
Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

Plats och tid: Stationsgatan 12, lokal Aspen kl 15.00-20.05 

Ledamöter: 

Övriga deltagare: 

Peter Gustavsson (S) ordf 
Karolin Lundström (V) 1:e v ordf 
Eva Edwardsson (FP) 2:e v ordf 
Agneta Erikson (S) 
Kholod Saghir (S) §§ 151-157 
Arne Sandemo (M) §§ 151-165, 176-179 
Moa Borg (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Killlike Montgomery (MP) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
011e Romlin (C) 

• Sten Bernhardsson kulturdirektör, Sabina Andersson avdelningschef strategi & omvärld, 
Göran Carl& processansvarig översiktplan och Brita Christiansen båda stadsbyggnads-
förvaltningen, Runa Krehla, Karin Sundequist, Pia Sörås-Staflin, Elise Rhodin och Annika 
Strömberg (alla kulturstrateger), Magnus Elfwendahl stadsantikvarie, Fia Söderberg 
kommunikationsstrateg, Isa Engelin praktikant. 

Ersättare: Tomas Lind (S), tjg §§ 157-179 
Salvador Rincon-Amat (MP) 
Philip Wargert (V) 
Anders Nordström (FP) 
Hugo Fivet (KD) § § 151-168 

Utses att justera: 	 Paragrafer: 151-179 

Justeringens 
plats och tid: 	Uppsala konsert och kongress, Uppsala 2015-11-02 

Underskrifter: 
Peter Gustavsson Gustavsson Ä), ordförande 	Eva Edwardsson (FP) justerare 

 

c 

  

Ingela Åb g, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 	 Kulturnämnden 
Datum: 	 2015-10-22 
Datum för 	 2015-11-03 
anslags uppsättande: 

Sista dag för överklagande: 	2015-11-24 
Datum för anslags nedtagande: 2015-11-25 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kulturförvaltningen Stationsgatan 12 Uppsala 

Underskrift: 

   

   

Ingela Arg sekreterare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

RG 



2upealo, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 151 

Upprop/formalia 

Upprop genomförs. 

§ 152 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
att utse Eva Edwardsson (FP) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll 
2 november 2015. 

§ 153 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändring och tillägg, 

- Ärende 14, Uppsala kommuns resestipendium för körer 2015 och Uppsala kommuns 
hedersstipendium 2015, tas upp efter ärende 5, Översiktsplan och innerstadsstrategi. 

- Ärende 21b, information om ny fristadsförfattare, tas upp efter ärende 14. 

- Ny punkt under ärende 21, fråga ang bidrag/projektstöd till Musikfabriken Ung. 

§ 154 

Översiktsplan och innerstadsstrategi 

Processansvarig för översiktsplan 2016 Göran CarMn och planarkitekt Brita Cristiansen 
informerar om översiktsplan 2016 och innerstadsstrategin. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

'3'6) 



une» KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 155 

Uppsala kommuns resestipendium för körer 2015 
KTN 2015-0352 

Beslut 
att tilldela Sångsällskapet Orphei Drängar (OD) Uppsala kommuns resestipendium för körer 
2015 bestående av 50 000 kr, med motiveringen: 

Uppsala kommuns resestipendium för körer 2015 tilldelas Sångsällskapet Orphei Drängar för 
en resa till Festival d'Aix en Provence i Frankrike i juli 2016, där kören inbjudits att 
tillsammans med London Philharmonia och Esa-Pekka Salonen framföra Stravinskys opera 
Oidipus Rex och Psalmsymfonin i regi av Peter Sellars. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut 2015-10-16. 

