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kommun 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf. 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf. 
Agneta Erikson (5) §§ 112-127 
Rachid Al Hajeh (S) 
Elisabeth Ståhle (S) 
Gustav Sundqvist (S) 
Lars Furborg (L) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Ylva La rsdotter (V) 
Simon Pettersson (SD) 
Peter Induss (MP) §§ 128-131 

Ej tjänstgörande ersättare 

Peter Induss (MP) §§ 112-127 
Margareta Fernberg (M) 
Alfons() Marin (KD) 
Artemis Lunnarker (V) §§ 112-121 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Anna Franzen chef kulturförvaltningens stab, 
Mohammed Mekrami avdelningschef Bibliotek Uppsala, Gunilla Sjöblom fritidschef, 
Anna Ehn avdelningschef offentlig konst, Agneta Liljestam controller, Annika 
Strömberg verksamhetscontroller, Pia Sörås Stafli n utvecklingsledare, Karin 
Sundequist, Elise Rhodin (kulturstrateger), Mikaela Granath intendent, Samuel 
Lundström nämndsekreterare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§112 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämndens beslutar 

att utse Sarah Havneraas (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 15 november. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§113 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämndens beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg: 

Deltagare i konferenser och möten 

Regional kulturkonferens den 28 november 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

9.) 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§114 

Månadsuppföljning ekonomin per september 
2019 

KTN-2019-0213 

Beslut 

Kulturnämndens beslutar 

att godkänna upprättad ekonomisk månadsrapport per september 2019. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott på 11 mnkr, vilket är en positiv awikelse i 
förhållande till budget för perioden. Överskottet beror bland annat på 
periodiseringsawikelse rörande intäkter av elevavgifter till Uppsala kulturskola, två 
återbetalningar från balansen rörande ej utnyttjade reserverade stöd till 
bygdegårdsföreningar, ej upparbetade kostnader för övriga främmande tjänster samt 
upplupna semesterlöneförändringar. Högre kostnader för personal, avskrivningar och 
inköp av böcker och media än budgeterat, är åtgärdat i prognos 8. Nämndens 
helårsprognos är ett överskott på 1,5 mnkr. Det outnyttjade bygdegårdsstödet som 
återfördes till resultaträkningen i september kan eventuellt öka överskottet med 1,1 
mnkr. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-10-15. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes signatur 

a 

Utdragsbestyrkande 
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 Uppsala 

VW kommun 
Sida 6 (26) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§115 

Lokalförsörjningsplan för kultur- och 
fritidslokaler 2020-2030 med utblick till 2035 

KTN-2019-00683 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att anta Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler såsom nämndens behov av 
lokaler, 

att överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och såsom beställning 
av angivna lokalåtgärder, 

att uppdra åt kulturförvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt 
planen, 

att uppdra åt kulturförvaltningen att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och 
kommunledningskontoret genomföra lokalåtgärder enligt planen, samt 

att ge kulturförvaltningen justeringsnnandat gällande exakt platsantal, storlek och tid i 
samband med genomförandet av åtgärder enligt planen. 

Reservation 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och Lena-Maria Jansson 
(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och avgett yttrande. 

Särskilt yttrande 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och Lena-Maria Jansson 
(C) avger särskilt yttrande enligt följande: 

Vi anser att ärendet bör återremitteras och i enlighet med yrkande låta förvaltningen 
uppdras återkomma med reviderat förslag med fokus på att samlokalisera och 
samutnyttja redan befintliga lokaler i ambition att kostnadseffektivisera. 
Lokalförsörjningsplanen signalerar flera politiska förslag som kommer att medföra 
stora kostnader och som är ovisst om de kommer att genomföras eller ej. Vi ser också 
en brist i att det inte finns redovisade lokalobjekt i närtid samt påbörjade projekt och 
tilldelningar. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

Yrkande 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och Lena-Maria Jansson 
(C) yrkar att ärendet återremitteras och att förvaltningen uppdras återkomma med 
reviderat förslag med fokus på att samlokalisera och samutnyttja redan befintliga 
lokaler i ambition att kostnadseffektivisera. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 
Lena-Maria Janssons (C) återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner 
att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

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

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler utgör kommunens planering för 
lokaler inom kulturnämndens verksamhetsområde. Planen tas fram gemensamt av 
kulturförvaltningen, kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen och 
berörda bolag. Motsvarande arbete sker numera för alla fackförvaltningar med samma 
struktur och organisation. Planen innebär en uppdatering av Lokalförsörjningsplan för 
kultur- och fritidslokaler 2019-2021. 

