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101119,13 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

Övriga 
deltagare: 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan: 15.15-18.55 

Peter Gustavsson (S), Ordförande Ersättare: 
Karolin Lundström (V), 1:e vice 
ordförande §§ 128-147 
Eva Edwardsson (L), 2:e vice 
ordförande 
Agneta Erikson (S) §§ 128-147 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Kfillike Montgomery (1VLP) 
Elisabeth Ståhle (1VIP) 
Margareta Fernberg (M) 
011e Romlin (C) §§ 126-145 
Agneta Gille (S) §§ 126-138 
Polat Akg-ill (S) §§ 126-127, 139- 
147 
Philip Wargert (V) §§ 126-127 
Anders Nordström (L) §§ 146-147 

Plats och tid: 

Beslutande: Salvador Rincon-Amat (MP) 
Philip Wargert (V) §§ 128-147 
Anders Nordström (L) §§ 126-145 
Polat Akgäl (S) §§ 128-138 
Eva Moberg (KD) 

Sten Bernhardsson, kulturdirektör, Anna Franzén avdelningschef kulturförvaltningens 
stab, Daniel Werkmäster museichef, Maria Björk teaterchef, Mohammed Mekrami 
avdelningschef Bibliotek Uppsala, Gunilla Sjöblom fritidschef, Gunnar Ingestad 
Berggren avdelningschef kulturcentrum, Bo Frick rektor Uppsala kulturskola, Sara 
Bengtsson enhetschef bibliotek Uppsala, Anna Ehn avdelningschef offentlig konst, 
Tuva-Li Peter-Li&, Annika Norell (intendenter offentlig konst), Anna Röst, Pia 
Sörås Staflin, Runa Krehla, Annika Strömberg, Karin Sundequist, Agneta Olofsson, 
Elise Rhodin, (kulturstrateger), Tove Otterclou kultursekreterare, Agneta Liljestam 
controller, Katarina de Verdier, Anna Wälivara (praktikanter), Samuel Lundström 
nämndsekreterare. 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kulturnämnden 
2018-12-17 Sista dag att överklaga: 2019-01-11 
2018-12-21 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

Utses att justera: Eva Edwardsson (L) Paragrafer: 126 - 147 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 126 

Val av justeringsdag och justeringsperson 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Eva Edwardsson (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 21 
december. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 127 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändringar: 

Delegationsbeslut 
Projektstöd 2018-12-11, enligt delegationsordning 7.3, KTN-2018-0681 
Projektstöd 2018-12-11, enligt delegationsordning 7.3, KTN-2018-0682 
Barns och ungas fria tid och evenemangsstöd ung aug-okt 2018, enl. delegationsordning 7.3 
Evenemangsstöd 2018-12-05, enligt delegationsordning 7.3, KTN-2018-0679 
Kostnadsfria lovaktiviteter 2018 sep-dec, enl. delegationsordning 7.3 
Projektstöd 2018-12-05, enligt delegationsordning 7.3, KTN-2018-0676 
Verksamhetsstöd 2018-12-05, enligt delegationsordning 7.3 KTN-2018-0678 

Anmälningsärenden 
Fråga rörande detaljplan för kvarteret Ubbo, området Odinslund 

Informationsärenden 
Utvärdering av Källparken stryks 

Utdragsbestyrkande U Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 128 

Månadsuppföljning ekonomi per november 2018 
KTN-2018-0164 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot upprättad ekonomisk månadsrapport per november 2018 

Sammanfattning 
De samlade nettokostnaderna uppgår till 294,4 mnkr jämfört med budgeterade 301,1 mnkr. 
Nettokostnaderna är därmed 6,7 mnkr lägre än budget, fördelat på systemledare 4 mnkr och egen regi 
2,7 mnkr. I förhållande till prognos är nettokostnaderna 4,5 mnkr lägre än prognosticerat fördelat på 
systemledare 2,6 mnkr och egen regi 1,9 mnkr. Prognosticerat utfall för helår 2018 är 1,8 mnkr. 
Systemledarens avvikelse per november i förhållande till prognos förklaras i huvudsak med 1,6 mnkr i 
outnyttjat schablonbidrag och återbetalning från Kommunledningskontoret på 0,3 mnkr avseende 
ekonomitjänst som senareläggs till 2019. I tillägg har kulturförvaltningens stab 0,7 mnkr i lägre 
verksamhetskostnader än prognosticerat. Egen regins avvikelse förklaras bland annat med bättre 
resultat än prognosticerat för Offentlig konst, Uppsala kulturskola, Reginateatern, Uppsala natur- och 
kulturcentrum samt Uppsala Fritid medan Uppsala konstmuseum har minusresultat och Bibliotek 
Uppsala ligger i linje med prognosen. Utfallet per november indikerar att prognosen för helåret kan bli 
något högre än prognos. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-12-14. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 129 