OD är en världsberömd manskör under ledning av Cecilia Rydinger -Alin. Kören har inbjudits 
att delta i en festival av världsklass i Frankrike, och senare i London i september, och kommer 
att regisseras av den världsberömde polarpristagaren Peter Sellars. Repetitioner kommer att 
hållas i Uppsala. OD är en uppsalakör som haft och har stor betydelse för Uppsala och 
Sveriges körliv och musikutveckling. Uppsala kommun vill bidra till körens utveckling och 
framgångar genom ett resestipendium. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
(7)7,  
‘5C 



2upealoa KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 156 

Uppsala kommuns hedersstipendium 2016 
KTN 2015-0172 

Beslut 
att tilldela Magnus Dahlerus och Chatarina Oldermark Uppsala kommuns hedersstipendium 
2015 bestående av konstverk till ett värde av 10 000 kr vardera, med motiveringen: 

Uppsala kommuns hedersstipendium 2015 tilldelas Magnus Dahlerus och Chatarina 
Olderinark för att de oförtröttligt, med konstnärlig, musikalisk och mänsklig stringens har 
utvecklat Teater Blanca till att bli en av Sveriges mest intressanta och karaktärsfulla 
teaterscener. Deras mångfacetterade uppsättningar har ständigt med humor och nerv blottlagt 
invanda föreställningar och utmanat både publik och skådespelare att växa. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturnämndens stipendieutskotts förslag till beslut 2015-10-22. 

Kulturnämndens hedersstipendium inrättades 1977 och har utdelats varje år sedan dess. 
Stadgarna säger att förtjänt person kan tilldelas hedersbetygelse i form av ett konstverk, i år 
till ett sammanlagt värde av högst 20 000 kr samt ett diplom utformat av konstnären Ulla 
Fries. Utdelning av stipendiet sker i samband med kulturnämndens decembersammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2upewie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 157 

Ny fristadsförfattare 

Information ges om Uppsala kommuns nya fristadsförfattare. 

§ 158 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
att utse Peter Gustavsson (S) och Arne Sandemo (M) att delta i Politiskt Kil i Tierp den 4 
november 2015, 

att utse Peter Gustavsson (S) att delta i internationellt seminarium om Gamla Uppsala som 
utvecklingsbart besöksmål den 5-6 november 2015, 

att utse Karolin Lundström (V) och Arne Sandemo (M) att delta i nämndhearing om sociala 
företag den 5 november 2015, 

att utse Elisabeth Ståhle (MP) och 011e Romlin (C) att delta i statliga Kulturskole-
utredningens samråd i Göteborg den 1 december 2015, samt 

att uppdra till kulturdirektör Sten Bernhardsson att utse en representant från 
kulturförvaltningen för uppföljning av det drogpolitiska programmet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 159 

Kulturnämndens sammanträdestider 
KTN 2015-0516 

Beslut 
att sammanträde med kulturnämnden under 2016 ska vara den 11 februari, 15 mars (tisdag), 
21 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti (reservtid),15 september, 20 oktober, 24 november och 15 
december med början kl 15.00 utom den 15 mars och 20 oktober då sammanträdet börjar kl 
13.00 med nämnd och seminarium, 

att kulturnämnden den16 juni beslutar om det blir ett sammanträde den 25 augusti, 

att sammanträde med kulturnämndens arbetsutskott 2016 ska vara den 26 januari, 7 mars 
(måndag), 12 april, 10 maj, 7 juni, 6 september, 4 oktober, 15 november och 6 december med 
början kl 15.00, samt 

att sammanträde med kulturnämndens stipendieutskott 2016 ska vara tisdag 2 februari, tisdag 
8 mars, tisdag 29 mars, onsdag 11 maj och fredag 7 oktober med början kl 15.00. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-10-21. 

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till kulturnämnden, arbetsutskottet och 
stipendieutskottets sammanträdestider för år 2016. 

Kulturnämnden föreslås sammanträda torsdagar kl 15.00, utom den 15 mars kl 15.00 som är 
en tisdag. 
Kulturnämndens arbetsutskott föreslås sammanträda kl 15.00, utom den 7 mars kl 15.00 som 
är en måndag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



få Uppsalaua KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 160 

Detaljplan Östra Sala backe etapp 2, Uppsala kommun 
KTN 2015-0499 

Beslut 
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för Östra 
Sala backe etapp 2, Uppsala kommun. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-10-05. 

