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Kulturnämndensprotokoll torsdagen den 28
april 2022

Plats och t id

Kommunfullmäktigesalen och Microsoft Teams, klockan 09:00-12:00,
ajournering klockan 10:08-10:27

Paragrafer

40-57

Justering

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av
beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Protokollförare

Klara Eklund, nämndsekreterare

Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

Närvarande

Beslutande

Patrik Hedlund (S), ordförande
Cecilia Hamenius (KD)
Agneta Erikson (S)
Dick Jansson (S)
Kajsa Wejryd (S)§§ 40-53
Caitlin McEvoy (S)§§ 41-57
Lars Furborg (L)
Arne Sandemo (M)
Bertil Norbelie (M), närvarar på distans
Ylva Larsdotter (V)
Simon Pettersson (SD)
Elisabeth Ståhle (MP)
Lena-Maria Jansson (C)
Roger Jo Linder (S) § 40, §§ 54 -57

Ej tjänstgörande ersättare

Roger Jo Linder (S) §§ 41-53
Juni Malmberg (MP)
Margareta Fernberg (M)
Alexander Palm (KD)
Artemis Lumarker (V)

Övriga närvarande

Klara Eklund, nämndsekreterare
Jasmina Adabaniyan, nämndsekreterare
Sten Bernhardsson, förvaltningsdirektör, kulturförvaltningen
Anna Franzén, stabschef
Helena Westin, avdelningschef, konst och kulturarv, närvarar på distans §§ 40-49
Anna Ehn, enhetschef, offentlig konst, närvarar på distans §§ 40-49
Elise Rhodin, kulturstrateg §§ 40-49
Therese von Ahn, verksamhetscontroller §§ 47-54
Malin Bengtsson, controller §§ 47-49
Annika Strömberg, utvecklingsledare
Mohammed Mekrami, avdelningschef, Bibliotek Uppsala §§ 47-57
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 40

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att utse Cecilia Hamenius(KD)att tillsammans med ordförandePatrik
Hedlund (S) justera dagens protokoll den 5 maj 2022.

§ 41

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att lägga till nämndinitiativet Källsortering i hela kulturförvaltningenpå
föredragningslistan, samt

2. att i övrigt fastställa den utsända föredragningslistan.

Sammanfattning

Ylva Larsdotter (V) anmäler nämndinitiativet Källsortering i hela kulturförvaltningen.



Sida 4(27)

Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 42

Anmälan av jäv

Kulturnämndens förtroendevalda tillfrågas om någon avser anmäla jäv i någon fråga.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 43

Stipendium till kulturarbetare 2022

KTN-2022-00344

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att följande personer beviljas stipendium till kulturarbetare, arbetsstipendium
respektive fortbildningsstipendium 2022:

Arbetsstipendium 100000 kr
Suranjana Das, musik
Yasaman Sharifmanesh, film

Stipendium för fortbildning, resor, material och andra för det konstnärliga
utövandet angelägna behov 30000 kr
Namkhang Anomasiri, bildkonst
Elinor Tollerz Bratteby, dans
Emil Ingmar, musik
Helena Laukkanen, bildkonst
Jessica Faiss, bildkonst
John Sjögren, litteratur
Malin Gadeborg,musik
Malin Tengvard, teater
Mia Öström, litteratur
Nina Ivarsson, litteratur

2. att stipendiesumman för ovanstående stipendier uppgår till 500000 kr, samt
3. att utdelning av stipendierna kommer att ske under hösten 2022.

Deltar ej

Simon Pettersson (SD)deltar inte i beslutet.

Sammanfattning

Kulturnämndens stipendier till kulturarbetare har utlysts och behandlats i
vederbörlig ordning. Årets sökande har varit 146. Störst antal sökande i år finns
inom bildkonstområdet med 59 sökande. Kulturnämnden föreslår utdelning av 12
stipendier till kulturarbetare: två arbetsstipendier och tio fortbildningsstipendier.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

Föreslagen summa för arbetsstipendier är två om 100 000 kr och för
fortbildningsstipendier tio om 30 000 kr, sammanlagt 500 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-25

Ärendet har beretts av kulturnämndens stipendieutskott.

Beslutsgång

Ordförande ställer stipendieutskottetsförslag mot avslag och finner att nämnden
bifaller stipendieutskottetsförslag.

