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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf. närvarar på distans 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf. närvarar på distans 
Agneta Erikson (S) närvarar på distans 
Dick Jansson (S) närvarar på distans 
Kajsa Wejryd (S) närvarar på distans 
Caitlin McEvoy (S) närvarar på distans 
Lars Furborg (L) närvarar på distans 
Arne Sandemo (M) §§ 12-23 närvarar på distans 
Bertil Norbelie (M) närvarar på distans 
011e Romlin (C) närvarar på distans 
Ylva Larsdotter (V) närvarar på distans 
Simon Pettersson (SD) närvarar på distans 
Margareta Fernberg (M) §11 närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Roger Jo Linder (S) närvarar på distans 
Magnus Åhrgren (S) närvarar på distans 
Elisabeth Ståhle (MP) närvarar på distans 
Margareta Fernberg (M) §§ 12-23 närvarar på distans 
Lena-Maria Jansson (C) närvarar på distans 
Alfonso Marin (KD) närvarar på distans 
Artemis Lu marker (V) närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Anna Franzén chef kulturförvaltningens stab 
närvarar på distans, Anna Ehn chef offentlig konst närvarar på distans, Gunilla Sjöblom 
fritidschef närvarar på distans, Therese von Ahn verksamhetscontroller närvarar på 
distans, Agneta Liljestam controller närvarar på distans. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 3 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

§11 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att utse 011e Romlin (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 8 mars. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

 

"4 

  



g Uppsala 
kommun 

Sida 4(19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

§12 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att överlämna nämndinitiativ från Arne Sandemo (M) "Konstnärlig gestaltning 
av Veteranparken" till förvaltningen för beredning. 

2. att nämndinitiativ från Ylva Larsdotter (V) "Uppsalas öppnas konstvägg ska 
upp" läggs till föredragningslistan. 

3. att med revideringarna fastställa utsänd föredragningslista 

Yrkande 

Linda Eskilsson (MP) yrkar (1) att överlämna nämndinitiativ från Arne Sandemo (M) 
"Konstnärlig gestaltning av Veteranparken" till förvaltningen för beredning. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar (2) att nämndinitiativ från Ylva Larsdotter (V) "Uppsalas 
öppnas konstvägg ska upp" läggs till föredragningslistan. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Linda Eskilsson (MP) yrkande (1) mot avslag och finner att 
nämnden bifaller Linda Eskilssons (MP) yrkande (1). 

Ordföranden ställer Linda Eskilsson (MP) yrkande (2) mot avslag och finner att 
nämnden bifaller Linda Eskilssons (MP) yrkande (2). 

Sammanfattning 

Till dagens sammanträde anmäls följande nämndinitiativ: 

Nämndinitiativ från Arne Sandemo (M) "Konstnärlig gestaltning av 
Veteranparken" 
Nämndinitiativ från Ylva Larsdotter (V) "Uppsalas öppna konstvägg ska upp" 

Justerandes signatur 

a 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

§13 

Nämndinitiativ från Ylva Larsdotter (V) 
Uppsalas öppna konstvägg ska upp 

KTN-2021-00165 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att besvara nämndinitiativ från Ylva Larsdotter (V) "Uppsalas öppna konstvägg 
ska upp". 

Reservation 

Bertil Norbelie (M) reserverar sig mot beslutet. 

Särskilt yttrande 

Ylva Larsdotter (V) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Vänsterpartiet menar att nämndinitiativet "Uppsalas öppna konstvägg ska upp" skulle 
bifallas då dess att-satser går i linje med tidigare beslut. Det är viktigt att nämnders 
beslut verkställs, särskilt ur demokratisk synpunkt då medborgare ska se resultat av 
politiska förslag och deras stöd för respektive partier. Vi beklagar minoritetsstyrets val 
att vilja besvara initiativet då krafttag behövs tas för att verkställa beslut. Visserligen är 
deras inställning att föredra istället för andra högerpartier attityd som inte vill låta 
Uppsalabor ha frihet att måla på en öppen konstvägg. Med detta poängterat i yttrandet 
längtar Vänsterpartiet att Uppsala berikas med den öppna konstväggen som är 
beslutad. 

Yrkande 

Linda Eskilsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Hedlund (S) att besvara 
nämndinitiativet. 

Ylva Larsdotter (V) yrkar att bifalla nämndinitiativet. 

