KF 252 11 december 2017
Diarienummer

KSN-2017-2401

Kommunfullmäktige

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga
nämnder
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun i
enlighet med ärendets bilaga 1.

Vid avgörandet deltagande
Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S)
Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Eva Christiernin (S), Rickard Malmström (MP)
Hanna Mörck (V), Therez Olsson (M), Rikard Steinholtz (M), Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD).
Uppsala 22 november 2017
Marlene Burwick/Ingela Persson
Ärendet
Delar av ansvaret för kulturarvsfrågorna föreslås flyttas från kulturnämnden till plan- och
byggnadsnämnden, som därigenom ges ansvaret att hantera alla kulturmiljöfrågor med bäring
på Plan- och bygglagen (PBL). De kulturarvsfrågor som inte faller in under PBL eller
miljöbalken (MB) ska även fortsättningsvis vara kulturnämndens ansvar.
Beredning
Förslaget till revidering av Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala
kommun har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen genom
gemensam beredning.
Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden och kulturnämnden återges i bilaga 2.
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Föredragning
Delar av ansvaret för kulturarvsfrågorna flyttas från kulturnämnden till plan- och
byggnadsnämnden, som därigenom ges ansvaret att hantera alla kulturmiljöfrågor med bäring
på PBL. För att tydliggöra denna föreslås att tjänstetiteln stadsantikvarie övergår till
stadsbyggnadsförvaltningen. De föreslagna förändringarna kommer hos stadsbyggnadsförvaltningen bidra till att ytterligare effektivisera nuvarande planeringsprocesser, samt
minska behovet av att köpa extern kompetens vid hantering av planärenden och bygglov.
De kulturarvsfrågor som inte faller in under PBL eller MB ska fortsättningsvis vara
kulturnämndens ansvar liksom ansvaret för att i stadsutvecklingsprocesser tillgodose
tillvaratagandet av kulturarv, behov av kulturverksamheter samt konstnärlig gestaltning. En
ny tjänst som kulturarvsstrateg tillskapas inom kulturförvaltningen för att handlägga dessa
frågor.
Föreslagna ändringar av reglemente redovisas i bilaga 1.
Ekonomiska konsekvenser
Förändringen i reglementet innebär inga direkta kostnader för nämnderna,
kompetensförändringar i tjänstemannaorganisationen på stadsbyggnadsförvaltningen
respektive kulturförvaltningen för att möta förändrat nämndansvar sker inom ram.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Bilaga: Förslag till revidering av
Reglemente för kommunstyrelsen
och övriga nämnder i Uppsala
kommun
NUVARANDE LYDELSE
Kulturnämndens uppgifter
46 § Kulturnämnden ansvarar för
1. kommunens kulturverksamhet,
2. folkbiblioteksverksamhet enligt
bibliotekslagen (2013:801),
3. kulturmiljö- och kulturarvsfrågor enligt
kulturmiljölagen (1988:950) och plan- och
bygglagen (2010:900),
4. fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet
enligt skollagen (2010:800) samt övrig
kultur- och fritidsverksamhet för barn och
unga, utom den fritidsverksamhet för
vilken idrott- och fritidsnämnden ansvarar,
5. stöd till bygdegårdar och andra allmänna
samlingslokaler,
6. kommunens konstnärliga
gestaltningsprojekt, konstinköp och
konstsamlingar,
7. kommunens officiella
nationaldagsfirande och
medborgarskapsceremonin enligt lagen
(2001:82) om svenskt medborgarskap,
8. kommunens kulturskola.

FÖRESLAGEN LYDELSE
Kulturnämndens uppgifter
46 § Kulturnämnden ansvarar för
1. kommunens konst-, kultur- och
kulturarvsfrågor samt därtill hörande
verksamheter som inte tillhör plan- och
byggnadsnämnden och
namngivningsnämnden ansvarsområden.
2. folkbiblioteksverksamhet enligt
bibliotekslagen (2013:801),
3. fritidsgårdar, öppen fritidsverksamhet
enligt skollagen (2010:800) samt övrig
kultur- och fritidsverksamhet för barn och
unga, utom den fritidsverksamhet för
vilken idrott- och fritidsnämnden ansvarar,
4. kommunens kulturskola.
5. kommunens konstnärliga
gestaltningsprojekt, konstinköp och
konstsamlingar,
6. kommunens officiella
nationaldagsfirande och
medborgarskapsceremonin enligt lagen
(2001:82) om svenskt medborgarskap,
7. stöd till bygdegårdar och andra allmänna
samlingslokaler.
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Plan- och byggnadsnämnden uppgifter
48§ Plan- och byggnadsnämnden ansvarar
för

Plan- och byggnadsnämndens uppgifter
48 § Plan- och byggnadsnämnden ansvarar
för

1. uppgifter enligt plan- och bygglagen
(2010:900) och därtill hörande lagar samt
andra föreskrifter med undantag av
översiktsplanering.

1. uppgifter enligt plan- och bygglagen
(2010:900) och därtill hörande lagar samt
andra föreskrifter med undantag för
översiktsplanering,

2. planering och förslag till inrättande av
områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken,

2. kulturmiljöfrågor enligt kulturmiljölagen
(1988:950) och plan- och bygglagen
(2010:900),

3. uppgifter enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m.

FÖRESLAGEN LYDELSE

3. planering och förslag till inrättande av
områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken,
4. uppgifter enligt lagen (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m.