Planförslaget innebär i korthet att omvandla den mark som tidigare utgjordes av en 
kraftledningsgata till bebyggelsekvarter med i första hand bostäder, men även förskola, 
vårdboende och lokaler för centrumändamål. I fem kvarter längs med Fyrislundsgatan 
planeras för ca 750 bostäder och ca 1 800 kvadratmeter verksamheter. I översiktsplanen anges 
området som utvecklingsområde. Området kallas Kraftledningsstråket och är ett av 18 större 
stadsutvecklingsområden. 

Beslutsgång 
Nämnden enas om att sista meningen i andra punktsatsen stryks. 

• 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



2uPpeak KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 161 

Stöd till verksamhetsutveckling av fritidsklubbar, fritidsgårdar och ungdomskulturhus 
KTN 2015-0485 

Beslut 
att ur den budget som reserverats för verksamhetsutveckling av fritidsklubbar, fritidsgårdar 
och ungdomskulturhus, avsätta 100 tkr för filmprojekt lett av Uppsala Internationella 
Kortfilmfestival, 21 tkr till Ungdomens hus, 14 tkr till Café Genomfarten, 25 tkr till KFUM 
och 160 tkr till Fritid Uppsala. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-09-28. 

I kulturnämndens budget för år 2015 reserverades 500 tkr för verksamhetsutveckling av 
fritidsklubbar, fritidsgårdar och ungdomskulturhus. Förvaltningen har tolkat nämndens 
intention att förstärkningen ska gå till kompetensutveckling av personal och för att prova 
nya idéer i verksamheten. Såväl kommunens egenregiverksamhet som externa utförare inom 
fritidsområdet har haft möjlighet att söka stöd ur medlen med sista ansökningsdag den 25 
september. Förvaltningen har tillsammans med Uppsala Internationella Kortfilmfestival 
initierat ett filmprojekt som verksamheterna har haft möjlighet att anmäla intresse för. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Ralla KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 162 

Översyn av kulturnämndens stöd till barn och ungas fria tid 
KTN 2015-0505 

Beslut 
att ge kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av kulturnämndens stöd till 
barns och ungas fria tid, samt 

att översynen återrapporteras till kulturnämnden i november 2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-10-02. 

Från och med 1 januari 2015 har kulturnämnden ansvar för stöd till barns och ungas fria tid, 
dels i form av kommunal fritidsverksamhet, dels i form av stöd till fristående aktörer. Det är 
angeläget att se över formen och strukturen på nämndens nya ansvarsområden inom barns och 
ungas fria tid för att säkerställa verksamhetens kvalitet och effektivitet samt bidra till 
samverkan inom och utom den kommunala organisationen. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upeaela KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 163 

Verksamhetsbidrag till IK Sirius Fotbolls Nattfotbollen 
KTN 2015-0365 

Beslut 
att återremittera ärendet och ge förvaltningen i uppdrag att ta reda på hur IK Sirius jobbar 
med jämställdhetsintegrering. 

Reservation 
Karolin Lundström (V) reserverar sig mot beslutet om återremiss av ärendet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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RUM KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 164 

Fritidsverksamhet för mellanstadieelever under höstterminen 2015 till Svenska kyrkan, 
Vaksala församling 
KTN 2015-0490 

Beslut 
att för mellanstadieverksamhet på Årstakyrkan bevilja Vaksala församling bidrag med 
163 632 kr för höstterminen 2015. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-09-29. 

Vaksala församling ansökte i augusti 2014 bidrag till mellanstadieverksamhet på Årstakyrkan 
för höstterminen 2014, vårterminen 2015 och höstterminen 2015. Barn- och utbildnings-
nämnden beslutade 2014-09-25 att ge dem bidrag för två terminer med totalt 381 229 kr för 
höstterminen 2014 och vårterminen 2015. För beslut om bidrag för höststerminen 2015 
hänvisades till kommande ansvarig nämnd, dvs kulturnämnden. 

