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Eva Edwardsson, Edwardsson, justerare 

unnalki KULTURNÄMNDEN 

1(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

Plats och tid: Kerstin Ekman-salen, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, kl. 15.15- 19.20, 
ajournering 16.10-16.15 och 17.15-18.10. 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Peter Gustavsson (S), Ordförande 
Karolin Lundström (V), 1:e vice 
ordförande 
Eva Edwardsson (L), 2:e vice 
ordförande 
Agneta Erikson (S) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) §§ 16-26 
Anders Nordström (L) §§ 27-34 
Kiillike Montgomery (MP) §§ 16- 
25 
Salvador Rincon-Amat (MP) §§ 
26-34 
Elisabeth Ståhle (MP) 
Tomas Lindh (S) 
011e Romlin (C) §§ 16-26 
Agneta Gille (S) §§ 27-34 
John Manders (M) 

Ersättare: Salvador Rincon-Amat (MP) §§ 
16-25 
Philip Wargert (V) 
Anders Nordström (L) §§ 16-26 
Agneta Gille (S) §§ 16-26 

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Sabina Andersson chef strategi och omvärld, 
Gunilla Sjöblom fritidschef, Gunnar Ingestad Berggren avdelningschef kulturcenter, 
Daniel Werkmäster museichef, Mohammed Mekrami avdelningschef Bibliotek 
Uppsala, Maria Björk chef Reginateatern, Bo Frick rektor Uppsala kulturskola, 
Agneta Liljestam controller, Annika Strömberg, Runa Krehla, Karin Sundequist, Pia 
Sörås Staflin, Elise Rhodin (kulturstrateger), Anna Ehn intendent, Inga-Lena 
Andersson pressekreterare, Aase Sten kommunikationsstrateg, Patric Kiraly 
utvecklingsledare, Samuel Lundström nämndsekreterare. 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter:  

Stationsgatan 12, den 26 mars 2018 

Peter Gustavsson, ordförande 

- 
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 
2018-03-26 Sista dag att överklaga: 2018-04-17 
2018-03-27 

wwyymppsala.se  och Stationsgatan 12 
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upPniut KULTURNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

Utses att justera: Eva Edwardsson Paragrafer: 16 - 34 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

x 



upPRI13, KULTURNÄMNDEN 

3(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 16 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Eva Edwardsson (L) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 26 mars 
2018. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

gbC 



uplintif KULTURNÄMNDEN 

4(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 17 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att fastställa utsänd föredragningslista med följande ändringar: 

Ärende om nyttjanderättsavtal Gottsunda kulturhus tillkommer. 

Infoimationsärende om lokal överenskommelse med föreningslivet (LÖK) stryks. 

Ärende om sammanträdestider för kulturnämnden tillkommer. 

Ärende om särskild aktivitet partigrupp tillkommer. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

96"\ 



upPlfie KULTURNÄMNDEN 

5(21) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 18 

Utredning av lokaler och verksamhet för ungdomskultur 
KTN-2017-0410 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot utredningen, samt 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder gällande kultur och 
fritidsverksamhet för unga i centrala Uppsala. 

Reservationer 
Bertil Norbelie (M) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden gav under hösten 2017 kulturförvaltningen i uppdrag att utreda lokaler och 
verksamhet för ungdomskultur i centrala Uppsala. Kulturförvaltningen har anlitat Spira utvärdering 
AB för att genomföra utredningen. 

Yrkanden 
Bertil Norbelie (M) yrkar att andra att-satsen stryks. 

Karolin Lundström (V) yrkar avslag på Bertil Norbelies (M) yrkande. 

Peter Gustavsson (S) yrkar att revidera andra att-satsen enligt följande: 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder gällande kultur och 
fritidsverksamhet för unga i centrala Uppsala. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om det är nämndens mening att bifalla första att-satsen och finner att 
nämnden bifaller denna. 

