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kommun 

Sida 1 (16) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

Kulturnämndens 
protokoll torsdagen den 27 augusti 2020 

Plats och tid 

Bergius och Teams, klockan 09:00-11:35, 

Paragrafer 

88-99 

Justeringsdag 

8 september 

Underskrifter 

Linda Eskilsson, ordförande 

Sarah Havneraas, justerare 

Samuel Lundström, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 
E-post: kulturnamndenPuppsala.se   
www.uppsala.se   
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf., deltar på distans 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf., deltar på distans 
Agneta Erikson (S), deltar på distans 
Dick Jansson (S), deltar på distans 
Kajsa Wejryd (5), deltar på distans 
Gustav Sundqvist (S), deltar på distans 
Lars Furborg (L), deltar på distans 
Arne Sandemo (M), deltar på distans 
Bertil Norbelie (M), deltar på distans 
011e Rom lin (C), deltar på distans 
Ylva Larsdotter (V), deltar på distans 
Simon Pettersson (SD), deltar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Caitlin McEvoy (S), deltar på distans 
Bo Rundqvist (S), deltar på distans 
Peter Induss (MP), deltar på distans 
Lena-Maria Jansson (C), deltar på distans 
Alfonso Marin (KD), deltar på distans 
Artemis Lumarker (V), deltar på distans 
Elisabeth Ståhle (MP), deltar på distans 
Margareta Fernberg (M), deltar på distans 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Gunilla Sjöblom fritidschef, Runa Krehla 
kulturstrateg, Agneta Liljestam controller (deltar på distans). 

J terandes signatur Utdragsbestyrkande 

' 
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Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2020-08-27 

§88 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att utse Sarah Havneraas (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 8 september. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§89 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§90 

Ekonomisk rapport per juli 2020 

KTN-2020-00224 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att godkänna upprättad ekonomisk månadsrapport per juli 2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
liggande förslag. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott på 5,6 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i 
förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen per mars var ett överskott om 0,8 
mnkr. Prognosavvikelsen per juli är 1,8 mnkr motsvarande 0,8 procent av erhållet 
kommunbidrag. Resultatutvecklingen tyder på ett något större överskott än tidigare 
lämnad prognos per mars. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-17 

Arbetsutskottet skickade ärendet vidare till nämnd utan eget yttrande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Le 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§91 

Delegering av beslut om delårsbokslut per 
augusti 2020 

KTN-2020-00225 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att delegera till arbetsutskottet att besluta om delårsuppföljning per augusti 
2020. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Kulturnämndens sammanträde i september flyttades fram till den 7 oktober 2020 med 
anledning av att tidsplanen för mål- och budgetprocessen revideradats. 
Delårsuppföljning per augusti 2020 ska delges kommunstyrelsen den 16 september 
2020. För att nämndens beslut inte ska bli ytterligare försenat föreslås att nämnden 
delegerar till arbetsutskottet i september att besluta om delårsuppföljning per augusti 
2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-11 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur , Utdragsbestyrkande 

'y/14- 
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§92 

Yttrande över granskning av kommunens 
främjande och förebyggande arbete bland 
unga för att minska våld och kriminalitet 

KTN-2020-00321 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att sjätte styckets tredje mening i yttrandet revideras enligt följande: 

Flera föreningar arbetar redan idag uppsökande får att nå nya målgrupper med stöd 
från kulturnämnden så som Kulturparken, med verksamhet i Gränby, samt TRIS och 
Fredens Hus. 

2. Att med revideringen avge upprättat yttrande över granskningsrapport om 
främjande och förebyggande arbete bland unga för att minska våld och annan 
kriminalitet till kommunrevisionen. 

Yrkande 

Sarah Havneraas (KD) yrkar med instämmande av Arne Sandemo (M) och Bertil 
Norbelie (M) att sjätte styckets tredje mening i yttrandet revideras enligt följande: Flera 
föreningar arbetar redan idag uppsökande får att nå nya målgrupper med stöd från 
kulturnämnden så som Kulturparken, med verksamhet i Grönby, samt TRIS och Fredens 
Hus. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sarah Havneraas (KD) ändringsyrkande mot av avslag och finner 
att nämnden bifaller Sarah Havneraas (KD) ändringsyrkande. 

