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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12 ld.15.00-18.20, ajournering: 16.30-16.45 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Peter Gustavsson (S), Ordförande Ersättare: 
Karolin Lundström (V), 1:e vice 
ordförande 
Eva Edwardsson (L), 2:e vice 
ordförande §§ 150-159 
Anders Nordström (L) §§ 148-149 
Agneta Erikson (S) §§ 150-159 
Tomas Lindh (S) §§ 148-155 
Agneta Gille (S) §§ 148-149, § 
156-159 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Kfillike Montgomery (MP) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
Margareta Fernberg (M) 
011e Romlin (C) 

Agneta Gille (S) §150-155 
Polat Akgal (S) 
Salvador Rincon-Amat (MP) 
Philip Wargert (V) 
Anders Nordström (L) §§ 150-159 
Felicia Sundmark (KD) 

Sten Bernhardsson förvaltningsdirektör, Sabina Andersson avdelningschef strategi 
och omvärld, Bo Frick rektor Uppsala kulturskola, Gunilla Sjöblom fritidschef, 
Gunnar Ingestad Berggren avdelningschef kulturcenter, Maria Björk chef 
Reginateatern, Agneta Liljestam controller, Annika Strömberg, Pia Sörås Staflin, 
Runa Krehla, Elise Rhodin, Karin Sundeqvist (alla kulturstrateger), Aase Sten 
kommunikationsstrateg, Anna Ehn intendent, Tove Otterclou praktikant, Samuel 
Lundström nämndsekreterare. 

Utses att justera: Arne Sandemo (M) Paragrafer: 148 - 159 

Justeringens 
plats och tid: Svartbäcksgatan 17, den 6 december 2017 

Underskrifter: 
Peter Gustavsson (S), ordförande 

Samuel Lundström, sekreterare 

Arne Sandemo (M),justerare 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kulturnämnden 
20 17-1 1-27 Sista dag att överklaga: 2017-12-29 
2017-12-08 Anslaget tas ner: 2018-01-02 

ppsala.se  och Stationsgatan 12 

Samuel Lundström 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-27 

§ 148 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 6 
december 2017. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

3(14) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-27 

§ 149 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att fastställa utsänd föredragningslista med nedanstående tillägg, 

3 
Fastställande av föredragningslista 
Kulturnämnden beslutar att ge Tove Otterclou närvarorätt. 

9.e 
Information 
Information om detaljplan för kvarteret Siv. Bertil Norbelie (M). 

11 
Redovisning av delegationsbeslut 
Redovisning av delegationsbeslut, stöd till barn- och ungdomsverksamhet, enligt 
kulturnämndens delegationsordning 7.3.2. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

§ 150 

Uppsala kommuns hedersstipendium 
KTN-2017-0470 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att Uppsala kommuns Hedersstipendium 2017 tilldelas Stina Wollter, med motiveringen: 

Uppsala kommuns hedersstipendium 2017 tilldelas Stina Wollter för ett konstnärskap som 
inte viijer för de svåra sakerna och som utmanar invanda föreställningar om kropp och 
åldrande. Stina Wollter inspirerar och skänker oss mod, 

att stipendiet består av ett konstverk till ett värde av högst 20 000 kr samt 

att utdelning av stipendiet sker i samband med kulturnämndens decembersammanträde, eller 
vid annan lämplig tidpunkt. 

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

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Philip Wargert (V) i handläggningen i ärendet. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-23. 

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

§ 151 

Kulturnämndens driftsbudget 2018 
KTN-2017-0501 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa kulturnämndens driftsbudget för år 2018 i enlighet med upprättat förslag, samt 

att ta emot upprättade preliminära intäkts- och kostnadsbudgetar för år 2018 gällande 
kulturförvaltningens avdelningar. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till driftsbudget för år 2018 samt preliminära 
intäkts- och 
kostnadsbudgetar utifrån angivna ramar i Mål och budget 2018-2020. 