Ordföranden ställer därefter sitt ändringsyrkande mot Bertil Norbelies (M) yrkande att stryka andra 
att-satsen finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt ändringsyrkande. 

Beslutsunderlag 
I ärende föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-02-27. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

/7q2_ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 19 

Månadsuppföljning ekonomi per februari 2018 
KTN-2018-0164 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot upprättad ekonomisk månadsrapport per februari 2018. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden redovisar per februari ett överskott på 1,8 mnkr fördelat på Systemledning 2,1 mnkr 
och egen regi -0,3 mnkr. En oplanerad återbetalning av projektmedel på 1,1 mnkr från 
balansräkningen avseende outnyttjad samfinansiering med Boverket för bygdegårdsstöd förklarar viss 
del av avvikelsen. Beloppet ska återföras till balansen tills dess att kulturnämnden fattat beslut om ny 
användning av medlen. Schablonersättning från Migrationsverket är 0,5 mnkr högre än periodens 
kostnader vilket förklarar en annan del av systemledarens avvikelse. Inom egen regin har Kulturskolan 
1,2 mnkr lägre intäkt av avgifter än budgeterat på grund av försenade elevavgifter. Genom att andra 
avdelningar uppvisar överskott blir nettot -0,3 mnkr för egenregin. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2018-03-13. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



upPRI.9 KULTURNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 20 

Återrapport förstudie Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och 
lokalisering av Uppsala konstmuseum 
KTN-2016-0347 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot förstudien, 

att anta upprättat förslag till skrivelse till KS, samt 

att uppdra åt kulturförvaltningen att ta fram en strategi för utveckling av konstområdet 

Sammanfattning 
Förstudien Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun är nu genomförd. Förstudien ska ligga till 
grund för beslut om inriktning för fortsatt utredning av Uppsala konstmuseums verksamhet och 
lokaler. Förstudien föreslår att utifrån Uppsalas kraftiga expansion så behövs en sammanhållen och 
utvecklad konstmuseiverksamhet för att kunna erbjuda kommunens allt fler invånare ett bra konst- och 
kulturutbud samt stärka Uppsalas attraktivitet som kommun. Förstudien föreslår att i fortsatt utredning 
belysa möjligheter till ny lokalisering av Uppsala konstmuseum i Kvarteret Hugin och Ångkvarnen 
och att i särskild ordning beakta Statens Fastighetsverks förslag till ombyggnad och ny gestaltning av 
Uppsala slott och omgivande miljö. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-02-18. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

. 1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§21 

Regler för fritidsklubb 
KTN-2017-0245 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att anta upprättat regelverk för annan pedagogisk verksamhet, fritidsklubb, samt att regelverket ska 
börja gälla för ansökningar som inkommer från och med den 1 augusti 2018 

Sammanfattning 
Fritidsklubb är en öppen fritidsverksamhet som erbjuds barn 10-12 år i enlighet med skollagen (annan 
pedagogisk verksamhet öppen fritidsverksamhet). Reglerna för placering i fritidsldubb är inkluderade i 
samma dokument som regler för fritidshem. I och med att utbildningsnämnden gjort förändringar för 
placering i fritidshem, måste dokumentet uppdateras och i samband med det tas nu regelverket upp i 
både utbildningsnämnden (UBN- 2018-0375) och i kulturnämnden. De texter som rör öppen 
fritidsverksamhet/fritidsldubb är markerade i bilagan. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-02-20. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Uppsala 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 22 