Simon 0 Pettersson (SD) yrkar att avslå nämndinitiativet. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 6 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

Beslutsgång 

Ordföranden utser Linda Eskilssons (MP) yrkande till huvudförslag. Ordföranden ställer 
sedan Ylva Larsdotters (V) yrkande om bifall till nämndinitiativet mot Simon 0 
Petterssons (SD) avslagsyrkande och finner att nämnden utser Simon 0 Petterssons 
(SD) avslagsyrkande till motförslag. 

Ordföranden ställer därefter Linda Eskilssons (MP) yrkande mot Simon 0 Petterssons 
(SD) avslagsyrkande och finner att nämnden bifaller Linda Eskilssons (MP) yrkande. 

Sammanfattning 

Ylva Larsdotter (V) lämnade till dagens sammanträde in nämndinitiativet "Uppsalas 
öppna konstvägg ska upp". 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 7 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

§14 

Årsbokslut 2020 

KTN-2020-00225 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna förvaltningens förslag till årsbokslut för 2020, 
2. att överlämna alla upprättade handlingar i kulturnämndens årsbokslut 2020 

till kommunstyrelsen, samt 
3. att hemställa till kommunstyrelsen om överföring av medel för pågående 

investeringar 29 m nkr, enligt bilaga 2. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottet förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottet förslag. 

Sammanfattning 

Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till bokslut som utgår från 
kommungemensamma direktiv. Bokslutet är upprättat i samarbete med 
ekonomistaben. Förvaltningen har analyserat ekonomiskt resultat (bilaga 1), samt har 
sammanställt en redogörelse för pågående investeringar och begär överföring av 
medel för dessa till budgetåret 2021 (bilaga 2). Förvaltningen har analyserat nämndens 
bidrag till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål och uppdrag ställda till 
nämnden, samt svarat på särskilda frågor om synpunktshantering och Covid-19 (bilaga 
3). Förvaltningen har vidare utformat ett förslag till en sammanställd analys av 
verksamhet och ekonomi som utgör en del av kommunens årsredovisning (bilaga 4). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-03-04 
Bilaga 1. Analys av ekonomiskt utfall 2020 
Bilaga 2.Pågående investeringar 2020 
Bilaga 3. Uppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan 2020 
Bilaga 4. Kulturnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen 2020 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 8 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

§15 

Detaljerad investeringsbudget för år 2021 för 
offentlig konst 

KTN-2021-00026 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättat förslag till detaljerad investeringsbudget för offentlig. 
konst år 2021 med indikation för åren 2022-2025. 

Särskilt yttrande 

Sarah Havneraas (KD) anmälde vid sammanträdet särskilt yttrande men har inte 
inkommit med särskilt yttrande vid justering. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottet förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottet förslag. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden disponerar innevarande år 14 miljoner kronor i investeringsmedel för 
offentlig konst enligt kommunfullmäktiges beslut Mål och budget 2021-2023. Den 
detaljerade investeringsbudgeten för offentlig konst 2021 innehåller förslag till 
fördelning av investeringsmedel mellan gestaltningsprojekten. Kostnader för 
pedagogiskt förankringsarbete och förvaltning av konsten finansieras med 
driftsbudgeten för offentlig konst. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-27 
Bilaga 1 Detaljerad investeringsbudget för offentlig konst år 2021 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget 

 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

§16 

Yttrande över detaljplan för Östra Sala backe, 
etapp 3b, samråd 

KTN-2021-00014 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat sam rådsyttrande avseende 
detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottet förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottet förslag. 

Sammanfattning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling Östra Sala backe. 
Kulturförvaltningen bedömer att förslaget innebär viss ytterligare påverkan på 
kulturarv i området, som redan är kraftigt förändrat i närtid genom den nya samtida 
årsringen utifrån tidigare utbyggnadsetapper av Östra Sala backe och Gränbystaden. 
Detaljplanens genomförande innebär att staden kommer närmare sockencentrum i 
Vaksala och siktlinjerna i landskapet förändras kraftigt genom de höga nya 
byggnadsvolymerna. Den redan påbörjade höga bebyggelsefronten i Östra Sala backe 
som kontrasterar kraftigt mot det öppna och ålderdomliga landskapet förlängs, och 
helt modern bebyggelse kommer genom planen att dominera blickfånget från Vaksala 
in mot staden, och entrén till stadsbebyggelsen längs den historiska infartsvägen 
Vaksalagatan. Kulturförvaltningen vill påpeka att ytterligare utbyggnad mellan Östra 
Sala backe och Vaksala sockencentrum skulle påverka det kulturarv som miljön kring 
Vaksala utgör mycket negativt, och det är av stor vikt att värna det kvarvarande öppna 
landskapsrummet i sin helhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-04 
Bilaga 1, Samrådsyttrande - Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3 b 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 10 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