Budget 2019 

Agneta Liljestam infoimerar om budget 2019. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 130 

Verksamhetsstöd kultur 2019 till det fria kulturlivet 
KTN-2018-0637 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att bevilja följande organisationer kulturnämndens verksamhetsstöd inklusive produktionsstöd till det 
fria kulturlivet år 2019, enligt förslag i bilaga 1: 

Bananteatern 190 tkr 
Bibliotekets Vänner i Järlåsa 25 tkr 
Bror Hjorthstiftelsen 5653 tkr 
Den Lilla Teatern 660 tkr 
Focus Dance/MK Dansproduktioner 258 tkr 
Föreningen Fredsmuseum på Uppsala slott 2222 tkr 
Föreningen Fyrisbiografen 150 tkr 
Föreningen Kulturparken 53 
Gottsunda Teater ideell förening 3500 tkr 
Kaleido Konsthantverk 65 tkr 
Kammannusikföreningen i Uppsala 74 tkr 
Kesselofski & Fiske 170 tkr 
KulturAlla 300 tkr 
Kulturföreningen för filmfestival U-a 800 tkr 
Kulturföreningen NEO 60 tkr 
Köttinspektionen 1091 tkr 
La Cappella 53 tkr 
MaudsArt 299 tkr 
Mon no Kai/ SU-EN Butoh Co. 352 tkr 
Musikerföreningen VIMUS 106 tkr 
Panikteatern 197 tkr 
Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 600 tkr 
Svenska Linnsällskapet 212 tkr 
Teater Da Capo 160 tkr 
Teater Spektaklet 170 tkr 
Teatergruppen Tio Fötter 90 tkr 
Tornet Productions 85 tkr 
Uppsala Blåsarsymfoniker 80 tkr 
Uppsala Fotografiska Sällskap 37 tkr 
Uppsala Författarsällskap 100 tkr 
Uppsala Industriminnesförening 466 tkr 
Uppsala Internationella Gitarrfestival 690 tkr 
Uppsala Konstnärsklubb 420 tkr 
Uppsala Litteraturcentrum 100 tkr 
Uppsala Magic & Comedy 250 tkr 
Uppsala Missionsförsamling 100 tkr 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

Uppsalas fria teater 285 tkr 
Östfronten 245 tkr 
Summa tkr: 20368 tkr 

att avslå följande organisationers ansökan om verksamhetsstöd: 
Diakonistiftelsen Samariterhemmet Ebbagården 
Happy Feet Linedancers 
Henny Linn Kjellberg 
Uppsala fotofestival, samt 

att uppdra till kulturförvaltningen att överföra och behandla de ansökningar ovan förvaltningen 
bedömer behöriga till annan stödfonii, med delegation, för 2019. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har utlyst verksamhetsstöd för 2019 riktat till det fria kulturlivet verksamma i 
kommunen. Stödet har sökts av 39 föreningar eller organisationer inom områdena konst, fotografi, 
film, kulturmiljö/kulturhistoria, litteratur, musik, teater, dans och allmänkultur till en summa av 29,8 
miljoner kr. 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 2,4 miljoner kr. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-12-17. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 131 

Stöd till barn och ungas fria tid 2019 
KTN-2018-0615 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att bevilja följande föreningar verksamhetsstöd till barns och ungas fria tid 2019: 
Upplands idrottsförbund 1 178 tkr 
Ungdomens Hus 744 tkr 
Föreningen Fyrisgården 1 094 tkr 
Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H 3 552 tkr 
Uppsala pastorat, Café Genomfarten 835 tkr 
Upsala IF boxning 425 tkr 
Studiefrämjandet Kontakten 400 tkr 
Vaksala församling 365 tkr, samt 

att bevilja följande föreningar projektstöd till barns och ungas fria tid 2019: 
Uppsala tennisklubb 320 tkr 
Studieförbundet Bilda Öst 390 tkr 
Uppsala Loves Hiphop 260 tkr 
Föreningen Teater Aros 610 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 på över 200 tkr redogörs för i 
särskilt delegationsbeslut. Kulturförvaltningen föreslår i föreliggande ärende att åtta 
organisationer beviljas verksamhetsstöd om sammanlagt 8 594 tkr, samt att fyra 
organisationer beviljas projektstöd om sammanlagt 1 580 tkr. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag daterat 2018-11-27, reviderat 2018-12-10- 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