Justerandes sign 

?c\ 
Utdragsbestyrkande 



tlupenie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 165 

Delrapport om fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus 
KTN 2015-0318 

Beslut 
att ta emot delrapporten om fri entré på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-10-05. 

Ärendet innehåller en delrapport från Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus angående 
konsekvenserna av införandet av fri entre vid de båda museerna från och med juni 2015. 
Delrapporten omfattar perioden juni till augusti 2015. Sammanfattningsvis kan konstateras att 
reformen mottagits väl av besökarna men att det ännu inte gått tillräckligt lång tid för att det 
ska vara möjligt att utläsa några säkerställda resultat om ökade besökstal. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



upente KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 166 

Upphandling avseende drift av Parksnäckan 2016-2019 
KTN 2015-0503 

Beslut 
att uppdra till kulturnämndens upphandlingsutskott att fastställa upphandlingsunderlag samt 
besluta om tilldelning avseende drift av Parksnäckan. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-10-14. 

Kulturnämnden hyr gästspelscenen Parksnäckan i stadsträdgården till och med 2019. 
Verksamheten under sommarmånaderna med musikprogram, barnprogram och 
uthyrningsfunktion har innevarande år direktupphandlats av kulturnämnden, och innan dess 
av kulturnämnden och idrotts-och fritidsnämnden i samarbete. Nu bör verksamhet för åren 
2016-2019 upphandlas. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 167 

Slutrapport — Kulturkvarteret Karin med Walmstedtska gården 
KTN 2013-0509 

Beslut 
att ta emot slutrapporten om kulturkvarteret Karin med Walmstedtska gården, 

att ge kulturförvaltningens direktör i uppdrag att teckna hyreskontrakt för de lokaler Uppsala 
konstnärsklubb förhyr idag samt andra våningsplanet i Professorshuset vid Walmstedtska 
gården, 

att ge kulturförvaltningens direktör i uppdrag att teckna en överenskommelse med Uppsala 
författarsällskap om nyttjanderätt i Professorshuset, 

att ge kulturförvaltningens direktör i uppdrag att teckna en överenskommelse med 
Upplandsmuseet om nyttjanderätt i Professorshuset, 

att ge kulturförvaltningens direktör i uppdrag att teckna en överenskommelse med Uppsala 
konstnärsklubb om nyttjanderätt till de lokaler de förhyr idag, 

att avsätta medel om 700 tkr år 2016 för hyra av lokaler i Kvarteret Karin, samt 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att fortsätta bedriva dialog med fastighetsägaren och 
andra berörda aktörer om fortsatt utveckling av kvarteret Karin. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-09-30. 

Kulturförvaltningens avdelning för strategi 84 omvärld har på kulturnämndens uppdrag 
undersökt möjligheterna att utveckla kvarteret Karin med Walmstedtska gården till ett 
kulturkvarter. Förvaltningen har fört dialog med fastighetsägare, andra förvaltningar och 
externa parter om hur kvarteret kan utvecklas och lämnar i och med detta ärende en 
slutrapport samt förslag att ingå hyresavtal och att genomföra överenskommelser om 
nyttjanderätt till lokalerna samt att avsätta medel i 2016 års budget för hyreskostnader. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2upeal.9. KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 168 

