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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

Plats och tid: Storvretabiblioteket, kl. 15.15-18.30, ajournering: 16.15-16.45 och 17.15-17.35. 

Beslutande: Peter Gustavsson (S), Ordförande Ersättare: Philip Wargert (V) 
Karolin Lundström (V), 1:e vice Anders Nordström (L) §§ 139-147 
ordförande 
Eva Edwardsson (L), 2:e vice 
ordförande 
Arne Sandemo (M) §§139-147 
Anders Nordström (L) §§133-138 
Bertil Norbelie (M) 
Källike Montgomery (MP) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
Tomas Lindh (S) 
Margareta Fernberg (M) 
011e Romlin (C) 
Agneta Gille (S) 

Övriga Sten Bernhardsson förvaltningschef, Sabina Andersson avdelningschef strategi och 
deltagare: omvärld, Gunnar Berggren avdelningschef kulturcentrum, Gunilla Sjöblom 

fritidschef, Mohammed Mekrami tf avdelningschef bibliotek Uppsala, Annica Sundel 
chef nämndadministration, Runa Krehla, Pia Sörås Staflin, Annika Strömberg, Elise 
Rhodin (alla kulturstrateger), Agneta Liljestam controller, Inga-Lena Andersson 
pressekreterare, Samuel Lundström nämndsekreterare 

Utses att justera: Eva Edwardsson (L) Paragrafer: 133 - 147 

Justeringens 
plats och tid: Stationsgatan 12, den 7 november 2017 

Underskrifter: 

 

 

Peter Gustavsson, ordförande Eva Edwardsson (L), justerare 

Satnuel Lundström, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 

Organ: Kulturnämnden 
Datum: 2017-10-30 Sista dag att överklaga: 2017-11-29 
Anslag sätts upp: 2017-11-08 Anslaget tas ner: 2017-11-30 
Protokollet finns 
tillgängligt på: www.uppsala.se  och 

Underskrift: (  
Samuel Lundström 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 133 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Eva Edwardsson (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 6 
november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 134 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att fastställa utsänd föredragningslista med nedanstående tillägg, 

3.c 
Inbjudan till LSS-rådet digitalisering för personer med LSS-beslut den 17 november 2017 

Ärende 5 Rapport om Sävja kulturcentrum behandlas efter ajournering 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
c 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 135 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Peter Gustavsson (S), Karolin Lundström (V) och Arne Sandemo (M) att delta i Öppet 
samråd, finskt förvaltningsområde den 20 november. 

att utse Anders Nordström (L) att delta i Kommunala pensionärsrådet (KPR) den 24 november. 

att nämndens ledamöter är välkomna att delta i LSS-rådets evenemang om digitalisering för personer 
med LSS-beslut den 17 november 2017. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 136 

Resestipendium för körer 2017 
KTN-2017-0277 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att tilldela La Cappella Uppsala kommuns resestipendium för körer 2017 bestående av 50 000 kr, 
med motiveringen 

Uppsala kommuns resestipendium för körer 2017 om 50 000 kr ges till kören La Cappella för en resa 
till Bad Ischl i Österrike där kören ska tävla och visa upp svensk damkör på den internationella 
arenan samt knyta kontakter för kommande samarbeten. La Cappella är en kör med kvinnoröster på 
hög musikalisk nivå. Under 30 år har kören befunnit sig i toppskiktet av Sveriges damkörer och även 
vunnit prestigefulla priser vid tävlingar i Europa. La Cappella betyder mycket för Uppsalas musikliv 
och bidrar med sin konstnärliga nivå, sitt genomtänkta materialval och sin drivkraft till att utveckla 
Uppsalas körliv och internationalisera det. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden inrättade i mars 2014 ett resestipendium för körer verksamma i Uppsala kommun. 
Stipendiet är avsett att möjliggöra kulturutbyten med andra länder. Kulturnämnden har beslutat att 
årets stipendiesumma ska uppgå till 50 000 kr. Ett särskilt diplom är framtaget och har utfoirnats av 
konstnären Fideli Sundqvist. Stipendiet har utlysts och tolv körer har ansökt. Stipendieutskottets 
adjungerade konsulter har varit Eva Sverredal, Musik i Uppland och Stefan Holmström, Uppsala 
Konsert & Kongress. Tidpunkt och plats för utdelande av stipendiet meddelas senare. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskott förslag till beslut 2017-10-30. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 137 

Revidering av stadgar för Fristad Uppsala 
KTN-2017-0331 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till reviderade stadgar för Uppsala kommuns stipendium för 
förföljda författare och skribenter, samt 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för utveckling av Fristad 
Uppsala. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen föreslår att Uppsala kommuns stadgar för stipendium för förföljda författare och 
skribenter revideras. Förvaltningen föreslår att stipendiet utökas så att det även finns möjlighet att ta 
emot en stipendiat som har familj eller annan nära anhörig. Förvaltningen föreslår även att stipendiet i 
fortsättningen omnämns som Fristad Uppsala — Uppsala kommuns stipendium för förföljda författare 
och skribenter. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-08-30. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

(1) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 138 

Direktiv för utredning av lokaler och verksamhet för ungdomskultur 
KTN-2017-0410 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att anta föreslagna utredningsdirektiv för utredning av lokaler och verksamhet för 
ungdomskultur i centrala Uppsala, samt 

att återrapportera resultatet av genomförd utredning senast juni 2018. 