L_3) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 132 

Stöd till barn och ungas kulturutövande 2019 
KTN-2018-0616 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att bevilja följande föreningar treårigt stöd till barns och ungas kulturutövande 2019-2021 med 
möjlighet till justering, stöd per år: 
Studiefrämjandet 4 857 tkr 
Österledskyrkan i Gamla Uppsala 820 tkr, samt 

att bevilja följande föreningar stöd till barns och ungas kulturutövande 2019: 
Föreningen Changes 205 tkr 
Kulturföreningen Parken 540 tkr 
Uppsala konstnärsklubb 210 tkr 

Yrkanden 
Bertil Norbelie (M) yrkar att i första att-satsen byta ordet uppräkning mot justering. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Bertil Norbelies (M) ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

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 2019 där föreslaget stöd överstiger 200 tkr. Beslut om stöd på delegation finns som 
anmälningsärende i särskild delegationslista. Kulturförvaltningen föreslår i detta ärende att fem 
organisationer beviljas stöd om sammanlagt 6 631 tkr, varav två organisationer föreslås ett treårigt 
stöd. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-11-27. 

Utdragsbestyrkande 



11(26) 

upratall KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 133 

Ersättning för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) vid Uppsala 
Waldorfskola 2019 
KTN-2018-0618 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa ersättningen för öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) vid Uppsala Waldorfskola 2019 
till 8936 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 2018-11-27. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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111113P,Ell KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 134 

Överenskommelse om verksamhetsstöd till KFUM:s fritidsverksamhet 2019 
KTN-2018-0617 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till överenskommelse om verksamhetsstöd till Uppsala KFUK-KFUM 
för öppen fritidsverksamhet 2019, 

att bevilja verksamhetsstöd till Uppsala KFUK-KFUM för öppen fritidsverksamhet 2019, om 10 339 
tkr, varav 1 337 tkr avser fritidsklubb i Gottsunda, 3 666 tkr avser fritidsgård i Gottsunda, 2 454 tkr 
avser Ungdomskulturhuset Leoparden och 2 882 tkr avser Alnäs friluftsgård, samt 

att uppdra till kulturförvaltningen att utreda förutsättningarna för att ingå ett ideburet 
offentligt partnerskap (TOP) med Uppsala KFUK-KFUM inför 2020. 

Sammanfattning 
Med beslut i kulturnämnden i december 2017 (KTN-2016-0381) fick Uppsala KFUK-KFUM 
(KFUM) en ny överenskommelse om verksamhetsstöd till öppen fritidsverksamhet med 
uppdrag för perioden 2017-2018. Förvaltningen föreslår en ny överenskommelse för 2019 
och att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en IOP med föreningen 
inför 2020. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-11-27, reviderat 2018-12-10. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 135 

I6buret Offentligt Partnerskap (I0P) Röda korset verksamhetsstöd 2019 
KTN-2018-0619 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa stödet till Uppsala rödakorskrets inom ramen för ideburet offentligt partnerskap till 211 
tkr år 2019 

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 2018 var 208 tkr. Socialnämnden har finansierat verksamheten med 612 
tkr och arbetsmarknadsnämnden med 612 tkr. Förvaltningen föreslår nu att kulturnämndens stöd för 
2019 räknas upp med 1,5 % till 211 tkr. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-11-27. 
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Uplialta KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 136 

Idauret Offentligt Partnerskap (I0P) Tjejers rätt i samhället 
verksamhetsstöd 2019 
KTN-2018-0620 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa stödet till Tjejers rätt i samhället (TRIS) inom ramen för ideburet offentligt partnerskap 
till 317 tkr år 2019. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och 
utbildningsnämnden ingått ett ideburet offentligt partnerskap (TOP) med TRIS för åren 2017— 2019 
(KTN-2016-0337). Stödet från kulturnämnden för 2018 var 312 tkr. Arbetsmarknadsnämnden har 
finansierat verksamheten med 408 tkr, socialnämnden med 663 tkr och utbildningsnämnden med 357 
tkr. Förvaltningen föreslår nu att kulturnämndens stöd för 2019 räknas upp med 1,5 % till 317 tkr. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2018-11-27. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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uplintfi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 137 

Återrapportering av långsiktig utvecklingsplan för biblioteksbussarnas 
verksamhet 
KTN-2018-0094 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot utvecklingsplanen för biblioteksbussarnas verksamhet. 