Biblioteksplan för Uppsala kommun 
KTN 2015-0276 

Beslut 
att ta emot informationen, 

att uppdra till kulturförvaltningen att fortsätta arbetet med biblioteksplanen i samarbete med 
utbildningsförvaltningen och i samråd med ordförande för respektive nämnd, 

att tillsätta en referensgrupp för kulturnämndens arbete med biblioteksplanen bestående av 
fem ledamöter, varav tre från majoriteten och två från oppositionen, 

att uppdra till förvaltningen att planera för en gemensam workshop om biblioteksplanen för 
kultur- och utbildningsnämnderna, samt 

att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till medborgardialog kring 
biblioteksplanearbetet. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-09-29. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-26 att uppdra till kulturnämnden att i samverkan med 
utbildningsnämnden utarbeta en biblioteksplan för Uppsala kommun att föreläggas 
kommunfullmäktige för beslut. Ett inledande möte för att påbörja arbetet med att ta fram en 
plan och för att tydligöra politiska prioriteringar genomfördes den 21 september 2015. På 
mötet deltog utbildningsnämndens och kulturnämndens ordförande samt representanter för 
utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. 

Beslutsgång 
Nämnden enas om nya att-satser enligt ordförandens förslag. 

Justerandes sign 
RG 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 169 

Policy för uthyrning och upplåtelse av bibliotekslokaler 
KTN 2015-0511 

Beslut 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till policy för uthyrning och upplåtelse av 
bibliotekets lokaler, samt 

att förslaget presenteras för nämnden för beslut senast i början av år 2016. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-09-29. 

Bibliotek Uppsala bedriver en omfattande programverksamhet. Ofta sker program i 
samverkan med andra. Vid sidan av samarbeten finns efterfrågan på att hyra bibliotekens 
lokaler för både öppna program och föreläsningar och för slutna möten. Idag finns ingen 
policy för uthyrning och upplåtelse av Bibliotek Uppsalas lokaler. För att tydliggöra vad som 
gäller i fråga om uthyrning och upplåtelse behöver verksamheten en av kulturnämnden 
beslutad policy som är kommunikativ, inkluderande och som kan gälla lika för alla. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



fAupease KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 170 

Upphandling av RFID, Bibliotek Uppsala 
KTN 2015-0496, 0497 

Beslut 
att uppdra till kulturnämndens upphandlingsutskott att fastställa två upphandlingsunderlag 
gällande Radio-frequency identification (RFID) på bibliotek. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-09-21. 

Bibliotekens automater, sorteringsanläggningar och medier är utrustade med RF1D vilket 
innebär enklare hantering för både kunder och medarbetare. Det är också en anpassning till de 
produkter som erbjuds av leverantörer av biblioteksdatautrustning. För bästa pris delas 
upphandlingen upp i två separata; dels en för RFED-chip och dels en för kringutrustning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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2uppleie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 171 

Upphandling av tidskrifter 
KTN 2015-0512 

Beslut 
att uppdra till kulturnämndens upphandlingsutskott att fastställa upphandlingsunderlag samt 
beslut om tilldelning gällande tidskrifter på bibliotek. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2015-10-01. 

Bibliotekens prenumerationshantering av tidningar och tidskrifter sker i samarbete med en 
tidskriftsagentur. Det nuvarande avtal som omfattar all kommunal verksamhet har löpt ut och 
behöver förnyas. Föreslås att upphandling genomförs och att ramavtal därefter tecknas med 
vald leverantör. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



I) Rel.* KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 172 

Verksamhetsplan 

Förvaltningen informerar om arbetet med verksamhetsplan 2016. 

§ 173 

Deltagande i Kultur- och fritidsvaneundersökning 

Förvaltningen informerar om medverkan i fritids- och kulturvaneundersökning som idrotts-
och fritidsnämnden initierat. 

§ 174 

Konstnärliga gestaltningsprojekt - Paradgatan 

Förvaltningen informerar om konstnärliga gestaltningen utmed Paradgatan. 

§ 175 

Konstnärliga gestaltningsprojekt — Vaksala-Gränby 

Förvaltningen informerar om tillfällig offentlig konst i Vaksala-Gränby. 

§ 176 

Dialogmöte kulturskola 

Förvaltningen informerar om kommande dialogmöte inför kulturskola. 

