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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Matsalen, Stationsgatan 12 klockan 15.00-17.00 

Linda Eskilsson (I\TP), Ersättare: Margareta Femberg (M) 
Ordförande Alfonso Marin (KB) 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice Bo Rundqvist (S) 
ordförande Lars Furborg (L) 
Sarah Havneraas (KB), 2:e vice Peter Induss (M2) §§ 33-35 
ordförande Artemis Lumarker (V) §§ 33-35 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Rachid Al Hajeh (S) 
Kajsa Wejryd (S) 
Gustaf Sundqvist (S) 
Charlotte Bergendahl (L) 
Simon 0 Pettersson (SD) 
Caitlin McEvoy (S) 
Ylva Larsdotter (V) §§ 33-35 
Artemis Lumarker (V) §§ 36-41 
Sten Bemhardsson förvaltningsdirektör, Anna Franzen avdelningschef 
kulturförvaltningens stab, Gunilla Sjöblom fritidschef, Tanim Rab enhetschef Grand, 
Anna Ehn avdelningschef offentlig konst, Pia Sörås Staflin, Runa Krehla 
kulturstrateger, Annika Strömberg verksamhetscontroller, Ida Wiking processledare, 
Sara Sandell kultursekreterare, Samuel Lundström nämndsekreterare. 
Sarah Havneraas (KB) Paragrafer: 33 - 41 

Samuel Lundström, sekreterare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift:  

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kulturnämnden 
2019-03-27 Sista dag att överklaga: 2019-05-056 
2019-04-1'r  I5 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 33 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Sarah Havneraas (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 10 april. 

Utdragsbestyrkande 

vA 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 34 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 35 

Informationsärenden 

Runa Krehla och Ida Wiking informerar om handlingsplan GottsundaNalsätra. 

Gunilla Sjöblom och Tanim Rab infoinierar om internationellt samarbete. 

Sten Bernhardsson informerar om nyhet om kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 36 

Revidering av kulturnämndens driftsbudget 2019 
KTN-2018-0561 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa fördelningen av det extra kommunbidraget från kommunfullmäktige till 
kulturnämnden år 2019 i enlighet med upprättat förslag. 

Särskilda yttranden 
Simon 0 Pettersson lämnar särskilt yttrande enligt bilaga § 36. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till fördelning av det extra kommunbidrag som 
kommunfullmäktige beslutade att tilldela kulturnämnden den 25 februari 2019. Genom 
justeringen av budgetramen med 1 685 tkr kompenseras kulturnämnden för det extra 
effektiviseringskrav på 0,48% som lades på alla nämnder i ett sent skede av budgetprocessen i 
november 2018. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-03-20. 

Utdragsbestyrkande yi\ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 37 

Ekonomisk rapport per februari 2019 
KTN-2019-0213 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot upprättad ekonomisk månadsrapport per februari 2019. 

Sammanfattning 
Periodens resultat är ett överskott på 1,7 rrinkr, vilket är en avvikelse med 1,8 mnkr över budget för 
perioden. Avvikelser återfinns inom verksamheterna natur- och kulturcentrum, kulturskolan samt 
bidrag till kulturlivet. Avvikelserna beror på försenad rekrytering av en tjänst som naturpedagog, lägre 
intäkt av elevavgifter än budgeterat, en extraordinär intäkt i samband med en investering i Sävja 
kulturcentrum samt återföring från balansen när Hagby bygdegård återtog sin ansökan om 
investeringsstöd. Försenad rekrytering av naturpedagog påverkar i viss grad verksamheten för 
Biotopia och Naturskolan. I samband med marsprognosen kommer nämnden att ta ställning till 
avvikelserna. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-03-15. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 38 

Fördelning av investeringsbudget för offentlig konst år 2019 samt 
preliminär budget för åren 2020-2023 
KTN-2019-0005 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till fördelning av kulturnämndens investeringsmedel för 
offentlig konst år 2019 samt preliminär budget för åren 2020-2023, och därigenom godkänna 
revidering av budget för pågående offentliga konstprojekt. 

