KULTURNÄMNDEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-04-23

Plats och tid:

Kulturnämnden, Sävja kulturcentrum, kl 15.00-19.30

Ledamöter:

Peter Gustavsson (S) ordf
Ersättare:
Karolin Lundström (V) l:e v ordf
Eva Edwardsson (EP) 2:e v ordf
Agneta Erikson (S) § 56-68
Kholod Saghir (S)
Arne Sandemo (M)
Moa Borg (M)
Bertil Norbelie (M)
Kullike Montgomery (MP)
Elisabeth Ståhle (MP)
Olle Romlin (C)

Övriga deltagare:

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Ingela Åberg nämndsekreterare, Sabina Andersson
avdelningschef strategi & omvärld, Emma Lillskogen processledare Jämställdhetsintegrering, Fia Söderberg kommunikationsstrateg, Magnus Elfwendahl stadsantikvarie,
Anna Ehn intendent för offentlig konst, Elise Rhodin kulturstrateg, Annika Strömberg
kulturstrateg, Pia Sörås Staflin kulturstrateg, Dag Eriksson museichef Biotopia, Johanna
Hansson bibliotekschef

Utses att justera:

Eva Edwardsson (FP)

Justeringens
plats och tid:

Stationsgatan 12, Uppsala 2015-05-06

Underskrifter:
Peter Gustavsson (S) ordförande

Paragrafer:

Madeleine Bengtsson (S) tjg § 69-72
Margareta Femberg (M)
Salvador Rincon-Amat (MP) tjg § 73-75
Philip Wargert (V) tjg § 76-79
Anders Nordström (FP)
Hugo Fivét (KD) § 56-77

56-79

Eva Edwardsson (FP) justerare

Ingela Ånsyg sekreterare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kulturnämnden

Datum:

2015-04-23

Datum för
anslags uppsättande:

2015-05-07

Sista dag för överklagande:
Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats
för protokollet:

Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala

Underskrift:

jfr^kk,..ÅÅ<LAfr.

2015-05-28
2015-05-29

Ingela Åberg sekreterare

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum: 2015-04-23

§56
Upprop/formalia
Upprop genomförs.

§57
Val av justeringsperson och justeringsdag
Beslut
att utse Eva Edwardsson (FP) 2:e vice ordförande att tillsammans med ordföranden justera
dagens protokoll 2015-05-06.
§58
Fastställande av föredragningslistan
Beslut
att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg,
Under rubrik Rapport och förrättningar nr 22 d - Information om sökt och beviljat statsbidrag
för att höja kunskapen om hbtq-personers situation.
Inbjudan från Sport- och rekreationsfastigheter till möte 2015-05-05 om kulturverksamhet på
nya Studenternas.

§59
Beviljat statsbidrag för att höja kunskapen om hbtq-personers situation
Emma Lillskogen processledare Jämställdhetsintegrering informerar om Uppsala kommuns
ansökan om statsbidrag för att höja kunskapen om hbtq-personers situation som beviljats av
socialstyrelsen med 100 000 kr. Arbetet med hbt-certifiering kommer nu att inledas på fritidsgårdar och på konstmuseet.

Utdragsbestyrkande
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§60
Deltagande i konferenser och möten
Beslut
att genomföra nämndseminarium om kulturnämndens verksamheter 2015-04-22-23 för
kulturnämndens samtliga ledamöter samt att ersättning utgår enligt ERS 15,
att Peter Gustavsson (S), Karolin Lundström (V) och Margareta Lernberg (M) deltar i
Dialogmöte föreningar (LöK) - Uppsala kommun, Ett aktivt föreningsliv är bra för Uppsala!
2015-04-28,
att Peter Gustavsson (S) deltar i Uppsala kommuns studieresa till Haag 2015-10-15-16,
att Peter Gustavsson (S) deltar i resa till Hämeenlinna 2015-09-17-19 med anledning av Jean
Sibelius 150 år,
att Peter Gustavsson (S) deltar i Svenska kommuners och landstings (SKL:s) rådslag om
kulturskolornas framtid 2015-05-11,
att förlägga arbetsutskottet 2015-05-12 till Bror Hjorths Hus,
att Uppsala läns. bildningsförbund kommer till kulturnämndens sammanträde 2015-05-21 och
informerar om verksamheten , samt
att Peter Gustavsson (S), Karolin Lundström (V) och Arne Sandemo (M) deltar i möte 201505-05 med Sport- och rekreationsfastigheter AB om kulturverksamhet på nya Studenternas.