Sammanfattning 
I centrala Uppsala finns det idag fyra verksamheter med öppen 
fritidsverksamhet/ungdomskulturverksamhet som bedrivs med stöd från kulturnämnden. Dessa är 
föreningen Ungdomens Hus, Svartbäcksgatan 32, Café Genomfarten, Drottninggatan 13, KFUM 
Leoparden, Svartbäcksgatan 20 samt Kulturhuset Grand, Trädgårdsgatan 5. Då fastigheten 
Svartbäcksgatan 32 står inför en omfattande totalrenovering aktualiseras frågan om var och hur den 
verksamhet för ungdomskultur som kulturnämnden helt eller delvis finansierar ska bedrivas i centrala 
Uppsala. Frågeställningarna behöver belysas i en utredning och kulturförvaltningen föreslår direktiv 
för en sådan. 

Yrkanden 
Peter Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg: 

att återrapportera resultatet av genomförd utredning senast juni 2018 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt yrkande under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med det. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-10-03. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 139 

Rapport om Sävja kulturcentrum 
KTN-2017-0392 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att uppdra åt kulturförvaltningen att återkomma med förslag till verksamhets- och investeringsbudget 
för Sävja kulturcentrum 2018 

att redovisa Sävja kulturcentrums organisatoriska struktur, med särskilt fokus på verksamhetsledarens 
ställning och ansvar, 

att uppdra till kulturförvaltningen att föreslå former för ett samråd för Sävja kulturcentrum, där 
representanter för boende och lokalt föreningsliv kan föra en kontinuerlig dialog med nämnd och 
förvaltning kring kulturcentrumets utveckling, 

att uppdra till kulturförvaltningens samtliga avdelningar att prioritera genomförande av arrangemang 
och kontinuerliga verksamheter i Sävja kulturcentrum vilket gäller såväl ansvariga för 
egenregiverksamheter som anslagsgivningen till externa aktörer, 

att återrapportera uppdragen i december 2017 och därefter kontinuerligt återrapportera till 
kulturnämnden om utvecklingen i Sävja kulturcentrum, samt 

att i tjänsteskrivelse daterad 2017-10-18 stryka åtgärdspunkterna på sidan 2. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har efterfrågat en beskrivning av Sävja kulturcentrum innehållande 
kulturförvaltningens analys av verksamheten samt förslag till åtgärder för att uppnå uppsatta mål. 
Förvaltningen återrapporterar genom detta ärende historiken kring verksamheten, hur utmaningarna 
ser ut idag, samt de åtgärder som vidtagits för att säkra arbetsmiljön och öka tryggheten i Sävja 
kulturcentrum. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 17.15-17.35. 

Yrkanden 
Peter Gustavsson (S) yrkar med instämmande av Eva Edwardsson (L) och Arne Sandemo (M) att 
revidera att-satserna enligt följande: 

att uppdra åt kulturförvaltningen att återkomma med förslag till verksamhets- och investeringsbudget 
för Sävja kulturcentrum 2018 

att redovisa Sävja kulturcentrums organisatoriska struktur, med särskilt fokus på 
verksamhetsledarens ställning och ansvar, 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

att uppdra till kulturförvaltningen att föreslå former för ett samråd för Sävja kulturcentrum, där 
representanter för boende och lokalt föreningsliv kan föra en kontinuerlig dialog med nämnd och 
förvaltning kring kulturcentrumets utveckling, 

att uppdra till kulturförvaltningens samtliga avdelningar att prioritera genomförande av 
arrangemang och kontinuerliga verksamheter i Sävja kulturcentrum vilket gäller såväl ansvariga för 
egenregiverksamheter som anslagsgivningen till externa aktörer, samt 

att återrapportera uppdragen i december 2017 och därefter kontinuerligt återrapportera till 
kulturnämnden om utvecklingen i Sävja kulturcentrum. 

