Uppsala
KOMMUN

KULTURNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2016-10-20

Plats och tid:

Stenhagens kultur- och bildningscenter, Herrhagsvägen 8, kl 13.00-16.00

Ledamöter:

Peter Gustavsson (S) ordf
Karolin Lundström (V) 1:e vice ordf,
§§ 162-170
Eva Edwardsson (L), 2:e vice ordf
Tomas Lindh (S)
Arne Sandemo (M)
Bertil Norbelie (M)
Killike Montgomery (MP)
Elisabeth Ståhle (MP)

Övriga deltagare:

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Sabina Andersson avdelningschef strategi och omvärld,
Johanna Hansson bibliotekschef, Gunilla Sjöblom fritidschef, Daniel Werkmäster
konstmuseichef, Bo Frick kulturskolechef, Gunnar Ingestad Berggren avdelnings- och
verksamhetschef kulturcentra, Maria Björk teaterchef, Annika Strömberg, Karin
Sundequist, Runa Krehla, Pia Sörås Staflin, Elise Rhodin (alla kulturstrateger), Anna Ehn
intendent för offentlig konst, Tuva-Li Peter intendent för offentlig konst, Ingela Åberg
nämndsekreterare.

Utses att justera:

Eva Edwardsson (L)

Justeringens
plats och tid:

Stationsgatan 12, Uppsala 2016-10-31

Ersättare:
tj g=tj änstgörande

Paragrafer:

Margareta Fernberg (M), tjg
Salvador Rincon-Amat (MP), tjg
§§ 159-170
Philip Wargert (V), tjg §§ 156-161
Anders Nordström (L), tjg
Felicia Sundmark (KD), tjg §§ 156158

156-170

Underskrifter:
Peter Gustavsson (S), ordförande

Ingela Äi
ANSLAG/BEVIS

g, sekreterare

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kulturnämnden

Datum:

2016-10-20

Datum för
anslags uppsättande:

2016-10-31

Förvaringsplats
för protokollet:

Underskrift:

Eva Edwardsson (L), justerare

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

2016-11-21
2016-11-22

Kulturförvaltningen Stationsgatan 12, Uppsala

\.M95,Q.Å
Ingela Åberg sekreterare
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§ 156
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
att utse Eva Edwardsson (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den
31 oktober 2016.
§ 157
Fastställande av föredragningslistan
Beslut
att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg,
punkt 4 d, Workshop Ulva kvarn 9/11
punkt 4 e, Workshop Hammarskog 14/11
punkt 4 f, Fråga från Anders Nordström (L) -Arvode för deltagande i fristadsmöte i Uppsala
den 27-28 oktober 2016.
punkt 10.2 Resestipendium för körer 2016
punkt 13, Rapport från SKL:s kulturkonferens i Skövde och Partnerskap med Röda Korset
och IRIS (tjejers rätt i samhället).
§ 158
Deltagande i konferenser och möten
Beslut
att medge Peter Gustavsson (S) och Bertil Norbelie (M) att delta i Politisk KIL 25 oktober
2016 på stadsbiblioteket i Uppsala,
att medge Peter Gustavsson (S), Arne Sandemo (M) att delta i Sveriges kommuner och
landstings konferens, Besöksnäringen på agendan — nationell dialog om samhällets roll för
utveckling den 7 december 2016 i Uppsala,
att godkänna Elisabeth Ståhle (MP) som ersättare för Karolin Lundström (V) vid TRIS och
Röda korsets möte den 18 oktober 2016,
att notera att presidiet är inbjudna till workshop den 9 november, Var med och skapa en
vision och framtidsbild för Hammarskog, samt till workshop den 14 november, Var med och
skapa en vision och framtidsbild för Ulva kvarn, samt
att fråga om arvode från Anders Nordström (L) för deltagande i fristadsmöte i Uppsala den
27-28 oktober 2016 bordläggs och tas upp efter paus.
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§ 159
Konstnärlig gestaltning Sala backe, Årsta torg
KTN 2016-0303
Beslut
att godkänna upprättat förslag till konstprogram för Årsta torg.