Utdragsbestyrkande Le Justerandes sign 
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fAuPeala KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-10-22 

§ 177 

Fråga ang bidrag/projektstöd 

011e Romlin (C) ställer en fråga om varför förvaltningen har valt att ge ABF Musikfabriken 
Ung bidrag/projektstöd för projektet Musikfabriken Ung. 
Kontoret får i uppdrag att svara på frågan till nämnden i november. 

§ 178 

Rapport från förrättningar 

Elisabeth Ståhle (MP) rapporterar från Dialogmöte 2015-09-30 — mötesplats för unga med 
funktionsnedsättning och politiker/tjänstemän. 

Anders Nordström (FP) rapporterar från Kultur för livet — nationell konferens om kultur som 
välfärdsresurs för äldre 2015-10-09. 

Peter Gustavsson (S), Karolin Lundström (V) och Eva Edwardsson (FP) rapporterar från 
Sveriges kommuners och landstings kulturkonferens 2015-10-12-13 i Karlstad. 

Peter Gustavsson (S) rapporterar från Fritid för alla-dagen 2015-10-17. 

Politikerråd med finska minoriteten 2015-11-16 rapporteras på nämndens sammanträde i 
november. 

Karolin Lundström (V) rapporterar från Folkhälsorådets möte 2015-10-21. 

§ 179 

Anmälningsärenden 
Beslut 

att i kallelsen till kulturnämnden 2015-10-22 redovisade delegationsbeslut, protokoll samt 
övrigt läggs med godkännande till handlingarna. 

Justerandes sign 

PG)  
Utdragsbestyrkande 



KULTURNÄMNDEN 

Nämnd/Organ: 	Kulturnämnden 

Samrnanträdesdatum 2015-10-22 kl 15.00 

Sammanträdeslokal: Stationsgatan 12, Uppsala lokal Aspen plan 4 

Ordförande: 	Peter Gustavsson (S) 

Sekreterare: 	Ingela Åberg 

Kulturnämndens sammanträde 2015-10-22 från ärende 1-13, 15-23 är öppet för allmänheten. Besökare 

ombeds anmäla sig i receptionen plan 4. 

Föredragningslista 

  

Nr Ärenderubrik Övriga uppgifter Diarienummer 

1. Upprop/formalia 

2. Val av justeringsperson och justeringsdag 

3. Fastställelse av föredragningslistan 

4. Utgår 

Beslut — nämndövergripande 

5. Översiktsplan och innerstadsstrategi 

6. Deltagande i konferenser och möten 

- Politisk Kil 2015-11-04 i Tierp 

- Internationellt seminarium om Gamla 
Uppsala som utvecklingsbart besöksmål 
2015-11-05-06 

- Inbjudan till nämndhearing om sociala 
företag 2015-11-05, Uppsala 

- Statliga Kulturskoleutredningen inbjuder 
till samråd 2015-12-01 i Göteborg 

Information 
processansv ÖP Göran Carl6n 
planarkitekt Brita Christiansen 

Förslag beslut om deltagande 

Peter Gustavsson (S) Arne 
Sandemo (M) 

Peter Gustavsson (S) 

Karolin Lundström (V), Arne 
Sandemo (M) 

Elisabeth Ståhle (MP) 



- Uppföljning av det drogpolitiska 	att uppdrag till kulturdir Sten 
programmet 	 Bernhardsson att utse en repr fr 

kulturförvaltningen. 