Lokalförsörjningsplanen utgår från verksamhetens behov av lokaler. Behovs-
bedömningen baseras på kommunens befolkningsprognos och kommunens 
utveckling enligt Översiktsplan.1 analysen har även ytterligare underlag vägts in, t.ex. 
demografianalys, föreningsenkät, referensgrupper, medborgardialog, brukardialog, 
föreningsdialog och kultur- och fritidsvaneundersökning. 

1framtagandet vägs även in kommunala styrdokument som exempelvis Uppsalas 
innerstadsstrategi, Landsbygdsprogrammet, Barn och ungdomspolitiska programmet 
och Kulturpolitiska programmet samt kulturnämndens verksamhetsplan. 

Planen föreslår åtgärder av två slag: 

- Åtgärder, tex nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler samt 
verksamhetsförändringar kopplade till detta. 

- Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete krävs för framtagande av 
direkta åtgärder 

De direkta åtgärderna i planen innebär framför allt nya fritidsklubbar, fritidsgårdar, 
bibliotek och nya lokaler för Uppsala konstmuseum. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Afti 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-10-17, reviderat 2019-
10-23. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

--) 
ri'—' 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§116 

Funktionsprogram för fritidsktubbar och 
tonårsverksamhet 

KTN-2019-00684 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att anta förslag till funktionsprogram för fritidsklubb och fritidsklubb/fritidsgård. 

Sammanfattning 

På uppdrag av Fastighetsstaben, Uppsala kommun och Uppsala kommun 
Skolfastigheter AB har kulturförvaltningen tagit fram ett förslag till funktionsprogram 
för fritidsklubb och fritidsklubb/fritidsgård som ska användas vid beställning av nya 
enheter. Funktionsprogram met ska användas vid nybyggnation, evakuering och byte 
av verksamhetslokal och möjliggör samnyttjande av vissa ytor. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-10-16. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§117 

Samverkansavtal Ulva kvarn 

KTN-2019-00685 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att uppdra till kulturförvaltningen att teckna samverkansavtal kring utvecklingen av 
rekreationsområdet Ulva kvarn, samt 

att avsätta 50 tkr i kulturnämndens budget år 2020-2022 med förlängning ett år i taget 
därefter enligt villkoren i samverkansavtalet. 

Sammanfattning 

Ulva Kvarn är ett av de mest besökta rekreationsområdena i Uppsala kommun. 
Området är i starkt behov av underhåll och utveckling. En kommunövergripande 
utvecklingsplan för området har tagits fram i gemensam beredning. Åtgärderna i 
utvecklingsplanen följer Mål & Budget 2020-2022. För att säkerställa utvecklingsplanen 
för Ulva Kvarn har Uppsala kommun, genom stadsbyggnadsförvaltningen (GSN), 
avdelning Gata, park, natur, kulturförvaltningen, Destination Uppsala AB samt Uppsala 
kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB föreslagits ingå ett samverkansavtal. 
Samverkansavtalet innebär att kulturnämnden beslutar att avsätta 50 tkr per år under 
perioden 2020-2022 med förlängning ett år i taget därefter för utvecklingsinsatser av 
aktiviteter i området med betoning på kulturarv och kulturevenemang samt att 
kulturförvaltningen avsätter personella resurser för medverkan i samverkansgruppen. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-10-16. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§118 

Yttrande Granskning av detaljplan för del av 
kvarteret Kvarnen, Kvarngärdet 30:1 

KTN-2019-0458 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende granskning av 
detaljplan för del av kvarteret Kvarnen. 