Utdragsbestyrkande
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§61
Revidering av kulturnämndens delegationsordning 2015. K T N 2015-0121
Beslut
att återremittera ärendet om revidering av kulturnämndens delegationsordning för ytterligare
beredning.
Ärendet
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag 2015-04-14.
Beslutsgång
Eva Edwardsson (FP) yrkar med instämmande av Peter Gustavsson (S) återremiss av ärendet.
Nämnden enas om detta.
§62
Inrättande av upphandlingsutskott för perioden 2015-04-23-2018-12-31. K T N 2015-0304
Beslut
att återremittera ärendet om inrättande av upphandlingsutskott för perioden 2015-04-232018-12-31 för ytterligare beredning.
Ärendet
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-04-07.
Beslutsgång
Eva Edwardsson (FP) yrkar med instämmande av Peter Gustavsson (S) återremiss av ärendet.
Nämnden enas om detta.
§63
Fördelning av kulturnämndens investeringsbudget 2015. K T N 2015-0308
Beslut
att fördelning av kulturnämndens investeringsbudget utgår och kommer upp för beslut 201505-21.

Utdragsbestyrkande
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§64
Kulturstipendiater 2015 avseende stipendier till kulturarbetare och unga skrivare.
K T N 2014-0374, 0375
Beslut
att följande personer beviljas stipendium till kulturarbetare och unga skrivare 2015:
Arbetsstipendium, 100 000 kr
Lina Sjöberg, litteratur
Moa Lönn, konst
Stipendium för fortbildning, studieresor, arbetsmaterial och andra för den konstnärliga
verksamheten angelägna behov, 25 000 kr
Ege Özdogan, dans
Jonas Nyström, teater
Elin Cullhed, litteratur
Inti Chavez Perez, litteratur
Anisur Rahman, folkbildning
Magnus Linden, folkbildning
Hans Lundgren, musik,
Thommy Wahlström, musik
Elisabeth Bucht, konst
Sanne Sihm, konst
Stipendium till unga skrivare 5 000 kr
Kaberi Mitra,
Ärendet
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut 2015-04-23.
Motiveringar till stipendier för kulturarbetare
(unga skrivare har inte en individuell motivering till.stipendiet).
Lina Sjöberg -litteratur
Uppsala kommuns arbetsstipendium 100 000 kr tilldelas Lina Sjöberg som i skönlitterär form
levandegör oväntade tolkningar av urgamla texter för vår tid.
Lina Sjöberg (född 1973) debuterade 2005 med romanen Resa till Port Said, en både stilsäker
och mogen debut. Hon rör sig i gränslandet mellan litteratur- och religionsvetenskap. Hennes
avhandling har titeln Genesis och Jernet. Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och
bibelns berättelser (2006). I Ofromma bibeltolkningar, hennes senaste bok, möter läsaren
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kända gestalter ur Gamla testamentet tolkade på ett nytt och "ofromt" sätt där de
mellanmänskliga relationerna står i fokus.
Det har länge sett ut som om. religionen var på väg att försvinna ur det offentliga samtalet men
i vår globaliserade tid kommer religiösa frågor upp allt oftare. I ett internationellt perspektiv
ser vi mer än någonsin det farliga i att mångtydiga gamla texter uttolkas snävt och förenklat
med ofattbara konsekvenser för människor. Lina Sjöberg vill använda arbetsstipendiet till en
fördjupning av en av berättelserna i Ofromma bibeltolkningar.
Moa Lönn - konst
Uppsala kommuns arbetsstipendium 100 000 kr tilldelas Moa Lönn, för hennes skulpturer och
leranimationer som är både lekfulla, kaxiga och poetiska. I Moa Lönns konstnärliga
universum utgör arkitektoniska strukturer och rumsligheter fond för minnen och tankar. Och
vice versa. Betraktaren lockas att se det märkvärdiga i det vardagliga.
Moa Lönn (f 1979) är utbildad vid Konstfack, institutionen för Keramik och Glas. Hon har
ställt ut både i Sverige och utomlands och är representerad bland annat på Uppsala
konstmuseum. Hon arbetar föratom med sitt eget konstnärskap även som konstpedagog.
Ege Özdogan - dans
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor och andra angelägna behov 25 000 kr
tilldelas dansaren och pedagogen Ege Özdogan. Ege Özdogan har skapat spännande
barnföreställningar och kulturutbyten mellan länder. Nu ges hon möjlighet till
fördjupningsstudier i USA, och till konstnärligt utbyte mellan New York och Uppsala.