§17 

Svar på nämndinitiativ från Simon 0. 
Pettersson (SD) om att utreda Ungdomens hus 
inställning titt politisk extremism 

KTN-2020-00848 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att nämndinitiativet avslås. 

Yrkande 

Simon 0 Pettersson (SD) yrkar bifall till nämndinitiativet. 

Bertil Norbelie (M) yrkar med instämmande av Arne Sandemo (M) att nämndinitiativet 
besvaras. 

Patrik Hedlund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag, Bertil Norbelies (M) yrkande och Simon 0 
Petterssons (SD) yrkande om bifall till nämndinitiativet mot varandra och finner att 
nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs och genomförs 

Ordföranden utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag. Ordföranden ställer sedan 
Bertil Norbelies (M) yrkande mot Simon 0 Petterssons (SD) yrkande om bifall till 
nämndinitiativet och finner att nämnden utser Bertil Norbelies (M) yrkade till 
motförslag. 

Ordföranden ställer propositionsordningen att den som röstar enligt arbetsutskottets 
förslag röstar JA och den som röstar enligt Bertil Norbelies (M) yrkande röster NEJ. 

JA-röster: Linda Eskilsson (MP), Patrik Hedlund (S), Agneta Eriksson (SD), Dick Jansson 
(S), Kajsa Wejryd (S), Caitlin McEvoy (S), Lars Furborg (L), Ylva Larsdotter (V). 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

, 
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Uppsala 
kommun 

Sida 11 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

NEJ-röster: Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), 011e Rom lin 
(C), Simon 0 Pettersson (SD) 

Med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordföranden att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Simon 0. Pettersson (SD) har lämnade vid nämndsammanträdet den 26 november 
2020 in ett nämndinitiativ där det föreslås att Ungdomens Hus inställning till politisk 
extremism utreds. Ungdomens Hus styrelse är tydliga med att de är ett 
ungdomskulturhus för alla kulturintresserade ungdomar. Tanken med ungdomens hus 
är att ungdomarna själva får bygga sin verksamhet och känna ägarskap kring driften av 
huset och träna sig i demokratiska beslut. Förvaltningen finns hela tiden med som 
stöd. I det fördjupade arbete som nu sker tillsammans med föreningen för planeringen 
av flytt till nya lokaler kommer samtal att föras kring föreningens värdegrund och hur 
verksamheten kan komma så många ungdomar som möjligt till godo. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-08, rev KTN AU 17 februari 

Bilaga 1 Nämndinitiativ från Simon 0 Pettersson (SD) om att utreda Ungdomens hus 
inställning till politisk extremism 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrka nd e 
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Uppsala 
kommun 

Sida 12 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

§18 

Svar på nämndinitiativ från Ylva Larsdotter (V) 
"Dags för en Kulturbank i Uppsala" 

KTN-2020-00625 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att anse att initiativet är besvarat med föredragningen i ärendet. 

Särskilt yttrande 

Ylva Larsdotter (V) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Vänsterpartiet menar att nämndinitiativet "Dags för en kulturbank i Uppsala" skulle 
bifallas då dess att-sats är i linje med vad flera partier ger uttryck för att de vill se. Att 
utreda möjligheterna till en kulturbank för att möjliggöra att Uppsala kan få den på 
plats är viktigt. En kulturbank möjliggör mer kultur för alla, är klimatsmart med 
återanvändning och ger fler möjligheter att utforska kulturella aktiviteter. Vi beklagar 
övriga partiers ställningstagande då de uttrycker sig positivt om att Uppsala kommun 
ska ha en kulturbank. Vänsterpartiet ser möjligheter att ha en kulturbank som delar 
drift med fritidsbankerna eller helt andra former. Av den anledningen skulle det vara 
positivt att bifalla en utredning för att undersöka hur Uppsala på bästa sätt kan bedriva 
verksamhet i form av en kulturbank för alla. 