Sammanfattning 

lsamrådsförfarande för granskning av detaljplan för del av kvarteret Kvarnen, 
bedömer kulturförvaltningen att ytterligare synpunkter inte finns att tillföra utöver 
tidigare yttrande över detaljplanen från kulturnämnden. 

Beslutsunderlag 

1ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-10-16. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4.5L 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§119 

Yttrande Granskning av detaljplan för del av 
kvarteret Fyristund 

KTN-2019-0052 

Beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende granskning av 
detaljplan för del av kvarteret Fyrislund. 

Sammanfattning 

I tidigare samrådsförfarande avstod kulturnämnden från yttrande. I pågående 
samrådsförfarande för granskning av detaljplan för del av kvarteret Fyrislund, bedömer 
kulturförvaltningen att nya synpunkter inte finns att tillföra. 

Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-10-16. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes signatur 

(s 

Utd ragsbestyrka nd e 

-A-) 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§120 

Yttrande Granskning av detaljplan för Kyrkans 
hus, Vänge 4:1 

KTN-2019-0255 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende granskning av 
detaljplan för Kyrkans hus , Vänge 4:1 

Sammanfattning 

lsamrådsförfarande för granskning av detaljplan för Kyrkans hus, Vänge 4:1, bedömer 
kulturförvaltningen att ytterligare synpunkter inte finns att tillföra utöver tidigare 
yttrande över detaljplanen från kulturnämnden. 
1tidigare yttrande framförde kulturnämnden att man såg positivt på detaljplanens 
ambitioner att värna kulturarvet i planom rådet men motsatte sig att planen 
möjliggjorde rivning av den äldre komplementbyggnad som bedöms vara från 1700-
talet. För att värna ovan nämnda byggnadsvärden har den i föreliggande planförslag 
försetts med varsam hetsbestämmelser och får alltså inte längre rivas. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-10-16. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
A.A_ 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§121 

Offentlig konst för Stadsträdgården, 
gestaltningsuppdrag reviderad skiss 

KTN-2018-0289 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att ge konstnären Florence Hermansson uppdraget att utföra den konstnärliga 
gestaltningen för Stadsträdgården, samt 

att avsätta 1 500 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären Florens 
Hermansson erhåller! 000 tkr för sitt uppdrag, vilket omfattar konstnärligt arvode och 
arbete, underkonsulter, material, resor, transport, försäkring, installation och 
oförutsedda utgifter. Resterande summa avses kringkostnader för montering och 
markarbeten. 

Sammanfattning 

Efter tidigare beslut har Florence Hermansson tilldelats ett skissuppdrag för 
Stadsträdgården. Hon har därefter presenterat en skiss som godkändes 2018-11-26. 
Skissen innehöll vissa brister, vilket upptäcktes först efter beslutet och Hermansson 
tilldelades därför ett utökat skissuppdrag för att åtgärda dessa. Under arbetet har 
dialog skett med Stadsbyggnads-förvaltningen. Hermansson har även tidigare 
genomfört en omfattande dialog med besökare till Stadsträdgården. 
Sakkunniggruppen har sedan beslutat att gå vidare med Florence Hermanssons 
reviderade skiss och nu föreligger hennes förslag för kulturnämnden att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-10-15. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§122 

Offentlig konst för IFU Arena, 
gestaltningsuppdrag 

KTN-2018-0429 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att konstnären Saadia Hussain uppdraget att utföra den konstnärliga gestaltningen 
för IFU Arena, 

att avsätta 900 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären Saadia Hussain 
erhåller 800 tkr för sitt uppdrag, vilket omfattar konstnärligt arvode och arbete, 
underkonsulter, material, resor, transport, försäkring, installation och oförutsedda 
utgifter. Resterande summa avser kringkostnader för montering och markarbeten, 
samt 

att uppdraget delas i två delar. Efter del ett, innehållande 75 procent av budgeten, 
presenteras skiss för godkännande i nämnd. Därefter ingås del två med slutförandet av 
projektet 