Särskilt yttrande

Simon Petterson (SD) lämnar in ett särskilt yttrande:

SD deltar inte i beslutet om stipendieärenden, då vi inte ingår i
stipendieutskottet och saknar möjlighet att på ett adekvat sätt bedöma förslag
som presenteras på sittande möte.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 44

Gestaltningsuppdrag för Bälinge skola
utomhusmiljö

KTN-2021-00194

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att godkänna förslag för konstnärlig gestaltning till Bälinge skola,
utomhusmiljö.

Sammanfattning

Bälinge och Lövstalöt byggs ut och invånarantalet kommer att öka. Den nuvarande
skolan och idrottshallen kommer att rivas och ersättas med en nybyggd skola och ny
idrottshall. På skolgården kommer en konstnärlig gestaltning att uppföras. Den
offentliga konsten är en del i satsningen på konst till landsbygderna, med
utgångspunkt i Landsbygdsprogrammet. Under arbetet har dialog förts med personal
och elever på Bälinge skola.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-30
Bilaga 1 Skissförslag till konstnärlig gestaltning, Bälinge skola utomhusmiljö
Bilaga 2 Budgetkalkyl för uppdraget

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 45

Gestaltningsuppdrag för Rosendals skola,
utomhus

KTN-2021-00491

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att godkänna förslag till konstnärlig gestaltning för Rosendals skola.

Sammanfattning

Kulturnämndens satsning på offentlig konst inom stadsutvecklingsprojektet Rosendal
innefattar ny konst för målgruppen barn och unga. Här ingår Rosendals skola som
planeras stå klar 2024. Konstnären Michael Johansson har tagit fram ett förslag om ny
konstnärlig gestaltning för skolans fasader i samarbete med Sweco arkitekter och det
kommunala bolaget Skolfastigheter AB. Förslaget har tagits fram i enlighet med
Rosendals konstprogram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-03-30
Bilaga 1 Konstnärligt skissförslag för Rosendals skola
Bilaga 2 Budgetkalkyl

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 46

Samrådsyt trande detaljplan för del av
Edshammar 9:1, sydöstra Vattholma

KTN-2022-00270

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande avseende
detaljplan för del av Edshammar 9:1, sydöstra Vattholma.

Sammanfattning

Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för del av
Edshammar 9:1 i samrådsskede 11 mars - 22 april 2022. Detaljplanen syftar till att
möjliggöra ca 140 bostäder i småhus och flerbostadshus samt en ny förskola.

Kulturförvaltningen bedömer att planförslaget på ett adekvat sätt tar hänsyn till det
kulturarv som planen potentiellt skulle kunna påverka.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-01
Bilaga 1: Samrådsyttrande detaljplan för del av Edshammar 9:1, sydöstra Vattholma
Planhandlingar finns att hämta på del av Edshammar 9:1, sydöstra Vattholma -
Uppsala kommun

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

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

https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner-program-och-omradesbestammelser/hitta-detaljplaner-och-omradesbestammelser/2019/del-av-edshammar-91-sydostra-vattholma/
https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner-program-och-omradesbestammelser/hitta-detaljplaner-och-omradesbestammelser/2019/del-av-edshammar-91-sydostra-vattholma/
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 47

Delårsbokslut per mars/april 2022

KTN-2022-00294

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att godkänna förvaltningens förslag till delårsbokslut per mars/april 2022
enligt bilaga 1 och 2,

2. att överlämna bilaga 1 och 2 i kulturnämndens delårsbokslut per mars/april
2022 till kommunstyrelsen, samt

3. att godkänna reviderad investeringsbudget för offentlig konst 2022 enligt
bilaga 3.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen har följt upp kulturnämndens verksamhetsplan 2022 (Bilaga 1).
Uppföljningen per april är mindre omfattande och fokuserar främst på avvikelser.

Förvaltningen har i samarbete med ekonomistaben upprättat ett delårsbokslut per
mars på nämndövergripande nivå med prognos för helåret 2022 (Bilaga 2).

Förvaltningen har även upprättat en reviderad detaljbudget för investeringar i offentlig
konst i samband med prognosarbetet (Bilaga 3).

Upprättade bokslutshandlingar bilaga 1 och 2, ska överlämnas till kommunstyrelsen
efter beslut i nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-19
Bilaga 1. Delårsuppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan per april 2022.
Bilaga 2. Ekonomisk analys per mars 2022 med prognos för helåret.
Bilaga 3. Reviderad budget för investeringar i offentlig konst 2022.