Jonas Nyström - teater
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor och andra angelägna behov 25 000 kr
tilldelas Jonas Nyström, belysningsmästare på Uppsala stadsteater - ett viktigt men sällan
uppmärksammat konstnärligt arbete. Jonas Nyström får stipendiet för att möjliggöra
inhämtandet av nya idéer och inspiration för att fortsätta skapa teatermagi för
uppsalapubliken.
Elin Cullhed - litteratur
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor och andra angelägna behov 25 000 kr
tilldelas Elin Cullhed för att hon med sin flyhänta, kunniga och humoristiska penna ska få
möjlighet att arbeta med romanen "Gudarna".
Inti Chavez Perez - litteratur
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor och andra angelägna behov 25 000 kr
tilldelas Inti Chavez Perez för att han konsekvent tar sig an frågor om sexualitet, identitet,
könsroller och stereotyper i sitt författarskap.
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Anisur Rahman - folkbildning
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor och andra angelägna behov 25 000 kr
tilldelas Anisur Rahman för hans folkbildande verksamhet där litteraturen står i centrum och
det fria ordet är den starkast lysande stjärnan.
Magnus Linden - folkbildning
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor och andra angelägna behov 25 000 kr
tilldelas Magnus Lindén, för hans folkbildande verksamhet som ständigt vill utvecklas, erövra
nya områden och göra oss alla rika på kultur.
Hans Lundgren - musik
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor och andra angelägna behov 25 000 kr
tilldelas Hans Lundgren, begåvad filmkompositör som med en säregen målmedvetenhet
utbildat sig och arbetat hårt för att uppnå allt högre mål. En skicklig kompositör som på ett
musikaliskt och dramatiskt sätt lyckas förstärka en filmisk historia och förmedla känslor som
bidrar till att fördjupa publikens upplevelse av berättelsen. En lysande talang som har alla
förutsättningar att fortsätta skapa sig en framtid som filmkompositör.
Thommy Wahlström - musik
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor och andra angelägna behov 25 000 kr
tilldelas kompositören Thommy Wahlström för dennes innovativa och intressanta
musikskapande. Thommy Wahlström har en förmåga att ur sin rika och mångkulturella
musikaliska bakgrund hämta inspiration för att tänka nytt, tänka fritt och experimentera fram
nya intressanta kompositioner. En musiker nödvändig för konstartens utveckling.
Elisabeth Bucht - konst
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor och andra angelägna behov 25 000 kr
tilldelas Elisabeth Bucht för textil konst och hantverks aktivism som sätter färg på Uppsalas
offentliga rum. Elisabeth Buchts skapande bidrar till en mjukare och varmare vardag där
hållbarhet och tolerans är ledord, oavsett om det rör sig om korsstygnsbroderi, en textil bok,
garngraffiti eller handtryckta tyger.
Sanne Sihm - konst
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor och andra angelägna behov 25 000 kr
tilldelas Sanne Sihm för en porträttkonst som utvecklats till något annat än den gängse
avbildningen. Sanne Sihms blandning av kolskiss och detaljerat oljemåleri skapar spänning i
bilderna och för tankarna till andra av konsthistoriens själamålare.
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§65
Stipendium till Jan Fridegårds minne 2015. K T N 2015-0170
Beslut
att utse journalisten och författaren Lawen Mohtadi till 2015 års mottagare av Uppsala
kommuns stipendium till Jan Fridegårds minne med följande motivering:
Uppsala kommuns stipendium till Jan Fridegårds minne 100 000 kr tilldelas författaren och
journalisten Lawen Mohtadi, för att hon i Jan Fridegårds anda blottlagt och visat oss de
mänskliga följderna av orättvisor, klassamhälle och utanförskap.
Ärendet
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut 2015-04-22.
Stipendium till Jan Fridegårds minne delas 2015 ut för fjärde gången i ordningen sedan
stallen 2009. Kulturnämndens stipendieutskotts förslag är att det år 2015 tilldelas journalisten
och författaren Lawen Mohtadi.