7. Kulturnämndens sammanträdestider 2016 

Beslut — strategi & omvärld 

8. Detaljplan Östra Sala backe etapp 2, 
Uppsala kommun 

9. Stöd till verksamhetsutveckling av 
fritidsklubbar, fritidsgårdar och 
ungdomskulturhus 

10. Översyn av kulturnämndens stöd till barns 
och ungas fria tid 

11. Verksamhetsbidrag till IK Sirius Fotbolls 
Nattfotbollen 

12. Fritidsverksamhet för mellanstadieelever 
under höstterminen 2015 till Svenska 
kyrkan, Vaksala församling 

13. Delrapport om fri entré på Uppsala 
konstmuseum och Bror Hjorths hus 

14. Beslut om stipendier 

15. Upphandling avseende drift av Parksnäckan 
2016-2019 

16. Slutrapport - Kulturkvarteret Karin med 
Walmstedtska gården 

Beslut- egenregiverksamhet 

17. Biblioteksplan för Uppsala kommun 

18. Policy för uthyrning och upplåtelse av 
bibliotekslokaler 

19. 	Upphandling av RFID, Bibliotek Uppsala 

20. Upphandling av tidskrifter 

21. Informationsärenden 

a) Verksamhetsplan 

b) Ny fristadsförfattare 

Handling tidigare 	 KTN 2015-0516 
Rev förslag 

Handling tidigare 	 KTN 2015-0499 
Rev förslag 

Handling tidigare 	 KTN 2015-0485 
Referensmaterial 

Handling tidigare 	 KTN 2015-0505 

Handling tidigare 	 KTN 2015-0365 

Handling tidigare 	 KTN 2015-0490 

Handling tidigare 	 KTN 2015-0318 

Handling senare/på bordet 

Handling tidigare 	 KTN 2015-0503 
Rev förslag 

Handling tidigare 	 KTN-2013-0509 

Handling tidigare 	 KTN 2015-0276 

Handling tidigare 	 KTN 2015-0511 

Handling tidigare 	 KTN 2015-0496, 
0497 

Handling tidigare 	 KTN 2015-0512 

Information 

Information 



c) Deltagande i Kultur- och fritidsvaneunder-
sökning 

d) Konstnärliga gestaltningsprojektet 
-Souvenir 
-Tillfällig offentlig konst i Vaksala-Gränby 

Information 

Infonnation 

22. 	Rapport från förrättningar 

a) -Dialogmöte 2015-09-30 — mötesplats för 
unga med funktionsnedsättning och 
politiker/tjänstemän 

b) - Kultur för livet — nationell konferens om 
kultur som välfärdsresurs för äldre 2015-10- 
09 

c) -Sveriges kommuners och landstings 
kulturkonferens 2015-10-12-13 i Karlstad 

d) - Fritid för alla-dagen 2015-10-17 

e) - Politikerråd med finska minoriteten 2015- 
11-16 

f) - Folkhälsorådets möte 2015-10-21 

23. Amnälningsärenden 

Delegationsbeslut 
Avslag - Uppsala stift — ansökt gästspelskonsert med en kammarkör från Uleåborg inom det finska 
förvaltningsområdet. KTN 2015-0175. 

Beviljad ansökan fr Föreningen Fyrisbio-grafen om 20 000 kr inom det finska förvaltningsområdet. KTN 
2015-0175. 

Beviljad ansökan fr Uppsala FN-förening om 10 000 kr för "Uppsala fredsgala och Engagemangsmässa" 
på FN-dagen. KTN 2015-0473. 

Godkännande av upphandlingsunderlag gällande kulturverksamhet och uthymingsverksamhet på 
Parksnäckan under april-oktober 2015. KTN 2015-0158 

Verksamhetsbidrag 
Avslag, Tallkrogen — sökt bidrag 35 000 kr. KTN 2015-0116 
Särskilt verksamhetsbidrag ht 2015 
Kulturföreningen Parken (kulturparken) 175 000 kr. KTN 2015-0020 
Drogfritt Arrangemang 
Avslag, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige — sökt bidrag 25 000 kr. KTN 2015-0493. 
Ungdomens Hus — 1 500 kr. KTN 2015-0515. 
Café Genomfarten —5 000 kr. KTN 2015-0480. 
Kurdish Dylan Music Group — 15 000 kr. KIN 2015-0501. 

Protokoll 
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-09-17. 
Kulturnämnden 2015-09-22. 



Övrigt 
Information från Vård & omsorg. 
Brev aug Paradgatans Souvenir. KTN 2012-0471. 
Vykort aug Paradgatans Souvenir. KTN 2012-0471. 
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