. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 163 

Ansökan om kommunal medfinansiering med anledning av ansökan till 
Boverket 2018 
KTN-2017-0432 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att bifalla Hagby bygdegårdsförenings ansökan om medfinansiering med 30 procent av 
investeringskostnaden, med ett högsta belopp om 1 121 250 kr. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har handläggningsansvaret för medfinansiering med anledning av ansökningar om 
investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler till Boverket. För att lokalhållande organisationer ska 
kunna erhålla Boverkets investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler krävs kommunal 
medfinansiering om minst 30 procent av den totala beräknade kostnaden. Hagby bygdegårdsförening 
har ansökt om kommunal medfinansiering på upp till 1 121 250 kr avseende investering i befintliga 
samlingslokaler. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-16. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 164 

Verksamhetsplan 2018 
KTN-2017-0492 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018 för kulturnämnden, samt 

att överlämna antagen verksamhetsplan 2018 till kommunstyrelsen. 

att uppdra till nämndens arbetsutskott att i januari 2018 fatta beslut om indikatorer, nulägen och 
målvärden, som saknas i förslaget till verksamhetsplan. 

Sammanfattning 
Nämndens förslag till verksamhetsplan har tagits fram utifrån det övergripande styrdokumentet Mål 
och budget 2018-2020 som kommunfullmäktige fastställde i november 2017. Förvaltningen har även 
utgått från majoritetens formulerade politiska plattform. Förvaltningen har vidare tagit hänsyn till 
kvarvarande och pågående åtgärder från nämndens tidigare verksamhetsplaner. Innehållet i förslaget 
till verksamhetsplan bör rymmas inom den av nämnden redan antagen budgeten för 2018. 

Ordföranden klargör att det under sammanträdet tillkommit en att-sats till förvaltningens förslag. 
Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med det. 

Särskilt yttrande 
Eva Edwardsson (L), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), Margareta Fernberg (M), 011e Romlin 
(C) Anders Nordström (L) och Felicia Sundmark (KD) lämnar följande särskilda yttrande: 

I ärende 5 Verksamhetsplan för 2018 har beslutsprocessen i kulturnämnden varit alltför tidspressad. 
Nämnden har kommit in i ett alltför sent skede och det har varit svårt att får tillräckligt med tid och 
utrymme att sätta sig in i dels kulturförvaltningens förslag, dels de ändringar som majoriteten lagt till 
verksamhetsplanen i samband med arbetsutskottets sammanträde. 

Majoriteten föreslår 107 åtgärder utöver de inriktningsmål som kommunfullmäktige beslutat om. 107 
åtgärder är alldeles för många och åtgärderna ger i vissa delar alltför detaljerade uppdrag till 
förvaltningen. Här borde majoriteten ha kunnat enats om att minska antalet åtgärder. 

Texten under "Politisk plattform" ställer vi oss givetvis inte bakom, utan arbetar vidare för en 
Alliansmajoritet efter valet 2018. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-12-11 samt 
powerpointpresentation daterad 2017-12-18. 

Justerandes sign 

(....._\ 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 165 

Internkontrollplan 2018 
KTN-2017-0493 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att anta förslag till intemkontrollplan för 2018, samt 

att överlämna antagen intemkontrollplan till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Förslaget till intemkontrollplan 2018 baseras på de omvärlds- och riskanalyser som kulturnämndens 
arbetsutskott och kulturförvaltningen genomfört i enlighet med kommunens riktlinjer. Syftet med 
riskanalyserna har varit att identifiera faktorer och risker som kan påverka kultur- och 
fritidsverksamheten inom nämndens ansvarsområde negativt samt identifiera risker som kan förhindra 
att den politiska viljan i styrdokument inte kan genomföras. Förvaltningen har i framtagandet av 
planen även utgått från föregående års intemkontrollplan, riskanalyser, granskningar och uppföljningar 
under året. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-12-05. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 166 

Kulturnämndens investeringsbudget 2018 
KTN-2017-0490 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa kulturnämndens investeringsbudget för år 2018 i enlighet med upprättat förslag, 

att delegera till kulturförvaltningens direktör att under budgetåret 2018 besluta om användningen av 
investeringsmedel på ansvaret Utveckling och projekt, samt 

att uppdra åt kulturförvaltningen att återkomma senast i mars 2018 med en detaljerad 
investeringsplan för offentlig konst gällande åren 2018-2022. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsbudget för år 2018 utifrån angivna ramar 
i Mål och budget 2018-2020. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-27. 