Samarbetsprojekt studieförbund demokrativeckan 2018 
KTN-2018-0096 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fördela budgetposten Samarbetsprojekt Studieförbund 2018 enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden avsatte 500 tkr för ett samarbetsprojekt med studieförbunden 2015 och satsningen har 
därefter fortsatt varje år. Inför 2017 införde nämnden demokrati som tema, och samarbetet har nu 
utökats till en temavecka om demokrati och mänskliga rättigheter 19-25 mars 2018. Uppsala 
rödakorskrets har även de varit engagerade och delaktiga i frågan utifrån deras önskemål om att 
arrangera en vecka mot rasism under vecka 12. Tre studieförbund och Uppsala rödakorskrets har 
ansökt om medel för att genomföra evenemang under Demokrativeckan. Samarbetsorganen för länets 
studieförbund, Uppsala läns bildningsförbund, har dessutom ansökt om stöd för att genomföra ett 
musik- och demokratievent i maj 2018. Resterande budget förslår förvaltningen används för 
kommunikation om Demokrativeckan, arvoden för evenemang under Demokrativeckan samt till 
projektstöd till barns och ungas fria tid. 

Beslutsgång 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2018-02-22. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
• 

' 
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upP,01.9 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 23 

Nyttjanderättsavtal Gottsunda kulturhus 
KTN-2013-0336 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att säga upp nyttjanderätten av lokaler i Gottsunda kulturhus för Ateljéföreningen Konstjord, 
Gottsunda Teater ideell förening och Studiefrämjandet i Uppsala län, till upphörande per den 31 
december 2018. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden hyr delar av Gottsunda centrum till kulturverksamhet och av dessa har 1 593 kvm 
upplåtits med nyttjanderätt till tre föreningar, med en uppsägningstid på nio månader. Kulturnämnden 
har flera pågående uppdrag som berör utveckling av Gottsunda kulturhus och Mötesplats Treklangen 
avseende lokaler, organisation, verksamhet och samordning. För att inom pågående uppdrag kunna ta 
fram förslag till verksamhetsutveckling för samtliga lokalytor, behöver nuvarande nyttjanderättsavtal 
sägas upp för eventuell omförhandling av verksamhetsytor och nyttj andevillkor. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger förvaltningens förslag till beslut daterat 2018-03-13. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

Q6, 



upPlalka KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄ ESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 24 

Inrättande av stipendium till nyutexaminerad bildkonstnär 
KTN-2018-0112 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att inrätta ett tillfälligt stipendium till nyutexaminerad bildkonstnär, samt 

att anta föreslagna stadgar. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden föreslås inrätta ett stipendium för nyutexaminerade konsthögskoleutbildade konstnärer 
bestående av kostnadsfri tillgång till en ateljé under ett års tid samt möjlighet att få ställa ut på Uppsala 
konstmuseum. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-02-22. 

Utdragsbestyrkande 

Lq.  
Justerandes sign QG  
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upPne, KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 25 

Fördelning av investeringsbudget för Offentlig konst 2018 samt preliminärt 
för 2019-2022 
KTN-2018-0075 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till fördelning av kulturnämndens investeringsmedel för offentlig konst 
år 2018 samt preliminär budget för åren 2019-2022, och därigenom godkänna revidering av budget för 
pågående offentliga konstprojekt, samt 

att revidera kulturnämndens arbets- och delegationsordning punkt 7.4.1 och 7.4.2 i enlighet med 
upprättat förslag så beslut om inköp och beställning av offentlig konst enligt fastställda riktlinjer fattas 
på delegation av avdelningschefen för Offentlig konst upp till ett inköpsvärde om 600 tkr. 

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 36 000 tkr enligt Mål och budget 2018-2022 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 utökade investeringsramen och därmed 
mängden ärenden föreslås en utökad delegation till avdelningen för Offentlig konst. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2018-02-14, reviderat 2018-03-12. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upli2.9.13 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 26 

Utveckling av Uppsala kulturskola 
KTN-2016-0435 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna kostnader inom budgetram för utveckling av Uppsala kulturskola för år 2018, 

att ta emot utvecklingsplanen för Uppsala kulturskola under år 2018 med utblick mot åren 2019-
2020, 