Yrkande 

Ylva Larsdotter yrkar bifall till nämndinitiativet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottet förslag mot Ylva Larsdotters (V) yrkande om bifall 
till nämndinitiativet och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag 

Sammanfattning 

Ylva Larsdotter (V) har på nämnden den 7 oktober 2020 lämnat ett initiativ med 
förslaget att uppdra åt kulturförvaltningen att utreda förutsättningar för en kulturbank 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



T1 Uppsala 
kommun 

Sida 13 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

i Uppsala kommun. Kommunen bevakar pågående utveckling av Fritidsbanken i andra 
kommuner och kulturförvaltningen återkommer med information om en möjlig 
utveckling i Uppsala kommun. Förvaltningen förestår att nämnden anser initiativet 
besvarat med föredragningen i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-08 
Bilaga: Nämndinitiativ från Ylva Larsdotter (V): Dags för en kulturbank i Uppsala. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

) 0 

  



Uppsala 
kommun 

Sida 14(19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

§19 

Svar på nämndinitiativ från Uppsala-Alliansen 
- Stoppa kulturnämndens bidrag till Ibn Rushd 

KTN-2020-00624 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att bordlägga nämndinitiativets första att-sats för behandling i samband med 
att beslut fattas om studieförbundens bidrag för kommande period. 

2. att avslå nämndinitiativets andra att-sats. 
3. att kulturförvaltningen gör en detaljerad genomgång och granskning av hur 

studieförbundens medel har använts. Vid ouppfyllda krav eller tveksamheter 
om studieförbundets verksamhet skall bidraget frysas eller stoppas. 

Reservation 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) 
reserverar sig mot beslutets första och andra att-satser till förmån för eget yrkande. 

Yrkande 

Linda Eskilsson (MP) yrkar bifall till nämndinitiativets tredje att-sats. 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) yrkar 
med instämmande av Simon 0 Pettersson (SD) bifall till nämndinitiativet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till första att-sats mot nämndinitiativets 
första att-sats och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till första att-
sats. 

Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag till andra att-sats mot 
nämndinitiativets andra att-sats och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag till andra att-sats. 

Justerandes signatur 

k_ 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 15 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag till tredje att-sats mot 
nämndinitiativets tredje att-sats och finner att nämnden bifaller nämndinitiativets 
tredje att-sats. 

Sammanfattning 

Uppsala-Alliansen lämnade vid nämndsammanträdet den 7 oktober 2020 in ett 
nämndinitiativ där det föreslås att kulturförvaltningen ska stoppa kommunens bidrag 
till studieförbundet Ibn Rushd, att förvaltningen uppdras att se över regelverket för 
bidrag till studieförbunden i syfte att förtydliga kraven samt att göra en detaljerad 
genomgång och granskning av hur studieförbundets medel har använts. Vid ouppfyllda 
krav eller tveksamheter om studieförbundets verksamhet föreslår Uppsala-Alliansen 
att bidraget ska frysas eller stoppas. Folkbildningsrådet har gjort en särskild kontroll av 
studieförbundens verksamhet och användning av bidrag (för åren 2017-2019). Den är 
viktig för kulturnämnden att ha som underlag för lokal granskning av hur 
studieförbundens medel har använts. Det är också viktigt för kulturnämnden att föra 
en dialog med Länsbildningsförbundet kring deras granskning av de lokala 
studieförbunden. Efter att nämnden har fått en bild hur situationen ser ut för 
studieförbunden lokalt blir en extern lokal granskning aktuell. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-08, rev KTN AU 17 februari 

Bilaga 1. Nännndinitiativ 2020-09-30 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 7 

 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
kommun 

Sida 16 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

§20 

Anmälningsärenden till kulturnämndens 
sammanträde den 4 mars 

KTN-2021-00081 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga redovisade anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 

Protokoll kulturnämndens arbetsutskott den 20 januari 
Rapport finskt förvaltningsområde 2020 

Ylva Larsdotter (V) anmäler särskild aktivitet partigrupp (V) den 16 mars. 

Justerandes signatur 

i 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 17(19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

§21 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-01-14 till 202-02-
17 till protokollet. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

1. 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 18 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

§22 

Deltagande konferens och möten 
Inga inbjudningar att behandla. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 19 (19) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-04 

§23 

Informationsärenden 

Följande informationsärenden behandlas vid nämnden: 

Direktören informerar 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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