Utdragsbestyrkande Juste des sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 167 

Verksamhetsstöd 2018 till det fria kulturlivet 
KTN-2017-0156 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att bevilja följande organisationer kulturnämndens verksamhetsstöd inklusive produktionsstöd till det 
fria kulturlivet år 2018: 

Bananteatern 210 tkr 
Bror Hjorthstiftelsen 5530 tkr 
Den Lilla Teatern 650 tkr 
Focus Dance/MK Dansproduktioner 258 tkr 
Föreningen Fredsmuseum på Uppsala slott 2189 tkr 
Föreningen Fyrisbiografen 150 tkr 
Företagens historia Uppsala län 138 tkr 
Gottsunda teater ideell förening 3500 tkr 
Kaleido Konsthantverk 65 tkr 
Kammarmusikföreningen i Uppsala 74 tkr 
Kesselofski & Fiske 170 tkr 
KulturAlla 300 tkr 
Kulturföreningen för filmfestival U-a 800 tkr 
Kulturföreningen NEO 60 tkr 
Kulturföreningen Parken 133 tkr 
Köttinspektionen 1075 tkr 
La Cappella 53 tkr 
MaudsArt 274 tkr 
Mon no Kai/ SU-EN Butoh Co. 342 tkr 
Musikerföreningen \IMUS 106 tkr 
Panikteatern 117 tkr 
Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 600 tkr 
Svenska Linnåällskapet 212 tkr 
Teater C 465 tkr 
Teater Da Capo 160 tkr 
Teater Spektaklet 170 tkr 
Teatergruppen Tio Fötter 170 tkr 
Tornet Productions 98 tkr 
Uppsala Blåsarsymfoniker 80 tkr 
Uppsala Fotografiska Sällskap 37 tkr 
Uppsala Författarsällskap 100 tkr 
Uppsala Industriminnesförening 466 tkr 
Uppsala Internationella Gitarrfestival 690 tkr 
Uppsala Jazzclub 100 tkr 
Uppsala Konstnärsklubb 400 tkr 
Uppsala Litteraturcentrum 100 tkr 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

Uppsala Magic & Comedy 
Uppsala Missionsförsamling 
Uppsala Riksteaterförening 
Summa tkr: 

250 tkr 
100 tkr 
32 tkr 
20434 tkr, 

att bevilja Uppsala Magic & Comedy förening verksamhetsstöd 2019 om 250 tkr, 

att avslå följande organisationers ansökan om verksamhetsstöd: 

Ekeby Dansstudio 
Kulturföreningen Fyrisgillet 
Mama Killa Boliviansk kulturförening 
Uppsala Blåsorkester 
Uppsala Dansakademi, 

att uppdra till kulturförvaltningen att överföra och behandla de ansökningar förvaltningen föreslår 
överförs till annan stödform, med delegation, för 2018, samt 

att komplettera uppdraget till kulturförvaltningen att göra en fördjupad utredning av Gottsunda 
Kulturhus med ett särskilt uppdrag att se över nämndens stöd och nyttjanderättsavtal med Gottsunda 
dans och teater. Uppdraget ska återrapporteras juni 2018. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har utlyst verksamhetsstöd för 2018 riktat till det fria kulturlivet verksamma i 
kommunen. Stödet har sökts av 44 föreningar eller organisationer inom områdena konst, fotografi, 
film, kulturmiljö/kulturhistoria, litteratur, musik, teater, dans, och allmänkultur till en summa av drygt 
27 miljoner kr. Verksamheterna vid Fredens Hus, Bror Hjorths Hus, Dag Hammarskjöldbiblioteket 
och Gottsunda Dans & Teater ligger i ärendet som bilaga 4-7. Enligt gällande delegationsordning ska 
alla sökande av verksamhetsstöd vara föremål för bedömning i kulturnämnden. Samtidigt med 
verksamhetsstödet behandlas ett produktionsstöd till teater- och dansproduktioner, med ansökningar 
om drygt 2 miljoner kr 

Yrkanden 
Arne Sandemo (M) yrkar att återemittera förslaget till verksamhetsstöd för Gottsunda dans och teater 
ideell förening till februarinämnden. 

Bertil Norbelie (M) yrkar bifall till Arne Sandemos (M) yrkande. 

Peter Gustavsson (S) yrkar att komplettera uppdraget till kulturförvaltningen att göra en fördjupad 
utredning av Gottsunda Kulturhus med ett särskilt uppdrag att se över nämndens stöd och 
nyttjanderättsavtal med Gottsunda Dans och teater. Uppdragaget ska återrapporteras juni 2018. 