Sammanfattning 
Den långsiktiga utvecklingsplanen lyfter behovet av att biblioteksbussarnas verksamhet utökas till att 
omfatta fler fasta hållplatser, fördjupad samverkan med interna och externa samarbetspartner samt 
ökat fokus på att utveckla det läsfrämj ande arbetet med förskolan på landsbygden i Uppsala kommun. 
Enligt förslaget bibehålls nuvarande verksamhet parallellt med den föreslagna utökningen. 
Utvecklingen av verksamheten enligt förslagen i den långsiktiga planen kan genomföras med en 
utökad ekonomisk ram. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-11-20, reviderat 2018-12-05. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 138 

Uppsala kommuns kulturpolitiska program 2018 
KTN-2017-0171 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till kulturpolitiskt program för Uppsala kommun, 

att överlämna skrivelse samt förslaget till kulturpolitiskt program till kommunstyrelsen för vidare 
beredning samt 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att i samarbete med kommunledningskontoret ta fram ett förslag 
till handlingsplan till det kulturpolitiska programmet under våren 2019, samt 

att i Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun på första sidan revidera tredje stycket enligt 
följande: Barn och unga är en prioriterad grupp. En stark kulturpolitik är en viktig förutsättning för ett 
hållbart samhälle. 

Reservationer 
Bertil Norbelie (M) reserverar sig i förmån för egna ändringsyrkanden. 

Yrkanden 
Bertil Norbelie (M) yrkar att (1) i Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun på första sidan 
revidera tredje stycket enligt följande: Barn och unga är en prioriterad grupp. En stark kulturpolitik är 
en viktig förutsättning för ett hållbart samhälle. 

Bertil Norbelie (M) yrkar att (2) i Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun på första sidan 
revidera sista meningen på fjärde stycket enligt följande: Det kulturpolitiska programmet vill förmedla 
en vision om att Uppsala är en attraktiv kulturstad med internationell lyskraft. 

Bertil Norbelie (M) yrkar att (3) i Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun på sjunde sidan under 
rubriken Kulturarv som bevaras, används och utvecklas i första meningen byta ut orden en mångfald 
av till ett rikt. 

Bertil Norbelie (M) yrkar att (4) i Kulturpolitisk program för Uppsala kommun på nionde sidan under 
rubriken Kulturarv stryka andra meningen. 

Karolin Lundström (V) yrkar avslag på Bertil Norbelies (M) andra, tredje och fjärde ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Bertil Norbelies (M) första ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden 
bifaller detsamma. 

Ordföranden ställer Bertil Norbelies (M) andra ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden 
avslår detsamma. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

Ordföranden ställer Bertil Norbelies (M) tredje ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden 
avslår detsamma. 

Ordföranden ställer Bertil Norbelies (M) fjärde ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden 
avslår detsamma. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett nytt kulturpolitiskt program för 
Uppsala kommun. Kulturnämndens arbetsutskott har varit styrgrupp för arbetet. En förvaltnings- och 
bolagsövergripande arbetsgrupp har under ledning av kulturförvaltningen tagit fram ett förslag till 
program. Kulturnämnden antog en remissversion av programmet i juni 2018. Därefter har programmet 
bearbetats och styrgruppen lämnar nu över ett reviderat förslag till kulturnämnden. Efter beslut i 
kulturnämnden överlämnas förslaget sedan till kommunstyrelsen för vidare beredning. Det är sedan 
kommunfullmäktige som fastställer det kulturpolitiska programmet. Förvaltningen föreslås få 
nämndens uppdrag att ta fram en handlingsplan till programmet under våren 2019 som sedan kan 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-11-21, reviderat 2018-12-05 
och 2018-12-17. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,29.13, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 139 

Konstprogram Östra Sala backe 
KTN-2018-0633 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till konstprogram för Östra Sala backe. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun expanderar med stadsutvecklingsprojektet Östra Sala backe som ligger mellan Sala 
backe och Årsta. Det tidigare kraftledningsstråket som nu bebyggs kommer att skapa en länk mellan 
de närliggande stadsdelarna. Offentlig konst är en viktig del när stadsdelen växer fram och 
kulturnämnden föreslås anta ett konstprogram för området som ska synliggöra och ta vara på områdets 
gröna värden och visioner om bland annat en stadsdel som skapar förutsättningar för möten, 
upplevelser och mångfald. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-11-19, reviderat 2018-12-05, 
2018-12-17. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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UPP», KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 140 

Konstprogram Storvreta idrottshall 
KTN-2018-0433 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till konstprogram för konstnärlig gestaltning inom projektet Storvreta 
idrottshall 