Yrkande 

Linda Eskilsson (M P) yrkar tillägg enligt följande: 

att uppdraget delas i två delar. Efter del ett, innehållande 75 procent av budgeten, 
presenteras skiss för godkännande i nämnd. Därefter ingås del två med slutförandet av 
projektet 

Ylva Larsdotter (V) yrkar med instämmande av Patrik Hedlund (S) och Elisabeth Ståhle 
(MP) bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ajournering 

10.23-10.38 

Sammanfattning 

Utifrån projektets konstprogram har avdelningen för offentlig konsts projektledare 
gjort ett brett urval av konstnärer ur vilket sakkunniggruppen beslutat om att ge Saadia 
H ussain ett skissuppdrag. Dialog har skett med konstkommitté samt med barn, 
ungdomar och vuxna som använder IFU Arena. Sakkunniggruppen har sedan beslutat 
att gå vidare med Saadia Hussains skissförslag och nu föreligger hennes förslag för 
kulturnämnden att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 

I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-10-15. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§123 

Förslag på tillfällig stödform för upprustning 
av lokaler på landsbygden 

KTN-2018-0172 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att anta föreslagen riktlinje för tillfälligt stöd till upprustning av samlingslokaler på 
landsbygden. 

Yrkande 

Simon 0 Pettersson (SD) yrkar att i Riktlinje för tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler 
på sidan fyra under rubriken Vilka kan söka stödet? i sjunde punkten lägga till 
diskrimineringsgrunden politisk åsikt. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Simon 0 Petterssons (SD) ändringsyrkande mot avslag och finner 
att nämnden avslår detsamma. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden uppdrog 2018-11-26 §115 åt kulturförvaltningen att återkomma med 
förslag på särskild stödform för upprustning av lokaler på landsbygden för 
kulturverksamhet med fokus på barn och unga. Kulturnämnden beslutade att 
stödformen skulle finansieras med överblivna medel från ett icke-realiserat 
investeringsbidrag. Ett tillfälligt stöd föreslås som lokalhållande ideella föreningar kan 
söka för upprustning avseende kulturverksamhet med fokus på barn och unga. 

Beslutsunderlag 

lärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-10-15, reviderat 2019-
10-21. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§124 

Val till arbetsutskottet och 
upphandlingsutskottet 

KTN-2019-0007, KTN-2019-0009 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att entlediga Charlotte Bergendal (L) som ersättare i arbetsutskottet, 

att entlediga Charlotte Bergendal (L) som ersättare i upphandlingsutskottet, 

att utse Lars Furborg (L) till ersättare i arbetsutskottet, samt 

att utse Lars Furborg (L) till ersättare i upphandlingsutskottet. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2019-10-07 att Lars Furborg (L) 
utses som ledamot och att Charlotte Bergendal (L) utses som ersättare i nämnden. 
Nämnden behöver ta beslut rörande val till arbetsutskott och upphandlingsutskott. 
Lars Furborg (L) förslås ersätta Charlotte Bergendal (L) i utskotten. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-10-09. 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§125 

Kulturnämndens sammanträdestider 2020 

KTN-2019-00676 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att kulturnämnden sammanträder följande datum klockan 09.00: 

30 januari, 26 februari, 26 mars, 29 april, 28 maj, 11 juni, 27 augusti, 23 september, 28 
oktober, 26 november, 17 december, 

att kulturnämndens arbetsutskott sammanträder följande datum klockan 09.00: 

22 januari, 18 februari, 18 mars, 20 april, 18 maj, 3 juni, 19 augusti, 9 september, 19 
oktober, 18 november, 7 december, samt 

att delegera till arbetsutskottet att se över och besluta om datum samt tid för följande 
nämndsammanträden: 26 februari, 29 april, 23 september och 28 oktober. 