Ärendet
Kulturnämnden har avsatt medel för konstnärlig gestaltning av stadsdelen Östra Sala backe
och ett konstprogram har arbetats fram i enlighet med Uppsala kommuns riktlinjer för
offentlig konst. Konstprogrammet avser etapp 2, Årsta torg.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-09-19.
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§ 160
Översyn av arrangörsstöd för teater- och dansföreställningar till förskola och skola
KTN 2016-0309
Beslut
att ge kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av kulturnämndens
arrangörsstöd för teater- och dansföreställningar till förskola och skola, samt
att översynen återrapporteras till kulturnämnden under våren 2017.

Ärendet
Kulturnämnden har sedan 1993 erbjudit förskolor och skolor ett stöd för att arrangera teateroch dansföreställningar för sina elever. Det är angeläget att se över faunen på arrangörsstödet
för att samordna kommunens stödstrukturer runt kultur för barn och unga i förskola och skola
samt under den fria tiden, och därmed utveckla barns och ungas möjligheter att utöva och
uppleva kultur.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-09-21.
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§ 161
Direktiv för att utreda kulturhusverksamheterna i Gottsunda centrum och Mötesplats
Treklangen
KTN 2016-0307
Beslut
att godkänna upprättat förslag till utredningsdirektiv.
Ärendet
I nämndens verksamhetsplan för 2016 har förvaltningen i uppdrag att se över etablerade
kulturcentra och ge förslag på hur de kan utvecklas för att stärka medborgarnas möjligheter att
utöva och uppleva kultur i respektive stadsdel (se inriktningsmål 2 och nämndens åtgärd 2.8).
För kulturcentrum i Gränby fattade kulturnämnden beslut om utredningsdirektiv 2016-04-21.
En av punkterna i dessa var att beskriva redan befintliga kulturcentrum (ärende KTN-20160143). I och med detta utredningsdirektiv vill förvaltningen få i uppdrag att titta nämnare på
kulturverksamhetema i och kring Gottsunda centrum.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-09-23.
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§ 162
Biblioteksplan för Uppsala kommun
KTN 2015-0276
Beslut
att uppdra till kulturförvaltningen att skicka ut förslaget till Biblioteksplan för Uppsala
kommun på remiss till kommunala nämnder och bolag samt till föreningsliv och andra aktörer
som har bjudits in till dialoger kring planen under våren 2016,
att yttranden ska ha inkommit den 2017-01-08,
att referensgruppen för biblioteksplanen återupptar sitt arbete efter remissomgången, samt
att utse Tomas Lindh (S) att ersätta Madeleine Bengtsson (S) i referensgruppen för
biblioteksplanen.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 14.25-14.45.
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
Nämnden enas om att lägga till följande att-satser,
att referensgruppen för biblioteksplanen återupptar sitt arbete efter remissomgången, samt
att utse Tomas Lindh (5) att ersätta Madeleine Bengtsson (S) i referensgruppen för
biblioteksplanen.

Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-10-04.
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§ 163
Kulturnämndens sammanträdestider 2017
KTN 2016-0323
Beslut
att sammanträde med kulturnämnden under 2017 ska vara 31 januari (tisdag), 20 februari, 20
mars, 25 april (tisdag), 22 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 30 oktober, 27 november
och 18 december med början kl 15.00 utom den 28 augusti då sammanträdet börjar kl 13.00
med nämnd och seminarium, samt
att sammanträde med kulturnämndens arbetsutskott 2017 ska vara 12 januari (tisdag),
8 februari, 7 mars (tisdag), 5 april, 10 maj, 7 juni, 16 augusti, 13 september, 18 oktober,
15 november och 6 december med början kl 15.00.

Ärendet
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till kulturnämndens och arbetsutskottets
sammanträdestider för 2017.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-10-10.
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§ 164
Upphandling av låneautomater till biblioteken
KTN 2016-0312
Beslut
att uppdra till kulturnämndens upphandlingsutskott att fastställa upphandlingsunderlag gällande
låneautomater till biblioteken.