Utdragsbestyrkande
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§66
Fördelning av kulturnämndens investeringsbudget för offentlig konst och
miljögestaltande projekt gällande år 2015 samt preliminär plan för 2016-2019.
K T N 2015-0165
Beslut
att fördelning av kulturnämndens investeringsbudget för offentlig konst och miljögestaltande
projekt gällande år 2015 samt preliminär plan för 2016-2019 utgår och kommer upp för beslut
2015-05-21.
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§67
Konstnärlig gestaltning för Stadsträdgården. K T N 2015-0292
Beslut
att godkänna upprättat förslag till gestaltning för Stadsträdgården, samt
att avsätta 200 tkr för projektet.
Ärendet
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-04-01.
I kulturnämndes budget finns avsatt 200 tkr för konstnärlig gestaltning i Stadsträdgården.
Förslaget till projektet Miman med den konstnärliga gestaltningen De tre Åkkorna är
framtagen av kulturförvaltningen i samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen. Kulturnämnden
har tidigare beviljat projektet 100 tkr i projektstöd.
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§68
Biblioteksplan för Uppsala kommun. K T N 2015-0276
Beslut
att med upprättad skrivelse föreslå kommunstyrelsen att kulturnämnden får uppdraget att
leda arbetet med revidering av Uppsala kommuns biblioteksplan i dialog med andra berörda
nämnder.
Ärendet
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-04-01.
Bibliotekslagen (SFS 2013:801) anger att alla kommuner ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet inom biblioteksområdet. Skolbiblioteken styrs av skollagen som säger att eleverna
i grandskolan, grandsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. (SFS 2010:800). Kulturnämnden är
huvudman för folkbiblioteken och utbildningsnämnden är huvudman för de kommunalt
drivna skolornas bibliotek. Den nuvarande biblioteksplanen omfattar enbart
folkbiblioteksresurser och behöver vid en revidering kompletteras med framförallt skrivningar
om skolbibliotek för att uppfylla bibliotekslagen. Då ansvaret för dessa olika biblioteksformer
faller under olika nämnders ansvar ber kulturnämnden om uppdraget att få leda arbetet med
att revidera biblioteksplanen i dialog med andra berörda nämnder. Målet är att ta fram ett
förslag till en biblioteksplan som sedan kan antas av kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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§69
Uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa attraktiva ateljéer och
verksamhetsytor för konstnärer, såväl etablerade som nyutexaminerade. K T N 20130581
Beslut
att ta emot genomförd utredning, samt
att till kommunstyrelsen avrapportera kommunfullmäktiges uppdrag (KSN 2013-0211) att
utreda behov och förutsättningar för att skapa attraktiva ateljéer och verksamhetsytor för
konstnärer, såväl etablerade som nyutexaminerade genom överlämnandet av genomförd
utredning.
Ärendet
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-04-01.
Vikten av att konstnärer bor och verkar i Uppsala kommun är långt större än det kulturutbud
det genererar. Konstnärerna bidrar på många olika plan till ett kreativt och attraktivt samhälle.
Därför är det också angeläget att Uppsala är en attraktiv kommun för konstnärer genom att
verka för hållbara förutsättningar för de professionella kulturskaparnas konstnärliga arbete.
För att uppnå detta konstaterar utredningen att behoven av förbättrade arbetsvillkor för
konstnärerna är stort och att en ökad tillgång till ändamålsenliga ateljéer till en låg kostnad
skulle vara ett led i detta. För att få nyutexaminerade konstnärer att bosätta sig och verka i
Uppsala för att på så sätt säkra återväxten och tillföra dynamik i konstlivet behöver
kommunens attraktivitet som konststad utvecklas. Likaså skulle tillskapandet av gästateljé och
ett residensprogram tillföra mycket till konstlivet.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
ty

KULTURNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-04-23

§70
Fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus. K T N 2015-0318
Beslut
att uppdra till Uppsala konstmuseum att införa fri entré för alla museibesökare från och med
1 juni 2015 och kompensera museet med 200 tia' för ökade kostnader innevarande år,
att tillåta Uppsala konstmuseum att ta avgift för kurser, programverksamhet, evenemang och
entréavgift till vissa tillfälliga och särskilt kostsamma utställningar, vilket får beslutas av
museichefen,
att tillskriva Bror Hjorthstiftelsen för att erbjuda möjligheten att införa fri entré för alla
museibesökare under 2015 och kompensera museet med 100 tkr för ökade kostnader
innevarande år, samt
att uppdra åt kulturförvaltning att under hösten 2015 följa upp utfallet av satsningarna.
Reservation
Arne Sandemo (M), Moa Borg (M), Bertil Norbelie (M) och Olle Romlin (C) reserverar sig
mot beslutet.
Ersättaryttrande
Hugo Fiévet (KD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1.
Ärendet
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-04-01.
Kulturnämnden vill införa fri entré till Uppsala konstmuseum och erbjuda Bror
Hjorthstiftelsen samma möjlighet vid Bror Hjorths Hus. Reformen syftar till att öka
tillgängligheten till museerna och målsättningen är att satsningen ska fortlöpa under hela
mandatperioden. Som kompensation för uteblivna entréintäkter och eventuella ökade
kostnader för personal och städning kompenseras Uppsala konstmuseum med 200 tkr och
Bror Hjorths Hus med 100 tkr för 2015. Kulturförvaltning ska under hösten 2015 följa upp
utfallet av satsningarna.
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§71
Samarbetsprojekt med studieförbunden. K T N 2015-0306
Beslut
att uppdra åt kulturförvaltningen att bjuda in de studieförbund som är verksamma i Uppsala
kommun för att i dialog ta fram kriterier för kulturnämndens nya satsning i enlighet med detta
ärende, samt
att återrapportera uppdraget till kulturnämnden i juni 2015.
Ärendet
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-04-14.
Kulturnämnden har i sin verksamhetsplan för år 2015 avsatt 500 tkr till ett nytt
samarbetsprojekt med studieförbunden som en satsning gentemot prioriterade målgrupper.
Målet med satsningen är att tillsammans med studieförbunden skapa kultur- och
fritidsaktiviteter och verksamhet i ytterstaden samt på landsbygden i Uppsala kommun.
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§72
Projektplan och direktiv för att utveckla lokala kulturskolor. K T N 2015-0125
Beslut
att godkänna upprättat förslag till direktiv och övergripande tidplan för uppdraget att
utveckla lokala kulturskolor i Uppsala kommun,
att ge kulturförvaltningen i uppdrag att inhämta förslag till pilotprojekt i enlighet med
ärendet,
att utveckla ett förslag till gemensam webbplats för kulturskoleverksamheten, samt
att förbereda medborgardialoger i enlighet med upprättad tidplan.