Yrkande 

Linda Eskilsson (M) yrkar att delegera till arbetsutskottet att se över och besluta om 
datum samt tid för följande nämndsammanträden: 26 februari, 29 april, 23 september 
och 28 oktober. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Förslag på sammanträdestider under 2020 för kulturnämnden och kulturnämndens 
arbetsutskott. Det föreslås att nämnden och arbetsutskottet sammanträder klockan 
09.00-12.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



g Uppsala 
kommun 

Sida 20 (26) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-10-18 

Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 21 (26) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§126 

Resestipendium för körer 2019 
KTN-2019-0436 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att Uppsala kommuns resestipendium för körer 2019 ska tilldelas Uppsala 
Vokalensemble med motiveringen: 

Uppsala kommuns resestipendium för körer tilldelas Uppsala Vokalensemble för en 
resa till Belgien 2020. Uppsala Vokalensemble är en väletablerad kör i Uppsala med 
fina röster som ger en vacker klang. Kören ska åka på releaseturne för sin inspelning av 
nykomponerad musik av Matthew Peterson, efter texter av Edith Södergran. Medverkar 
på turné och inspelning gör också den framstående folkmusikern och nyckelharpisten 
Josefina Paulson, 

att stipendiet ska bestå av 50 000 SEK, samt 

att utdelning av stipendiet ska ske vid en av körens konserter. 

Sammanfattning 

Kulturnämndens stipendieutskott har sammanträtt och beslutat föreslå kören Uppsala 
Vokalensemble som mottagare av 2019 års resestipendium för körer. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-06 

Stipendieutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, 



Uppsala 
kommun 

Sida 22 (26) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§127 

Hedersstipendium 2019 

KTN-2019-00674 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att Uppsala kommuns hedersstipendium 2019 tilldelas Ulrika Knutson, med 
motiveringen: 

Uppsala kommuns hedersstipendium tilldelas Ulrika Knutson för sitt starka 
engagemang för demokratiska rättigheter och yttrandefrihet. Hennes skildringar har 
synliggjort kvinnors betydelse för samhällsutvecklingen. Genom sina humanistiska och 
reflekterande betraktelser av aktuella samhällsfrågor är hon en underhållande, 
tankeväckande och viktig röst i kultur- och samhällslivet. 

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

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

Sammanfattning 

Uppsala kommuns hedersstipendium inrättades 1977 och har utdelats av 
kulturnämnden 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 SEK samt ett 
diplom utformat av konstnären Ulla Fries. Utdelning av stipendiet sker i samband med 
kulturnämndens decembersammanträde. 

Beslutsunderlag 

1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-11-06 

Stipendieutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 23 (26) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§128 

Delegationsbeslut för perioden 2019-09-01 till 
2019-10-29 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2019-09-01 till 2019-10-29 till 
protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 24 (26) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§129 

Anmälningsärenden 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att lägga anmälningsärendena till protokollet. 

Nämndiniativ 

Ylva Larsdotter (V): Låt körerna åka tåg 
Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), Lena-Maria Jansson 
(C): Verksamhetsstöd Folkbildningsrådet 

Protokoll 

Kulturnämndens arbetsutskott 2019-09-18 
Kulturförvaltningens samverkansgrupp 2019-10-23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
\ 
)
.~9 



Uppsala 
kommun 

Sida 25 (26) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2019-11-06 

§130 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att nämndens ledamöter är välkomna att delta vid Dialog Barnombudet den 22 
november. Ingen ersättning utgår. 

att utse Lena-Maria Jansson (C) och Elisabeth Ståhle (MP) att delta vid Regional 
kulturkonferens den 28 november, samt 

att utse Patrik Hedlund (S) att delta vid Regionalt samråd för kultur den 28 november. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

) 



Uppsala 
kommun 

Sida 26 (26) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2019-11-06 

§,131 

Informationsärenden 

Sten Bernhardsson informerar från verksamheten. 

Annika Strömberg informerar om Kulturpolitiskt program. 

Annika Strömberg återkopplar om risk- och konsekvensanalys. 

Linda Eskilsson (MP) informerar om Ungdomens hus. 

Mohammed Mekrami informerar om situationen på Uppsalas bibliotek. 

Sten Bernhardsson informerar om Uppsala kommuns flaggning med regnbågsflaggan. 

Patrik Hesselius och Sofie Blomgren informerar om pågående utredning om Uppsala 
kommuns framtida konstverksamhet och Uppsala konstmuseums lokalisering. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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