Bertil Norbelie (M) yrkar att i tjänsteskrivelse daterad 2017-10-18 stryka åtgärdspunkterna på sidan 3. 
Peter Gustavsson (S) och Eva Edwardsson (L) instämmer i yrkandet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer ändringsförslaget inldusive Bertil Norbelies (M) förslag under proposition och 
finner att nämnden beslutar i enlighet med det. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kult-urförvaltningens förslag till beslut 2017-10-05, reviderat 2017-10-18. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP111.9 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 140 

Ekonomisk månadsrapportering kulturnämnden 
KTN-2017-0424 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot upprättad ekonomisk månadsrapport per september 2017. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden redovisar per september ett överskott med 17,9 mnkr fördelat på Systemledning 8,7 
mnkr och egen regi 9,2 mnkr. Budgetuppföljningen för Kulturnämnden uppvisar +11,4 mnkr för 
perioden. I förhållande till prognosen för perioden är överskottet 2,7 mnkr. Förvaltningen avser 
hantera överskottet enligt nämndens tidigare fattade beslut i delårsbokslutet per augusti 2017. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-10-30. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

C 



Justerandes sign 

uprelf, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 141 

Kulturnämndens sammanträdestider 2018 
KTN-2017-0423 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att sammanträden för kulturnämnden under 2018 ska vara 12 februari, 19 mars, 24 april (tisdag), 21 
maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september, 29 oktober, 26 november och 17 december 
med början Id. 15.15 utom 29 oktober då nämnden börjar klockan 13.15, samt 

att sammanträden för kulturnämndens arbetsutskott ska vara 31 januari, 7 mars, 11 april, 9 maj, 7 
juni, 15 augusti, 12 september, 17 oktober, 14 november och 5 december med början 
kl. 15.15 utom 9 maj då arbetsutskottet börjar kl. 13.15. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-10-19. 

Utdragsbestyrkande 
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("Va KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 142 

Drift av amfiteatern i Källparken 2018 
KTN-2017-0326 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att uppdra åt kulturförvaltningens avdelning för strategi och omvärld att under 2018 ansvara för att ett 
sommarprogram för alla åldrar arrangeras i amfiteatern i Källparken, till en kostnad av 450 tkr. 

Sammanfattning 
Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning genomför en upprustning av Källparken i Salabacke. 
Arbetet med renoveringen av amfiteatern i Källparken sker i dialog med kulturförvaltningen för att 
skapa goda förutsättningar till verksamhet i teatern. Amfiteatern utrustas med nya bänkar, golv och 
belysning. Teatern beräknas stå klart i juni 2018 och kulturnämnden föreslås ansvara för drift av 
teatern gällande sommarprogram och aktiviteter. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-10-02, reviderat 2017-10-18. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 
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ulnellut KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 143 

Yttrande över detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg 
KTN-2017-0366 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för 
kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg. 

Sammanfattning 
Syftet med planen är att möjliggöra bostäder och nya funktionella butikslokaler. Planen ska bidra till 
att skapa större vistelseytor och att torget rustas upp. Enligt Uppsala kommuns översiktsplan är 
Torbjörns torg utpekad som en stadsdelsnod där det är önskvärt att förtäta med bostäder och 
verksamhetslokaler. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2017-10-03, reviderat 2017-10-18. 

Utdragsbestyrkande 
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upP19,1,2 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 144 

Information 

Annika Strömberg informerar om arbetet med kulturpolitiskt program. 

Annika Strömberg och Agneta Liljestam informerar om nämndens riskanalys. 

Runa Krehla redovisar om studieförbundens verksamhet 2016. 

Pia Sörås Staflin informerar om uppföljning av seminariet rörande infrastruktur för kultur och fritid. 

Information om nedanstående punkter bordläggs till kulturnämndens sammanträde den 27 november. 
- Avdelningen strategi & omvärlds studieresa till Århus 
- Uppsalaenkäten 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 145 

Återrapporteringar 

Peter Gustavsson (S) och Eva Edwardsson (L) rapporterar från Politisk Kil den 10 oktober. 

Karolin Lundström (V) rapporterar från Barnombudet i Uppsala län den 27 september. 

Killlike Montgomery (AP) och Anders Nordström (L) rapporterar från Neuroförbundet 10 oktober. 

Eva Edwardsson (L) och Karolin Lundström (V) rapporterar från SKL:s kulturkonferens i Gävle 17-18 
oktober. 

Aterrapportering från Fristad Sverige 3-4 oktober bordläggs till kulturnämndens sammanträde den 27 
november 

Utdragsbestyrkande 
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(*PRI& KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 146 

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 

Samrådsyttrande detaljplan Kvarngärdet enligt delegationsordning 7.7.1, KTN-2017-
0384 

Redovisning av delegationsbeslut evenemangsstöd sep enligt delegationsordning 7.3.2 

Redovisning av delegationsbeslut evenemangsstöd juli-aug enligt delegationsordning 7.3.2 

Projektstöd enl. delegationsordning 7.3, KTN-2017-0189 

Bidrag finska förvaltningsområdet enl. delegationsbeslut 7.3.4, KTN-2017-0075 

Bidrag finska förvaltningsområdet enl. delegationsbeslut 7.3.4, KTN-2017-0075 

Utdragsbestyrkande 
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upPRI.fi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-10-30 

§ 147 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 
Delegations- och arbetsordning för kulturnämnden, KTN-2015-0075 

Kulturnämndens arbetsutskott 2017-09-13 

Samverkansprotokoll 2017-09-20 

Samverkansprotokoll 2017-10-11 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

C-1 
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