Ärendet
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-04-14.
Kulturnämnden gav den 12 februari 2015 kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en
projektplan för att genomföra uppdraget om att utveckla lokala kulturskolor i enlighet med
IVE 2015-2018 (Inriktning, verksamhet, ekonomi) samt återrapporera planen till
kulturnämnden senast i april 2015.
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§73
Samrådsyttrande - detaljplan för sydvästra Gränby centrum, Uppsala kommun.
K T N 2015-0307
Beslut
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för sydvästra
Gränby centrum, Uppsala kommun.
Ärendet
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2 0 1 5 - 0 3 - 3 1 .
Planförslaget innebär i korthet en komplettering med bebyggelse i 5-9 våningar för ca 350
lägenheter med förskola samt för ca 15 000 m 2 centrumverksamheter såsom handel, kultur
och kontor. Bebyggelsen föreslås på delar av Marknadsgatan, som flyttas österut och på delar
av markparkeringen, som ersätts med källargarage. Planförslaget medför att
Hökargränd/Gränbyvägen får en ny, kortare sträckning och att gc-tunneln under
marknadsgatan ersätts med en korsning i markplan.
Planområdet ligger inom stadsväven. Enligt översiktsplanen ska stadsväven göras tätare för
att klara klimat och miljökrav samt krav på stadskvaliteter.
Stadsbyggnadsvisionen är att omvandla Gränby centram från ett externt köpcentrum till ett
stadsdelscentrum. Genom att blanda bostadsbebyggelse med centrumverksamheter i
bottenvåning skapas ett mer levande område under fler timmar på dygnet. Den
kvaitersliknande strukturen ger en mer stadslik karaktär med möjligheter att skapa offentliga
platsbildningar och mötesplatser.
Planområdet berör riksintresset för kulturmiljövården Uppsala stad och riksintresset för
kulturmiljövården Vaksala. Vidare berör planen det kommunala kulturmiljöområdet Vaksala.
I områdets närhet finns även platsen för den gård där Carl von Linnés dotter hade sin gård.
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§74
Samrådsyttrande - detaljplan för Gunsta 1:2 m fl, Uppsala kommun. K T N 2015-0309
Beslut
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för Gunsta
1:2 m.fl. Uppsala kommun.
Ärendet
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-03-31.
Planförslagef innebär i korthet att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av enfamiljshus i
anslutning till en skogshöjd i Gunsta. Planen omfattar cirka 14 nya enbostadshus och fem
befintliga fastigheter med villa- och fritidsbebyggelse. Nya bostäder ska anslutas till
kommunalt vatten och avlopp samt ge befintliga fastigheter möjligheter till anslutning. Enligt
kommunens översiktsplan ingår planområdet i ett större utvecklingsområde längs väg 282.
Planområdet är beläget på en skogshöjd i nära anslutning till den befintliga bebyggelsen i
Gunsta, cirka 12 km från Uppsala. Gunsta karakteriseras av närhet till naturen och
småskalighet. Den karaktären ska bevaras genom låg bebyggelse och plats för grönområden.
Den speciella natur- och kulturmiljön med åkerholmar och fornlämningar ska utgöra en
tillgång för boende och besökare. Tillgängliga grönområdsen kopplas ihop med omgivningen
och bildar större sammanhängande rekreationsområden. Spåren från forntiden ska bevaras,
synliggöras och integreras i grönområdena.
Planområdet är rikt på fornlämningar. Lennabanan har tidigare lyfts fram i översiktsplanen
som en viktig kulturmiljökorridor.
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§75
Samarbetsavtal beträffande Biotopia mellan Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun
år 2015. K T N 2015-0255
Beslut
att godkänna upprättat förslag till avtal mellan Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun
beträffande verksamhet knuten till Biotopia under år 2015, samt
att uppdra åt förvaltningsdirektören att underteckna avtalet.
Ärendet
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-04-01.
Uppsala kommun och Upplandsstiftelsen samverkade vid renoveringen och uppbyggnaden av
Biotopia. Sedan invigningen i oktober 2007 har Upplandsstiftelsen samverkat med Biotopia
för att nå ut med information om utflyktsmål för friluftsliv och naturupplevelse i hela länet.
Stiftelsen har sedan invigningen en anställd person placerad vid Biotopia. Nytt avtal ska nu
tecknas för år 2015.

Justerandes sign
z~
ty

Utdragsbestyrkande
ra K-7

KULTURNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:
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§76
Mål & budget 2016-2018
Ordföranden informerar.

§77
Upphandling av frivillig musikundervisning
Ordföranden informerar.

§78
Rapport från förrättningar
Olle Romlin (C) och Elisabeth Ståhle (MP) rapporterar från Dialogmöte 2015-04-15 på
Fyrisgården.
Peter Gustavsson (S) rapporterar från Politisk Kil 2015-04-15.
Elisabeth Ståhle (MP) rapporterar från Kommunala pensionärsrådets möte 2015-03-27.

§79
Anmälningsärenden
Beslut
att i kallelsen till kulturnämnden 2015-04-23 redovisade delegationsbeslut, protokoll,
skrivelser, avtal samt övrigt.
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KULTURNÄMNDEN

Nämnd/Organ:

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2015-04-23 kl 15.00
Sammanträdeslokal:

Sävja kulturcentrum, Västgötaresan

Ordförande:

Peter Gustavsson (S)

Sekreterare:

Ingela Åberg

Kulturnämndens sammanträde 2015-04-23 är öppet för allmänheten.
Besökare ombeds anmäla sig i receptionen.
Föredragningslista
Nr

Ärenderubrik

1.

Upprop/formalia

2.

Val av justeringsperson och justeringsdag

3.

Fastställelse av föredragningslistan

Övriga uppgifter

Diarienummer

Beslut - nämndövergripande
4.

Deltagande i konferenser och möten

Beslut om deltagande

a.

-Nämndseminarium om kulturnämndens
verksamheter 2015-04-22-23

Inbjudan

b.