Ajournering 
Sammanträdes ajourneras 17.25-17.45. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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(STAM KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

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

Votering begärs. 

Ordföranden föreslår följande propositionsordning där den som vill bifalla Arne Sandemos (M) 
återremissyrkande röstar JA och den som vill avslå yrkandet röstar NEJ. 

Votering genomförs och resulterar i 4 JA-röster och 7 NEJ-röster. 

JA-röster: Arne Sandemo (M), Margareta Femberg (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C). 

NEJ-röster: Peter Gustavsson (S), Karolin Lundström (V), Eva Edwardsson (L), Agneta Eriksson (S), 
Tomas Lindh (S), Källike Montgomery (MP) och Elisabeth Ståhle (MP). 

Ordföranden finner att nämnden beslutar att avslå återremissyrkandet. 

Ordföranden ställer sedan förvaltningens förslag med sitt eget tilläggsyrkande under proposition och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med det. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-12-06. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,§9.1.9 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 168 

Stöd till barns och ungas fria tid 2018 
KTN-2017-0471 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att bevilja följande föreningar verksamhetsstöd till barns och ungas fria tid 2018: 

Café Genomfarten 
Teater Aros 
Upsala IF boxning 
Vaksala församling 
Studiefrämjandet Kontakten 
Upplands idrottsförbund 
Ungdomens Hus 
Föreningen Fyrisgården 
Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H  

815 tkr 
600 tkr 
420 tkr 
362 tkr 
600 tkr 
1 161 tkr 
733 tkr 
1 078 tkr 
3 500 tkr, samt 

att bevilja följande föreningar projektstöd till barns och ungas fria tid 2018: 

Uppsala tennisklubb 
Uppsala Loves Hiphop 

250 tkr 
230 tkr. 

Sammanfattning 
Föreningar med öppen verksamhet för barn och unga kan söka projektstöd för projekt av 
mindre omfattning eller nya projekt, samt verksamhetsstöd för längre projekt eller 
verksamheter. Verksamhetsstöd kan sökas för ett, två eller tre år. Ansökningar där stöd över 
200 tkr föreslås behandlas i detta ärende. Beslut om projektstöd och verksamhetsstöd på 
delegation finns som anmälningsärende i särskild delegationslista. Kulturförvaltningen 
föreslår i föreliggande ärende att nio organisationer beviljas verksamhetsstöd om sammanlagt 
9 269 tkr, samt att två organisationer beviljas projektstöd om sammanlagt 480 tkr. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-27. 

Utdragsbestyrkande 
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Uplinte KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 169 

Stöd till barns och ungas kulturutövande 2018 
KTN-2017-0472 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att bevilja följande föreningar ettårigt stöd till barns och ungas kulturutövande 2018: 

Kulturföreningen Parken för kursverksamhet 470 tkr 
Kulturföreningen Parken för communityprojekt 400 tkr 
Studiefrämjandet 3 800 tkr 
Österledskyrkan i Gamla Uppsala 730 tkr 
Föreningen Changes 400 tkr. 

Sammanfattning 
Ideella föreningar, studieförbund och stiftelser kan söka stöd för kulturpedagogisk verksamhet där 
barn och unga i åldern 6 till 20 år får möjlighet att själva skapa och utvecklas samt att visa upp eget 
skapande för andra. Stödet kan sökas för upp till tre år. I föreliggande ärende behandlas ansökningar 
om stöd för 2018 där föreslaget stöd överstiger 200 tkr. Beslut om stöd på delegation finns som 
anmälningsärende i särskild delegationslista. Kulturförvaltningen föreslår i detta ärende att fyra 
organisationer beviljas stöd om sammanlagt 5 800 tkr. Totalt föreslås stöd om 6 325 tkr till elva 
organisationer, inklusive beviljade stöd enligt delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-27, reviderat 2017-12-07. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP19,11,2 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 170 

Idauret Offentligt Partnerskap (I0P) Rödakorset stöd 2018 
KTN-2017-0474 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa stödet till Uppsala Rödakorskrets inom ramen för idapuret offentligt partnerskap till 
208 tkr gällande år 2018. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ingått ett 
ideburet offentligt partnerskap (I0P) med Uppsala Rödakorskrets för åren 2017-2019 (KTN-
2016-0336). Stödet från kulturnämnden för 2017 var 204 tkr. Socialnämnden har finansierat 
verksamheten med 612 tkr och arbetsmarknadsnämnden med 612 tkr. Förvaltningen föreslår 
nu att kulturnämndens stöd för 2018 räknas upp med 2 % till 208 tkr. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-10. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,filf, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 171 