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till nya avgifter att gälla från och med hösttenninen 
2018, samt 

att inför 2019 års budget planera för en fortsatt utveckling av Uppsala kulturskola enligt det 
föreslagna alternativet 1. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen har i dialog med politiska styrgruppen för kulturskoleutveckling tagit fram en plan 
för Uppsala kulturskolas utveckling 2018-2020. Planen innebär fortsatta satsningar på att nå nya 
skolor och områden i kommunen, utökning av "El Sistema" till fler årskurser och skolor, utveckling av 
verksamhet i befintliga och nya ämnen, översyn av elevstruktur och lämpliga lokaler för 
kulturskoleverksamhet, samt avgiftsförändringar. Åtgärderna under 2018 ryms inom fastlagd 
budgetram för Uppsala kulturskola. Kostnader för den fortsatta utvecklingen för 2019-2020 är 
beroende av antalet nya elevplatser. 

Yrkanden 
Peter Gustavsson (S) yrkar att tredje och fjärde att-sats stryks och ersätts med följande att-sats: 

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till nya avgifter att gälla från och med höstterminen 
2018. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt yrkande under proposition och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.. 
yrkandet. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-03-02, reviderat 2018-03-07. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upliffila KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 27 

Bergmanåret 2018 
KTN-2018-0108 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot kult-urförvaltningens plan för aktiviteter och evenemang under Bergmanåret 2018. 

Sammanfattning 
Ingmar Bergman föddes i Uppsala den 14 juli 1918 och hundraårsjubileet firas världen över under hela 
2018. Kulturförvaltningen har inlett förberedelserna för att många olika arrangemang och program 
med Bergmananknytning ska genomföras, framför allt under hösten. Mot bakgrund av att Ingmar 
Bergman föddes i Uppsala och tillbringade en stor del av sin barndom i staden kommer 
kulturförvaltningens planerade program och aktiviteter att särskilt belysa Barnet Bergman, det vill 
säga barndomens och uppväxtårens betydelse för Bergmans framtida gärning, något han själv framhöll 
som centralt. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-02-20. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upl?».1.9 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 28 

Fyllnadsval till kulturnämndens arbetsutskott och upphandlingsutskott 
KTN-2018-0149 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Eva Moberg (KD) till ersättare i arbetsutskottet och upphandlingsutskottet. 

Sammanfattning 
Felicia Sundmark (KD) har avsagt sig sitt uppdrag i kulturnämnden. Fyllnadsval behöver därför göras 
till arbetsutskottet och upphandlingsutskottet där Felicia Sundmark (KD) var ersättare. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut daterat 2018-03-06, reviderat 2018-03-08. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uniffilue KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 29 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Elisabeth Ståhle (ATP) att delta i Dialogforum Fyrisgården, den 20 mars. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,Leifi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 30 

Anmälan särskild aktivitet partigrupp 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna särskild aktivitet i partigrupp för S, V, MP den 20 maj. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,Ela KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdaturn: 2018-03-19 

§31  

Kulturnämndens sammanträdestider 2018 
KTN-2017-0423 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att flytta kulturnämndens arbetsutskott från den 9 maj till den 7 maj k1.16,15. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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upP,f319 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 32 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna redovisade delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Medlemskap i föreningen Funkisglädj e, ordförandebeslut enligt delegationsordning 7.1.1, 2018-02-19, 
KTN-2018-0103 

Inköp av institutionskonst 2017, enligt delegationsordning 7.4 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
_ 
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upPleifi KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄ ESPROTOKOILL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 33 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 
Cirkulär 17:66 SKL 

Protokoll kulturnämndens arbetsutskott 2018-01-31 

Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 2018-01-11 

Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 2018-01-24 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

C"--\ 



Justerandes sign 

21(21) 

uplitellue KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESP OTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-19 

§ 34 

Informationsärenden 

Gunilla Sjöblom informerar om Statliga medel för integrationsinsatser. 

Sten Bernhardsson informerar om Organisation kulturförvaltningen. 

Gunnar Ingestad Berggren informerar om Sävja kulturcentrum. 

Utdragsbestyrkande 
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