Reservation 
Eva Edwardsson (L), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), Margareta Fernberg (M) och 
011e Romlin (C) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till respektive budgetförslag 

Som företrädare för de borgerliga partier som bildar Alliansen vill vi reservera oss mot 
majoritetens förslag till budget och hänvisar till våra partiers förslag till Mål och budget, 
som dock inte fått bifall i kommunfullmäktige. Ifråga om satsningen på Uppsala kulturskola 
menar vi att frågan om och i hur stor utsträckning verksamhet ska bedrivas i form av El 
Sistema ska överlåtas till Uppsala kulturskola själv att besluta om. Vi befarar att expansionen 
av anslaget till konst i offentlig miljö ökas för snabbt mot bakgrund av ökningen är 500 % 
mellan år 2016 till 2017. Offentliga utgifter bör normalt inte ökas i en sådan takt. En 
anpassning av summan för investeringar i offentlig konst, som i sig är välkommen, bör hellre 
ske stegvis. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-22. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

§ 152 

Ekonomisk rapport per oktober 2017 
KTN-2017-0424 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot upprättad ekonomisk månadsrapport per oktober 2017. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden redovisar per oktober ett överskott med 16,2 mnkr (17,9 mnkr per september) 
fördelat på Systemledning 7,1 mnkr och egen regi 9,1 mnkr. Nämndens nettokostnader för 
perioden januari till oktober är 6,1 mnkr lägre än prognosen och 12,9 mnkr lägre än budget. 
Förvaltningen avser hantera överskottet enligt nämndens tidigare fattade beslut i 
delårsbokslutet per augusti 2017. Höjd verksamhetsnivå med fler aktiviteter under höstlov och 
jullov-/ledigheter har i begränsad omfattning påverkat resultatet i oktoberrapporten vilket 
bland annat beror på att leverantörer och uppdragstagare fakturerar i efterhand. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-14. 

Utdragsbestyrkande 
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Upliffilut KULTURNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-27 

§ 153 

Modell för lokalförsörjningsplan kultur och fritid 
KTN-2017-0460 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att anta den föreslagna modellen i form av ett årshjul för lokalförsörjningsplanering av 
kultur- och 
fritidslokaler. 

Sammanfattning 
Strategi och förvaltningsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av 
kulturförvaltningen att göra en lokalförsörjningsplanering för kultur- och fritidslokaler. 
Lokalförsörjningsplaneringen ska ge förslag på prioriterade åtgärder gällande utveckling av 
befintliga kultur- och fritidslokaler samt även ge förslag på nya kultur- och fritidslokaler. 
Lokalförsörjningsplaneringen följer ett årshjul där prioriterade åtgärder föreslås för beslut till 
kulturnämnden och de av kulturnämnden beslutade prioriterade åtgärderna införlivas därefter 
i den påföljande Mål och budgetprocessen. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-01. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-27 

§ 154 

Tillgängliggörande av ateljémiljöer i Ulleråker 
KTN-2017-0461 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att uppdra till kulturförvaltningen att förhyra lokaler i Ulleråker för att tillgängliggöra 
ateljémiljöer för yrkesverksamma inom kulturella och kreativa näringar, 

att uppdra till kulturförvaltningen att utreda möjligheten att inrätta ett ateljéstipendium, 

att i tjänsteskrivelse daterad 2017-11-01 under ekonomiska konsekvenser på sidan 3 
korrigera 12 tkr till 1,2 tkr, samt 

att uppdra åt förvaltningen utvärdera uthymingsverksamheten inom ett år, utifrån aspekter 
som ekonomi, förhymingsgrad, transparens i fråga om kösystem och projektets allmänna 
betydelse för det professionella kulturlivet. 

Sammanfattning 
Utifrån uppdraget att tillgängliggöra ateljémiljöer för yrkesverksamma konstnärer föreslår 
kulturförvaltningen att ett pilotprojekt genomförs för att tillgängliggöra ateljéer och skapa en 
mötesplats och ett kreativt kluster för yrkesgrupper inom sektorn för kulturella och kreativa 
näringar. Lokaler föreslås förhyras i det så kallade Hospitalet i Ulleråker. Vidare föreslås att 
det tidigare beslutade ateljéstödet om 600 tkr utökas med 200 tkr till att omfatta 800 tkr. 