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag med Sarah Havneraas (KD) 
ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag 
med Sarah Havneraas (KD) ändringsyrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-i 
V/\ 
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Sammanfattning 

KPMG har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
ändamålsenligheten i kommunens främjande och förebyggande insatser för att 
minska våldsbrott och annan kriminalitet bland barn och unga. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-19, rev KTN AU 2020-08-19 

Bilaga 1: Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens främjande och 
förebyggande arbete bland unga för att minska våld och annan kriminalitet 

Bilaga 2. Granskning av kommunens främjande och förebyggande arbete bland ung 
för att minska våld och annan kriminalitet 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

----( _ 
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Kulturnämnden Datum: 
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§93 

Remissvar samråd detaljplan för kv 
Ställverket (Främre Botänderna, etapp 1) 

KTN-2020-00409 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande 
avseende detaljplan för kvarteret Ställverket m fl (Främre Boländerna etapp 1). 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för kvarteret 
Ställverket m fl (Främre Boländerna etapp 1) 3 juli - 7 september 2020. 
Detaljplanen syftar till att bidra till näringslivsutveckling och näringslivshänsyn, bidra 
till att göra Främre Boländerna till en del av innerstaden samt värna befintlig grönska 
och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-10 

Bilaga Samrådsyttrande - Detaljplan för kv Ställverket m fl, Främre Boländerna etapp 1 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

W 
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§94 

Svar på nämndinitiativ från Artemis Lumarker 
(V) om införande av gästkort för musik- och 
teaterutbud 

KTN-2020-00220 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att ge kulturförvaltningen i uppdrag att i samband med Mål och budget för 
2021 presentera ett förslag på införande av gästkort enligt de intentioner som 
finns i initiativet från Vänsterpartiet. 

2. Att därmed anse initiativet besvarat. 

Simon 0 Pettersson (SD) deltar ej i beslutet. 

Reservation 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) yrkar 
avslag på nämndinitiativet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot att avslå nämndinitiativet och finner 
att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

1 initiativet från Vänsterpartiet föreslås att en utredning ska göras av förvaltningen och 
presenteras i september. Utredningen ska bland annat redovisa kostnader för att 
inrätta ett gästkort och om nämnden vill gå vidare med ett gästkortssystenn ska det i så 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 11 (16) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

fall föreslås finansierat Mål och budget för 2021. Mittenstyret och Vänsterpartiet har 
aviserat den 1 juli i samband med en pressträff att i Mål och budget för 2021 kommer 
200 000 kronor per år under två år avsättas för en satsning på kulturbiljetter som ska 
kunna användas på kommunens egna scener. Efter att Mål och budget för 2021 har 
antagits av kommunfullmäktig avser kulturförvaltningen presentera ett förslag för 
kulturnämnden angående hur en satsning på gästkort för musik- och teaterutbud 
skulle kunna genomföras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-07-02 

Bilagor: Nämndinitiativ från (v) - Gästkort åt alla. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

/«\1 
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§95 

Anmätningsärenden till kulturnämndens 
sammanträde den 27 augusti 

KTN-2020-00283 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att lägga redovisade anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 

Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott 2020-06-03 

(V) anmäler särskilt aktivitet partigrupp den 9 september. 

Uppsala-Alliansen anmäler särskilt aktivet partigrupp den 8 september. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

_6_, 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-27 

§96 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att lägga redovisade delegationsbeslut till protokollet. 

Sammanfattning 

Delegationsförteckning 4 juni till 11 augusti 

Delegationsbeslut om förändringar i verksamheter kopplade till covid-19, 18 juni och 
30 juni, KTN-2020-00253 

Justerandes signatur 

------V‘l 

Utdragsbestyrkande 
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§97 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. Att utse Dick Jansson (S) och Simon 0 Pettersson (SD) att delta vid 
kommunrevisionens nämnddag 2020 den 9 oktober. Arvode utgår. 

2. Att nämndens ledamöter är välkomna att delta vid ICORN: Digital sessions. 

3. Att behandla följande inbjudningar vid senare tillfälle: 

SKR kulturkonferens "Ställa om" 13-14 oktober 

Inbjudan från Region Uppsala kulturnämnd: Regional kulturkonferens 12 november 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkand e 

S44 
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Kulturnämnden Datum: 
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§98 

Informationsärenden 

Sten Bernhardsson informerar från verksamheten 

Runa Krehla informerar om "En väg in för föreningslivet" 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1)t 
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§99 

Workshop om kvalitet 

Workshop om kvalitet skjuts upp till senare tillfälle. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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