Arbetsutskottet har lämnat ärendet till nämnden utan eget ställningstagande.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningensförslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
förvaltningensförslag.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 48

Samrådsyt trande detaljplan för del av
kvarteret Fröj

KTN-2022-00278

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande
avseende detaljplan för del av kvarteret Fröj, samt

2. att till yttrandets sista styckelägga till ”Det är önskvärt att fasadutformningen i
tillkommande bebyggelse tar hänsyn till områdets befintliga arkitektoniska
formspråk.”

Sammanfattning

Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för del av kvarteret
Fröj i samrådsskede. Ärendet gäller hur rivning av ett äldre gårdshus samt
nybyggnation påverkar befintlig bebyggelses, framför allt det s k Pantbankshusets
kulturhistoriska värden, samt dessa förändringars påverkan på riksintresset Uppsala
stad.

Antikvariska riktlinjer i syfte att värna kulturhistoriska värden har tagits fram och dessa
implementeras av planbestämmelserna i planförslaget. Kulturförvaltningen
konstaterar att det är negativt att gårdshuset från 1800-talet rivs och att en stor lönn på
gården försvinner. Kulturförvaltningen instämmer i kulturmiljöutredningens slutsatser
avseende påverkan på riksintresset och den särskilt värdefulla kulturmiljön, och anser
att kulturarvet som Pantbankshuset utgör skyddas genom planen. Kulturförvaltningen
vill dock föreslå att man överväger att genom planbestämmelse styra även
färgsättningen på fasaden till skalan varmvitt-beige-gult.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad den 2022-04-01
Bilaga 1: Samrådsyttrande detaljplan för del av kvarteret Fröj
Planhandlingar finns att hämta på: del av kvarteret Fröj - Uppsala kommun

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.

https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner-program-och-omradesbestammelser/hitta-detaljplaner-och-omradesbestammelser/2017/del-av-kvarteret-froj/
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

Yrkande

Cecilia Hamenius (KD),Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M)och Lena-Maria Jansson
(C) yrkar att till yttrandets sista stycke lägga till meningen ”Det är önskvärt att
fasadutformningen i tillkommande bebyggelse tar hänsyn till områdets befintliga
arkitektoniska formspråk.”

Simon Pettersson (SD) yrkar bifall till Cecilia Hamenius (KD) med fleras yrkande.

Kulturnämnden jämkar sig med Cecilia Hamenius (KD) med fleras yrkande.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag tillsammans med Cecilia Hamenius (KD)
tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 49

Avrapportering av KTN internkontrollplan per
april 2022

KTN-2021-00816

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att godkänna förslaget till avrapportering av internkontrollplan per april 2022.

Sammanfattning

En delårsuppföljning av nämndens internkontrollplan har genomförts för att
säkerställa att arbete pågår inom förvaltningen och undersöka om några åtgärder
behöver vidtas inför helårsuppföljningen i november 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-12
Bilaga 1. Avrapportering av internkontrollplan per april 2022

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 50

Svar på mot ion om Ibn Rushd från Simon O.
Pettersson (SD)

KTN-2022-00322

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

Simon O. Pettersson (SD) föreslår i en motion väckt 13 september 2021 att Uppsala
kommuns stöd till Ibn Rushd dras in med omedelbar verkan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2022
Bilaga, Motion om Ibn Rushd från Simon O. Pettersson (SD)

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag.

Yrkande

Simon Pettersson (SD) yrkar bifall till motionen.

Lars Furborg (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag,arbetsutskottets förslag om att avslå
motionen och Simon Pettersons (SD) yrkande om att bifalla motionen.

Votering begärsoch genomförs. Nämnden fastställer följande propositionsordning;
den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja och den som vill bifalla Simon
Pettersons(SD) förslag röstar nej.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

Ja-röster avger:Elisabeth Ståhle (MP), Patrik Hedlund (S), Cecilia Hamenius (KD),
Agneta Erikson (S), Kajsa Wejryd (S), Dick Jansson (S), Caitlin McAvoy (S), Lars Furborg
(L), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), Lena-Maria Jansson (C)och Ylva Larsdotter
(V).