-LöK, Dialogmöte föreningar 2015-04-28,
Ett aktivt föreningsliv är bra för Uppsala!

Inbjudna presidiet

c.

Studieresa till Haag med Uppsala kommun
och Uppsala citysamverkan 2015-10-15-16.

att Peter Gustavsson (S) deltar i
studieresa till Haag 2015-10-15-16

d.

Inbjudan till Hämeenlinna (Tavastehus) med resa till Hämeenlinna 2015-09-17anledning av lean Sibelius 150 år, 2015-09- 19 med anledning av Jean Sibelius
17-19
150 år.

e.

SKL:s rådslag om kulturskolornas framtid
2015-05-11

att Peter Gustavsson (S) deltar i

att utse 2 politiker som deltar i
SKL:s rådslag om kulturskolornas
framtid 2015-05-11

KTN 2015-0305

Inbjudan från Bror Hjorths Hus styrelse att
förlägga ett arbetsutskott där

att förlägga arbetsutskottet 201505-12 till Bror Hjorths Hus

Uppsala läns bildningsförbund,
informationstillfälle

att Uppsala läns bildningsförbund
kommer till kulturnämndens
sammanträde 2015-05-21 och
informerar om verksamheten

5.

Revidering av kulturnämndens
delegationsordning

Handling tidigare
Rev handling

KTN 2015-0121

6.

Inrättande av upphandlingsutskott för
perioden 2015-04-23—2018-12-31

Handling

KTN 2015-0304

7.

Fördelning av kulturnämndens
investeringsbudget 2015

Ärendet utgår

KTN 2015-0308

Beslut - strategi & omvärld
8.

Stipendier för kulturarbetare och unga
skrivare

Handling på bordet

KTN 2014-0374
KTN 2014-0375

9.

Stipendium till Jan Fridegårds minne

Handling på bordet

KTN 2015-0170

10. Fördelning av kulturnämndens investerings- Återremitterat 2015-03-19
budget för offentlig konst och miljöÄrendet utgår
gestaltande projekt gällande år 2015 samt
preliminär plan för 2016-2019

KTN 2015-0165

11.

Konstnärlig gestaltning för Stadsträdgården

Handling tidigare

KTN 2015-0292

12.

Biblioteksplan för Uppsala kommun

Handling tidigare

KTN 2015-0276

13.

Uppdrag att utreda behov och förutsättningar Handling tidigare
för att skapa attraktiva ateljéer och
verksajnhetsytor för konstnärer, såväl
etablerade som nyutexaminerade

KTN 2015-0581

14. Fri entjé på Uppsala konstmuseum och Bror Handling tidigare
Hjorths Hus

KTN 2015-0318

15.

Handling tidigare
Rev handling

KTN 2015-0306

Handling tidigare
Rev handling

KTN 2015-0125

Samrådsyttrande - detaljplan för sydvästra
Handling tidigare
Gränby centrum, Uppsala kommun
i
Samrådsyttrande - detaljplan för Gunsta 1:2 Handling tidigare
m fl, Uppsala kommun

KTN 2015-0307

Samarbetsprojekt med studieförbunden

16. Projektplan och direktiv för att utveckla
lokala kulturskolor
17.

18.

KTN 2015-0309

Beslut - egenregiverksamhet
19.

Samarbetsavtal beträffande Biotopia mellan
Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun
2015

Handling tidigare

KTN 2015-0255

Informationsärenden
20. Mål & budget 2016-2018

Information

21. Upphandling av frivillig musikundervisning

Information

22.

Rapport från förrättningar

a.

- Dialogmöte 2015-04-15 på Fyrisgården

b.

-Politisk Kil 2015-04-15

c.

- KPR kommunala pensionärsrådet

23. Anmälningsärenden
a. Delegationsbeslut
Yttrande - bygglov för studentbostäder på
båt, Kungsängen 1:30, Uppsala kommun.
Remiss av fiskhaneringsplan för Fyrisån,
Uppsala tätort
b.

KTN 2015-0278
KTN 2015-0282

Protokoll/protokollsutdrag
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-03-10
Kulturnämndens stipendieutskott 2015-0302
Kulturnämnden 2015-03-19

c.

Skrivelser/avtal
Ang företagsskyltar på Walmstedtska gården

d.

Övrigt
Information från kultur i vården

KTN 2014-0334