Yrkanden 
Peter Gustavsson (S) yrkar bifall till första och andra att-satserna samt att tredje att-satsen 
stryks. Därutöver yrkar han att i tjänsteskrivelse daterad 2017-11-01 under ekonomiska 
konsekvenser på sidan 3 korrigera 12 tkr till 1,2 tkr. 

Eva Edwardsson (L) yrkar att en ytterligare att-sats läggs till enligt följande. 

att uppdra åt förvaltningen utvärdera uthyrningsverksamheten inom ett år, utifrån aspekter 
som ekonomi, förhyrningsgrad, transparens ifråga om kösystem och projektets allmänna 
betydelse för det professionella kulturlivet. 

Arne Sandemo (M) yrkar bifall till Eva Edwardssons (L) tilläggsyrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sina förslag inklusive Eva Edwardssons (L) yrkande under proposition 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med det. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2017-11-01. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

6L3 
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upP,Ifiluf. KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 20 17-1 1-27 

§ 155 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att nämndens ledamöter är välkomna att delta i seminarium om sociala investeringar den 15 
december 2017. Inget arvode utgår. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

Uniffilut KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

§ 156 

Informationsärenden 

Runa Krehla informerar om Sommarkul 2017. 

Sten Bemhardsson informerar om Uppsalaenkäten. 

Elise Rhodin informerar om Uppsala kommuns stipendium till Ingmar Bergmans minne. 

Bertil Norbelie (M) informerar om granskningsbeslut rörande detaljplanen kvarteret Siv 

Margareta Femberg (M) informerar om TRIS (Tjejers rätt i samhället) och Sävja 
kulturcentrum. 

Infonnation om Strategi & omvärlds studieresa till Århus utgår. 

Utdragsbestyrkande 
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upPM11.9 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

§ 157 

Återrapporteringar 

Nedanstående återrapporteringar bordläggs till kulturnämndens sammanträde den 18 
december. 

Fristad Sverige 3-4 oktober 
Peter Gustavsson (S) och Karolin Lundström (V) 

Öppet samråd, finskt förvaltningsområde den 20 november 
Peter Gustavsson (S), Karolin Lundström (V) och Arne Sandemo (M) rapporterar från 

Kommunala pensionärsrådet den 24 november 
Anders Nordström (L) 

Partnerskap röda korset den 18 oktober 
Polat Akg-al (S) och Margaretha Fernberg (M) 

Utdragsbestyrkande 

R c:\  
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uplitädt KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

§ 158 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna redovisade delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Projektstöd enl. delegationsordning 7.3.3 KTN-2017-0029 

Projektstöd enl. delegationsordning 7.3.3 KTN-2017-0029 

Projektstöd enl. delegationsordning 7.3.3 KTN-2017-0428 

Uppsala kommuns filmpris till Ingmar Bergmans minne enl. delegationsordning 7.3.6, KTN- 
2017-0451 
Projektstöd enl. delegationsordning 7.3.3 KTN-2017-0455 

Projektstöd enl. delegationsordning 7.3.3 KTN-2017-0029 

Projektstöd enl. delegationsordning 7.3.3 KTN-2017-0029 

Projektstöd enl. delegationsordning 7.3.3 KTN-2017-0029 

Projektstöd enl. delegationsordning 7.3.3 KTN-2017-0029 

Redovisning av delegationsbeslut, stöd till barn- och ungdomsverksamhet, enl. 
kulturnämndens delegationsordning 7.3.2 

Utdragsbestyrkande 9c, 
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upPatia KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2017-11-27 

§ 159 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 

Protokoll kulturnämndens arbetsutskott 2017-10-18 

Protokoll kulturnämndens stipendieutskott 2017-10-06 

Skrivelse om cirkusbesök i europeiska storstäder, KSN-2017-3649 

Beslut kommunfullmäktige §248, mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats 
för 2018, KTN-2017-0349 

Beslut kommunfullmäktige §254, ledningsplan inför och vid allvarlig störning, KTN-2017-
0502 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

U_2 
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