Sammanfattning 
Från och med 2018 har ramen för de investeringsmedel som avsätts för offentlig konst kraftigt 
utökats så att Uppsala kommun efterlever den så kallade enprocentregeln. Kulturnämnden 
disponerar innevarande år investeringsmedel om 30 000 tkr enligt Mål och budget 2019-2023 
för investeringar i offentlig konst. Ärendet innehåller förslag till fördelning mellan 
gestaltningsprojekten. Kostnader för pedagogiskt förankringsarbete och förvaltning av 
konsten ingår inte i investeringsbudgeten, utan belastar kulturnämndens driftsbudget. Till 
följd av den höga investeringsramen och därmed mängden ärenden föreslå förvaltningen en 
omdisponering av del av investeringsmedlen för åren 2020-2023 till driftskostnader för 
utökade tjänster samt ökad budget för reparation och underhåll. Ärendet innehåller även 
uppgifter om de investeringsmedel som genom pågående projekt intecknats och därigenom 
förs över från budgetåret 2018 till 2019. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-03-04, reviderat av arbetsutskottet 
2019-03-18. Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 39 

Delegations- och arbetsordning för kulturnämnden 
KTN-2019-0199 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att anta delegations- och arbetsordning för kulturnämnden enligt upprättat förslag, med revideringen 
att i arbetsordning punkt 6.14 lägga till organisationerna Svenska settlementförbundet och 
Kulturskolerådet. 

Yrkanden 
Patrik Hedlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar att i arbetsordning punkt 6.14 lägga till organisationerna Svenska 
Settlementförbundet och Kulturskolerådet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 
Nämnders möjligheter till delegering av ärenden behandlas i 6 kap. 37-42 §§ och 7 kap. 5-8 
§§ kommunallagen (2017:725, KL). Där framgår bland annat att en nämnd får uppdra åt 
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta 
enligt 7 kap. 5-8 §§. De beslut som fattas med stöd av delegation ska, via nämndsekreteraren, 
anmälas till nämnd vid nästa sammanträde. I delegeringsförteckningen anges vilka ärenden där annan 
än nämnden får beslutanderätt. I arbetsordningen framgår vad som gäller i administrativa frågor för 
nämnden. I Uppsala kommun pågår en översyn av nämndernas delegations- och arbetsordningar. 
Syftet är att få en gemensam utformning, exklusive de delar som är verksamhetsspecifika för 
respektive nämnd. Det innebär att aktuellt förslag till sin utformning överensstämmer med 
strukturen för övriga nämnders delegations- och arbetsordningar. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-03-11, reviderat av arbetsutskottet 
2019-03-18. Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

Ur\ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 40 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Protokoll 
Protokoll kulturnämndens arbetsutskott 2019-02-13 
Protokoll kulturförvaltningens skyddskommitté 2019-03-07 

Nämndinitiativ 
Nämndinitiativ "Öppna väggar för en öppen stad" från Ylva Larsdotter (V) 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-03-27 

§ 41 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Utvecklings- och projektstöd 2019-03-05, enligt delegationsordning 7.3.1, KTN-2019-0196 

Evenemangsstöd 2019 lista, 2019-02-11, enligt delegationsordning 7.3.3, KTN-2019-0107 

Projektstöd 2019 lista, 2019-02-11, enligt delegationsordning 7.3.3, KTN-2019-0106 

Projektstöd 2019-03-11, enligt delegationsordning 7.3.3, KTN-2018-0501 

Projektstöd 2019-03-11, enligt delegationsordning 7.3.3, KTN-2018-0598 

Verksamhetsstöd 2019, februari, verksamhetsstöd barn och unga, evenemangsstöd ung, enligt 
delegationsordning 7.3.2 

Projektstöd, 2019-03-14, enligt delegationsordning 7.3.3, KTN-2019-0058 

Projektstöd 2019-03-14, enligt delegationsordning 7.3.3, KTN-2019-0058 

Projektstöd 2019-03-14, enligt delegationsordning 7.3.3, KTN-2019-0058 

Utdragsbestyrkande 



Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna i ärendet "Revidering av kulturnämndens 
driftsbudget" 

Den reviderade driftsbudgeten innehåller sådant, som vi utan svårighet skulle kunna ställa oss 
bakom; de ökade medlen till bibliotek och kulturskola sätter vi inte i fråga. Skollovsaktiviteter 
knutna till fritidsgårdar och ökade anslag till kulturcentra, vars befintliga verksamhet vi redan 
hyser vissa tvivel om, kan vi emellertid inte uppfatta som prioriterade. De avsatta medlen 
hade exempelvis i stället kunnat användas till skapande kultur. 

Simon 0. Pettersson 

Ledamot i kulturnämnden (SD) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