Nej-röster avger:Simon Petterson (SD)

Med 12 ja-röster och 1 nej-röst finner ordförande att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Reservat ion

Simon Pettersson reserverar sig mot beslutet.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 51

Upplösning av St iftelsen Dag
Hammarskjöldbiblioteket

KTN-2022-00290

Beslut

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att tillstyrka upplösning avStiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket,

2. att godkännaupprättad avsiktsförklaringmellan Uppsala kommun, Uppsala
universitet och Svenska FN-förbundet, samt

3. att Stiftelsens samlingar av medier och inventarier vid upplösning av Stiftelsen
Dag Hammarskjöldbiblioteket ska överlåtas till Uppsala universitet.

Kulturnämnden beslutar för egen del att uppdra förvaltningen att göra följande
ändringar i tjänsteskrivelsen under rubriken "Upplösning av stiftelsen":

ändra ”Stiftelsen avser avveckla stiftelseformen om fortsatt samarbete i stället
sker utifrån en gemensamt framtagen avsiktsförklaring” till ”Stiftelsen önskar
avveckla stiftelseformen om fortsatt samarbete i stället sker utifrån en
gemensamt framtagen avsiktsförklaring”, samt
stryka ”samt att finansieringen för ett fortsatta arbete i linje med stadgarna
säkras genom avsiktsförklaringen. Detta oavsett om arbetet sker inom ramen för
Stiftelsen eller i annan organisationsform. Stiftelsen har även presenterat en
projektplan för Dag Hammarskjöld-dagarna, som skulle kunna vara ett
alternativt samarbetssätt för stiftarna.”

Sammanfattning

1990 bildades Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket av Uppsala kommun, Uppsala
universitet och Svenska FN-förbundet.

Stiftelsens ändamål är att sprida kännedom om internationella frågor samt verka för
internationell förståelse och internationellt samarbete i Dag Hammarskjölds anda.

Under en längre tid har dialoger förts mellan företrädare för stiftarna utifrån att
stiftelseformen inte längre är ändamålsenlig och ett fortsatt samarbete bör anta nya
former för att utvecklas.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

De stiftande parterna föreslås därför anta en gemensam avsiktsförklaring för fortsatt
samarbete samtidigt som Stiftelsen avser att vända sig till Länsstyrelsen med en
begäran om upplösning.

Avsiktsförklaringen ska skapa förutsättningar för fortsatt dialog och samverkan mellan
parterna för att sprida kännedom om internationella frågor samt verka för
internationell förståelse och internationellt samarbete i Dag Hammarskjölds anda.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 april 2022
Bilaga 1, avsiktsförklaring

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag med eventuell justering av
avsiktsförklaringen. Tjänsteskrivelsen har reviderats efter arbetsutskottets
sammanträde.

Yrkande

Bertil Norbelie (M) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, i andra hand att avslå
liggandeförslagoch i tredje hand att under rubriken "Upplösning av stiftelsen" i
tjänsteskrivelsen ändra följande mening:

Stiftelsen avser avveckla stiftelseformen om fortsatt samarbete i stället sker
utifrån en gemensamt framtagen avsiktsförklaring

till:

Stiftelsen önskar avveckla stiftelseformen om fortsatt samarbete i stället sker
utifrån en gemensamt framtagen avsiktsförklaring

Arne Sandemo (M), Cecilia Hamenius och Lena-Maria Jansson (C) instämmer i Bertil
Norbelies (M) yrkande om att ärendet återremitteras.

Ordförande Patrik Hedlund (S), Elisabeth Ståhle (MP), Agneta Erikson (S), Kajsa Wejryd
(S), Dick Jansson (S), Caitlin McAvoy (S)samt Lars Furborg (L) yrkar att ärendet ska
avgöras idag.

Ordförande Patrik Hedlund (S)yrkar att under rubriken "Upplösning av stiftelsen" i
tjänsteskrivelsen stryka följandemening:

samt att finansieringen för ett fortsatta arbete i linje med stadgarna säkras genom
avsiktsförklaringen. Detta oavsett om arbetet sker inom ramen för Stiftelsen eller i
annan organisationsform. Stiftelsen har även presenterat en projektplan för Dag
Hammarskjöld-dagarna, som skulle kunna vara ett alternativt samarbetssätt för
stiftarna.



Sida 19(27)

Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer förslaget om att ärendet ska avgöras idag emot att ärendet ska
återremitteras och finner att nämnden vill avgöra ärendet idag.

Votering begärsoch genomförs. Nämnden fastställer följande propositionsordning:
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som vill att ärendet
återremitteras röstar nej.