Idkburet offentligt partnerskap (I0P) Tjejers rätt i samhället stöd 2018 
KTN-2017-0475 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa stödet till Tjejers rätt i samhället (TRIS) inom ramen för i&buret offentligt partnerskap 
till 312 tkr år 2018. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och 
utbildningsnämnden ingått ett idaguret offentligt partnerskap (I0P) med TRIS för åren 2017- 2019 
(KTN-2016-0337). Stödet från kulturnämnden för 2017 var 306 tkr. Arbetsmarknadsnämnden har 
finansierat verksamheten med 408 tkr, socialnämnden med 663 tkr och utbildningsnämnden med 357 
tkr. Förvaltningen föreslår nu att kulturnämndens stöd för 2018 räknas upp med 2 % till 312 tkr. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-10. 

Utdragsbestyrkande 
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upPnlif KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 172 

Verksamhetsstöd till KFUM:s fritidsverksamhet 2018 
KTN-2017-0473 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att bevilja ett årligt verksamhetsstöd om 10 144 tkr till KFUM Uppsala, samt 

att bevilja ett extra stöd om 489 tkr till KFUM Uppsala för ökad bemanning på fritidsgården i 
Gottsunda under 2018. 

Sammanfattning 
Med beslut i kulturnämnden i december 2017 (KTN-2016-0381) fick KFUM Uppsala en ny 
överenskommelse med uppdrag för perioden 2017-2018. Förvaltningen föreslår att 2017 års stöd 
skrivs upp med 2 % och att föreningen därmed får 10 144 tkr i stöd 2018, varav 1 317 tkr avser 
fritidsklubb i Gottsunda, 3 570 tkr avser fritidsgård i Gottsunda, 2 417 tkr avser Ungdomskulturhuset 
Leoparden och 2 840 tkr avser Alnäs friluftsgård. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-21, reviderat 2017-12-07. 

Utdragsbestyrkande Justeran es sign 
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upRellufa KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 173 

Ersättning för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) vid Uppsala 
Waldorfskola 2018 
KTN-2017-0504 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa ersättningen för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) vid Uppsala Waldorfskola 2018 
till 8804 kr/elev/år. 

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

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-20. 

Utdragsbestyrkande Just es sign 
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une» KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 174 

Konstprogram för Ulleråker 
KTN-2017-0282 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till konstprogram för konstnärlig gestaltning inom 
stadsutvecklingsprojektet Ulleråker. 

Sammanfattning 
Enligt Uppsala kommuns riktlinjer för offentlig konst ska kulturnämnden godkänna upprättade 
konstprogram för konstnärliga gestaltningsprojekt för att i nästa steg ta ställning till ett skissförslag 
och besluta om konstnärliga gestaltningsuppdrag. Ulleråkers konstprogram är ett övergripande 
dokument som föreslår hur arbetet med konsten ska ske under stadsdelens framväxt och utveckling. 
Det handlar om förutsättningar, process, platser och på sikt specifika konstprojekt i samspel med 
Ulleråkers historia och framtid. 

Yrkanden 
Peter Gustavsson (S) och Arne Sandemo (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget och Arne Sandemos (M) yrkanden under proposition och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med dem. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-21. 

Utdragsbestyrkande Justera 4s sign 
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upPltifi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 175 

Konstnärlig gestaltning på allmän plats vid Juvelen 
KTN-2016-0350 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ge konstnären Laura Könönen uppdraget att utföra den konstnärliga gestaltningen för 
allmän platsmark vid Juvelen, samt 

att avsätta 1 200 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären erhåller 1 000 tkr för 
sitt uppdrag, vilket omfattar konstnärligt arvode och arbete, assistent, material, resor, transport, 
försäkring, installation och oförutsedda utgifter. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden godkände 2016-10-31 (KTN-2016-0350) konstprogrammet för allmän platsmark intill 
byggnaden Juvelen. I ärendet presenteras konstnären Laura Könönens skissförslag för nämnden att ta 
ställning till. Arbetet med att ta fram konstnär och skiss har följt Uppsala kommuns riktlinjer för 
arbetet med offentlig konst där medborgardialog förts med det sverigefinska samrådet. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-24. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upPatifi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 176 

Biblioteksverksamhet och föreningslokaler i Rosendal 
KTN-2017-0057 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ge kulturnämndens arbetsutskott i januari 2018 i uppdrag att ta ställning till etablering av ett 
bibliotek i Rosendal 