Sammanfattning 
Enligt Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns konstnärliga gestaltningar ska kulturnämnden 
godkänna upprättade konstprogram för de olika projekten. Storvreta idrottshall är en ny idrottshall som 
byggts ihop med den befintliga idrottshallen. Idrottshallen har ingen offentlig konst sedan tidigare. 
Kulturförvaltningen föreslår nu att ett konstprogram för området godkänns för att göra det möjligt att 
arbeta vidare med processen med konstnärlig 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-11-21. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upinfifi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 141 

Konstprogram för Gunsta 
KTN-2018-0432 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till konstprogram för konstnärlig gestaltning inom projektet Södra 
Gunsta 

Sammanfattning 
Enligt Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns konstnärliga gestaltningar ska kulturnämnden 
godkänna upprättade konstprogram för de olika projekten. Södra Gunsta är ett nytt område som byggs 
samman med den befintliga tätorten Gunsta. Området har ingen offentlig konst sen tidigare. 
Kulturförvaltningen föreslår nu att ett konstprogram för området godkänns för att göra det möjligt att 
arbeta vidare med processen med konstnärlig gestaltning för platsen. Nu föreligger konstprogrammet 
för Södra Gunsta. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-11-21. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upRegi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 142 

Kulturnämndens sammanträdestider januari 2019 
KTN-2018-0554 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att kulturnämnden sammanträder följande dagar: 
15 januari klockan 09.00-12.00 
31 januari klockan 09.00-17.00 (med utbildningsseminarium), samt 

att kulturnämndens arbetsutskott sammanträder den 23 januari klockan 09.00-12.00. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden beslutade 2018-10-29 § 101 om preliminära sammanträdestider 2019 för 
kulturnämnden och kulturnämndens arbetsutskott. Förutsättningarna har sedan dess förändrats och 
nämnden behöver ta ett nytt beslut om sammanträdestider. Det är föreslaget att nämnden beslutar 
om sammanträdestider för januari. Den, i januari, nytillträdda nämnden behöver sedan ta beslut 
om sammanträdestider för resterande delen av 2019. Ett utbildningsseminarium planeras att hållas 
i samband med nämndsammanträdet den 31 januari. En heldag avsätts för detta. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-12-06, reviderat 2018-12- 
12. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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ulpratie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 143 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Stöd bygdegårdsförening, 2018-11-27, enligt delegationsordning 7.3 KTN-2018-0601 
Stöd bygdegårdsförening, 2018-11-27, enligt delegationsordning 7.3 KTN-2018-0602 
Projektstöd, 2018-12-05, enligt delegationsordning 7.3 
Projektstöd 2018-12-11, enligt delegationsordning 7.3, KTN-2018-0681 
Projektstöd 2018-12-11, enligt delegationsordning 7.3, KTN-2018-0682 
Barns och ungas fria tid och evenemangsstöd ung aug-okt 2018, enl. delegationsordning 7.3 
Evenemangsstöd 2018-12-05, enligt delegationsordning 7.3, KTN-2018-0679 
Kostnadsfria lovaktiviteter 2018 sep-dec, enl. delegationsordning 7.3 
Projektstöd 2018-12-05, enligt delegationsordning 7.3, KTN-2018-0676 
Verksamhetsstöd 2018-12-05, enligt delegationsordning 7.3 KTN-2018-0678 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uplieluf KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 144 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisande anmälningsärenden till handlingarna- 

Sammanfattning 
Protokoll, arbetsutskottet 2018-11-14 
Protokoll, upphandlingsutskottet 2018-12-05 
Konstprogram för Allis 
Konstprogram för Danmarks förskola 
Konstprogram för Ramsta förskola 
Konstprogram för tunnel i Flogsta 
Konstprogram för tunnel i Fyrislund 
Konstprogram för tunnel under Luthagsesplanaden 
Konstprogram för tunnel under Tycho Hedens väg 

Bertil Norbelie (M) lyfter fråga rörande detaljplan för kvarteret Ubbo, området Odinslund. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

7 



24 (26) 

Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 145 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Linda Eskilsson (MP) och Elisabeth Ståhle (Ml') att delta i Folk och kultur, 6-9 februari, 
Eskilstuna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP19,13, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 146 

Återrapporteringar 

Elisabeth Ståhle (M2) rapporterar från Ung.Fri.Tid, den 29 november, Stockholm. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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(Magik KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-12-17 

§ 147 

Informationsärenden 

Peter Gustavsson (S) och Sten Bernhardsson sammanfattar mandatperioden. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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