Ja-röster avger: Elisabeth Ståhle (MP), Patrik Hedlund (S), Agneta Erikson (S), Kajsa
Wejryd (S),Dick Jansson (S), Caitlin McAvoy (S), Lars Furborg (L).

Nej-röster avger:Cecilia Hamenius (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), Lena-
Maria Jansson (C)och Simon Pettersson (SD).

Avstår: Ylva Larsdotter (V).

Med 7 ja-röster och 5 nej-röster samt 1 som avstår finner ordförande att nämnden vill
att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande frågar därefter om det är nämndens mening att godkänna föreslagna
revideringar till tjänsteskrivelsen, enligt Bertil Norbelies(M) ändringsyrkande samt
Patrik Hedlunds(S) ändringsyrkande, och finner att nämnden bifaller yrkandena.

Slutligen, ställer ordförandeförslaget i dess helhet mot avslag och finner att nämnden
bifaller detsamma.

Votering begärs och genomförs. Nämnden fastställer följande propositionsordning:
den som vill bifalla reviderat förslag röstar ja och den som vill avslå förslaget i dess
helhet röstar nej.

Ja-röster avger:Elisabeth Ståhle (MP), Patrik Hedlund (S), Agneta Erikson (S), Kajsa
Wejryd (S), Dick Jansson, Caitlin McAvoy (S), Lars Furborg (L) och Simon Pettersson
(SD).

Nej-röster avger: Cecilia Hamenius (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M)och
Lena-Maria Jansson (C).

Avstår: Ylva Larsdotter (V)

Med 8 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår finner ordförande att nämnden bifaller
förslaget i dess helhet.

Reservat ion

Bertil Norbelie (M) reserverar sigmot beslutet med följande motivering:
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

Ärendet avser upplösning av Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket. Till
ärendet hör en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete mellan Uppsala
universitet, Uppsala kommun och Svenska FN-förbundet. Avsikten är att bidra
till att stärka långsiktiga relationer och underlätta samverkan i Dag
Hammarskjölds anda.

De mål som föreslåsär synnerligen allmänt hållna. Inte heller de föreslagna
samarbetsformerna ger någon klar vägledning eller avgränsning: Man förutsätts
bidra till kunskap, planering och utvecklad dialog.

Med den föreslagna inriktningen kan ett fortsatt samarbete leda till omfattande,
även kostsamma, initiativ men med en minimalistisk tolkning av inriktningen
kan resultatet bli ytterst magert.

Om avsikten är att stimulera till insatser som ska främja fredsbyggande och
internationella relationer i Dag Hammarskjölds anda bör andra i Uppsala
verksamma organisationer, som t ex Dag Hammarskjöldstiftelsen och Fredens
Hus, inkluderas i samarbetet.

Den föreslagna avsiktsförklaringen är vag och innehållslös och bör omarbetas.

Jag yrkar därför i första hand på att ärendet återremitteras, i andra hand yrkas
avslag.

Arne Sandemo (M), Cecilia Hamenius (KD) och Lena-Maria Jansson (C) reserverar sig
mot beslutet med följande motivering:

Vi reserverar oss mot nämndens beslut att avslå återremissyrkandet i ärendet, då
det kvarstår frågor om avsiktsförklaringen från stiftarna och deras fortsatta
ansvarstagande för biblioteket. Dessutom torde finnas förutsättningar för att nå
ett enhälligt beslut i nämnden, vilket majoriteten nu avstått från.

Särskilt yttrande

Ylva Larsdotter (V) och ArtemisLumarker (V) lämnar ett särskilt yttrande:

Vi valde att avstå i voteringarna angående ”Upplösning av Stiftelsen Dag
Hammarskjöldbiblioteket”. Det presenterades sent nya förslag från andra partier
gällande beslutet utöver att handlingen inte var genomarbetad angående
finansieringsskrivelserna i avsiktsförklaringen. Dessutom ser vi att det finns en
risk att inget förändras till det bättre av beslutet eftersom det är ytterst vaga
formuleringar som kan leda till att all verksamhet i realiteten upphör men att
detta kan täckas in i formuleringar –det kräver oavsett en ökad tydlighet från
minoritetsstyret vad avsiktsförklaringen innebär.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 52

Val t ill kulturnämndens upphandlingsutskott

KTN-2022-00285

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att utse Cecilia Hamenius (KD) till ledamot i kulturnämndens
upphandlingsutskott.