Sammanfattning 
Rosendalsområdet planeras för en befolkning på 10 000-15 000 invånare. Detta befolkningsunderlag 
motiverar etablering av biblioteksverksamhet i området, särskilt med hänsyn tagen till ambitionen att 
skapa en attraktiv och socialt och kulturellt hållbar stadsdel. Kulturförvaltningen önskar få nämndens 
uppdrag att planera för biblioteksetablering i Rosendal samt ingå avtal om lokal om 400 kvm för 
bibliotek inklusive samlingslokal i den så kallade multibyggnaden vid Rosendals torg. 

Yrkande 
Peter Gustavsson (S) yrkar att ge kulturnämndens arbetsutskott i januari 2018 i uppdrag att ta ställning 
till etablering av ett bibliotek i Rosendal. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt förslag mot förvaltningens och finner att nämnden beslutar i enlighet med det. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-29. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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LAPPRI& KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 177 

Ekonomisk månadsrapport per november 2017 
KTN-2017-0424 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot upprättad ekonomisk månadsrapport per november 2017. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden redovisar för perioden januari-november ett överskott på 9,3 mnkr (16,2 mnkr per 
oktober) fördelat på Systemledning 3 mnkr och egen regi 6,3 mnkr (se tabell 2 och 3). Nämndens 
nettokostnad för perioden januari till november är 3,1 mnkr lägre än prognosen och 7,4 mnkr lägre än 
budget. Höjd verksamhetsnivå sedan delårsbokslutet har resulterat i att överskottet har minskat men 
några verksamheter inom egen regi bedöms fortfarande att ha svårigheter att nå nollresultat till 
årsbokslutet. Fortfarande är prognosen osäker då upplupna kostnader och förutbetalda intäkter inte 
periodiserats i tillräcklig omfattning. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-12-12. 

Utdragsbestyrkande Justera des sign 
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upP,Ifie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 178 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att uppdra till arbetsutskottet den 31 januari att utse representanter för deltagande i Folk och kultur 7-
10 februari 2018 utifrån förslag från respektive partigrupp, 

att uppdra till arbetsutskottet den 31 januari att utse representanter för deltagande i the Nordic 
Cultural Political Summit, Malmö 8-9 maj 2018, samt 

att utse Elisabeth Ståhle (MP) och 011e Romlin (C) att delta på Fritid för alla-dagen, den 20 januari 
2018. 

Utdragsbestyrkande Justerae sign 
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upPleifi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 179 

Information 

Anna Ehn informerar om pågående och avslutade projekt inom den offentliga konsten. 

Pia Sörås Staflin informerar om konstmuseiutredningen. 

Sten Bernhardsson informerar om justering av kulturförvaltningens organisation. 

Gunnar Ingestad Berggren, Mohammed Mekrami och Gunilla Sjöblom informerar om Sävja 
kulturcentrum. 

Runa Krehla informerar om Demokrativeckan. 

Information om medarbetarenkäten stryks. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 180 

Återrapporteringar 

Peter Gustavsson (S) och Karolin Lundström (V) rapporterar från Fristad Sverige 3-4 oktober 2017. 

Peter Gustavsson (S), Karolin Lundström (V) och Arne Sandemo (M) rapporterar från Öppet samråd, 
finskt förvaltningsområde den 20 november 2017. 

Rapport från Kommunala pensionärsrådet den 24 november bordläggs till nämndsammanträdet i 
februari 2018. 

Utdragsbestyrkande 
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UNO», KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 181 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna redovisade delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Projektstöd enligt delegationsordning 7.3.3, KTN-2017-0029 

Projektstöd enligt delegationsordning 7.3.3, KTN-2017-0029 

Projektstöd enligt delegationsordning 7.3.3, KTN-2017-0029 

Projektstöd enligt delegationsordning 7.3.3, KTN-2017-0029 

Projektstöd enligt delegationsordning 7.3.3, KTN-2017-0029 

Projektstöd enligt delegationsordning 7.3.3, KTN-2017-0518 

Just andes sign Utdragsbestyrkande 
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upPleifi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-12-18 

§ 182 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 
Kulturnämndens arbetsutskott 2017-11-15 
Samverkansprotokoll 2017-11-22 
Cirkulär 17:57, En ny kommunallag, Sveriges Kommuner och Landsting 
MBL-protokoll 20 17-1 1-27 

Utdragsbestyrkande 
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