Ärendet
De flesta av bibliotekens nuvarande låneautomater köptes 2007 och är i behov av att bytas ut.
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§ 165
Uppsala kommuns resestipendium för körer 2016
KTN 2016-0242
Beslut
att tilldela ReChoir Uppsala kommuns resestipendium för körer 2016 bestående av
50 000 kr.
Motivering
Uppsala kommuns resestipendium för körer 2016 ges till kören ReChoir för en resa till Italien
med kulturutbyte och konsertframträdande. ReChoir är en ung, blandad, målinriktad och
samsjungen kör med ett fräscht sound som gärna arbetar med gästande musiker och solister i
sina projekt.
Ärendet
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 utformats av konstnären Fideli Sundqvist. Stipendiet
har utlysts och tre körer ansökte. 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 stipendieutskotts förslag till beslut 2016-10-20.
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§ 166

Fråga från Anders Nordström (L) -Arvode för deltagande i fristadsmöte i Uppsala den
27-28 oktober 2016.
Beslut
att medge Peter Gustavsson (S), Karolin Lundström (V), Elisabeth Ståhle (MP), Eva
Edwardsson (L) och Margareta Fernberg (M) att utan arvode delta i fristadsmöte i Uppsala
den 27-28 oktober 2016.
Ärendet
Anders Nordström (L) begär att arvode bör utgå till de som inte får ta ut för förlorad
arbetsinkomst.
Nämnden beslutade den 29 september § 126 att arvode inte ska utgå för deltagande i
fristadsmöte i Uppsala den 27-28 oktober 2016.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska betalas ut.
Beslutsgång
Oppositionen har ingen begäran om ändring av beslutet. Nämnden enas om att beslutet
kvarstår som tidigare KTN 2016-09-29 § 126.
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§ 167
Platsvarumärket

Kristian Florell informerar om Platsvarumärket.
Plattformen för varumärket Uppsala innehåller kämvärden, position och vision för
platsvarumärket enligt följande,
-Position: Mer möjligheter.
-Vision: Mer nyskapande och gemenskap. Mer Uppsala.
-Kärnvärden: Internationell. Kompetent. Inspirerande. Nära.

§ 168
Uppsala växer

Pia Sörås Staflin informerar om "Uppsala växer" från tre utgångspunkter.
-Översiktsplan.
-Landsbygdsprogram.
-Innerstadsstrategi.
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§ 169
Rapport från förrättningar
Peter Gustavsson (S), Karolin Lundström (V), Arne Sandemo (M) rapporterar från SKL:s
kulturkonferens Gör det möjligt i Skövde 17-18 oktober 2016.
Elisabeth Ståhle (MP) och Margareta Femberg (M) rapporterar från möte partnerskap mellan
Uppsala Röda Korskrets, arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden. Samt
från möte partnerskap mellan TRIS (Tjejers rätt i samhället), arbetsmarknadsnämnden,
socialnämnden, utbildningsnämnden och kulturnämnden.
Karolin Lundström (V) rapporterar från hearing om stöd till och samverkan med sociala
företag den 22 augusti 2016.
Margareta Femberg (M) rapporterar från konferens Nyckeln för en lyckad integration den 31
augusti 2016.
Elisabeth Ståhle (MP) rapporterar från kommunala pensionärsrådets möte den 23 september
2016.

§ 170
Anmälningsärenden
Beslut
att i kallelsen till kulturnämnden 2016-10-20 redovisade delegationsbeslut (utom det till
Uppsala Magic 84 Comedy KTN 2015-0442) och protokoll läggs till handlingarna, samt
att beslut om projektstöd och verksamhetsstöd för förberedelser 2016 och genomförande av
festivalen Uppsala Magic & Comedy under 2017, 2018 och 2019 med 300 000 kr per år,
beslutas av nämnden på dess sammanträde i november.

Sammanträdet avslutas kl 16.00 och kulturnämnden fortsätter med seminarium om att arbeta
med att bereda nämndens verksamhetsplan samt intemkontrollplan som ska antas av nämnden
i december 2016.
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