Sammanfattning

Sarah Kullgren (KD) entledigades av kommunfullmäktige som ledamot tillika andra
vice ordförande i kulturnämnden den 28 februari 2022.

Kulturnämnden behöver därmed utse en ny ledamot i upphandlingsutskottet för
mandatperioden till och med 2022-12-31.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-08

Arbetsutskottet föreslog Cecilia Hamenius (KD) till ledamot i upphandlingsutskottet.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 53

Källsortering i hela kulturförvaltningen

KTN-2022-00351

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att nämndinitiativet besvarasmed föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Ylva Larsdotter (V) anmälde till dagens sammanträde nämndinitiativet Källsortering i
hela kulturförvaltningen.Nämndinitiativet innehåller följande förslag till beslut:

att kulturförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med berörda
fastighetsägare säkerställa att källsortering och rutiner för denna finns och
efterlevs inom verksamheten,

att uppdraget tillsammans med vidtagna åtgärderna återrapporteras till
nämnden senast i december år 2022.

Förvaltningsdirektör Sten Bernhardsson och avdelningschef Mohammed Mekrami ger
en föredragning om kulturförvaltningens arbete med källsortering i sina verksamheter.

Beslutsunderlag

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet: Källsortering i hela kulturförvaltningen, dnr: KTN-
2022-00351

Föredragning av förvaltningsdirektör Sten Bernhardsson och avdelningschef
Mohammed Mekrami.

Yrkande

Ylva Larsdotter (V) yrkar bifall till nämndinitiativet.

Patrik Hedlund (S) yrkar att nämndinitiativet besvarasmed föredragningen i ärendet.

Arne Sandemo (M) yrkar avslag till nämndinitiativet.

Simon Pettersson (SD) instämmer i Arne Sandemos (M) avslagsyrkande.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande utser sitt eget yrkandetill huvudförslag.

Därefter ställer ordförande Ylva Larsdotters (V) yrkande om att bifalla nämndinitiativet
mot Arne Sandemos (M) yrkande om att avslå nämndinitiativet.Ordförande finner att
nämnden utser Ylva Larsdotters (V) yrkande som motförslag.

Slutligen ställer ordförande huvudförslaget mot motförslaget och finner att nämnden
bifaller huvudförslaget.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 54

Informationsärenden

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att bordlägga information om Återrapport och uppföljning av PwCs
genomlysning av nämndens stödgivning, samt

2. att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Vid kulturnämndens sammanträde den 28 april 2022 får nämnden följande
information:

Uppföljning angående lån av kulturupplevelser
Direktören informerar

Beslutsgång

Ordförande frågar om nämnden vill bordlägga information om Återrapport och
uppföljning av PwCs genomlysning av nämndens stödgivning och finner att nämnden
gör detsamma.
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 55

Anmälningsärenden t ill kulturnämnden 28
april 2022

KTN-2022-00003

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Sammanfattning

Inkomna anmälningsärenden till kulturnämnden den 28 april 2022:

Protokoll från facklig samverkan och skyddskommitté den 16 mars 2022
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott den 17 mars 2022
Protokoll från kulturnämndens stipendieutskott den 25 mars 2022
Skrivelse till kulturnämnden daterad den 15 april 2022
Protokoll från kulturnämndens stipendieutskott den 22 april 2022
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 56

Delegat ionsbeslut för perioden 2022-03-15 till
2022-04-15

Beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2022-03-15till 2022-
04-15 till protokollet.

Sammanfattning:

Delegationsbeslut som anmäldes vid nämndens sammanträde den 28 april 2022:

Ingå avtal efter upphandling
Beslut om stöd till barn- och ungdomsverksamhet avseende evenemangsstöd
ung
Beslut om stöd till barn- och ungdomsverksamhet avseende projektstöd för
barns och ungas fria tid
Utvecklings- och projektbidrag
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Kulturnämnden Datum:
Protokoll 2022-04-28

Protokollet är justerat elektroniskt.
De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet.

Utdragsbestyrkande

§ 57

Deltagande konferens och möten

Beslut

Kulturnämndens beslutar

1. att Linda Eskilsson (MP) deltar på 2022 ICORN General Assembly, 8-10 juni,
Gdansk, Polen.

Sammanfattning

Inbjudan till 2022 ICORN General Assembly, 8-10 juni, Gdansk, Polen anmäldes till
kulturnämnden den 3 mars 2022. Inga inbjudningar har inkommit till nämnden den 28
april.
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