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Kg Uppsala 
kommun 

Sida 2 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (5), 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 (5) närvarar på distans 
Gustav Sundqvist (S) närvarar på distans 
Lars Furborg (L) 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) närvarar på distans 

Ej tjänstgörande ersättare 

Caitlin McEvoy (S) närvarar på distans 
Bo Rundqvist (S) närvarar på distans 
Peter lnduss (MP) närvarar på distans 
Lena-Maria Jansson (C) närvarar på distans 
Alfonso Marin (KD) närvarar på distans 
Artemis Lumarker (V) närvarar på distans 
Elisabeth Ståhle (MP) närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Anna Franzen chef kulturförvaltningens stab 
(närvarar på distans), Gunilla Sjöblom fritidschef (närvarar på distans), Elise Rhodin 
kulturstrateg (närvarar på distans), Pia Sörås Staflin utvecklingsledare(närvarar på 
distans), Agneta Liljestam controller (närvarar på distans), Karin Sundequist 
kulturstrateg (närvarar på distans), Therese von Ahn verksamhetscontroller (närvarar 
på distans), Samuel Lundström nämndsekreterare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

- 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§61 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att utse Sarah Havneraas (KD) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll den 5 juni. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§62 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

- 



Uppsala 
kommun 

Sida 5 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§63 

Uppsala kommuns Gösta Knutsson- 
stipendium 2020 

KTN-2020-00339 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att Uppsala kommuns Gösta-Knutsson-stipendium 2020 om 30 000 kr tilldelas 
konstnären och pedagogen Erik Hedman, med motiveringen: 

Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendium 2020 om 30 000 kr tilldelas Erik 
Hedman som med passionerad skaparkraft och lyhörd konstpedagogik 
inspirerar barn och unga till eget skapande och 6/1Ier barnens stadsrum med 
färger och glädje. 

2. att utdelning av stipendiet ska ske i samband med Kulturnattens invigning 
den 12 september 2020. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 1990 att inrätta ett stipendium till Gösta Knutssons 
minne. Det ska avse stöd och uppmuntran till personer som gjort betydande 
insatser på barnkulturens område. Kulturnämnden fick uppdraget att årligen dela 
ut stipendiet enligt riktlinjer och stadgar som nämnden själv beslutat. 
Kulturnämndens stipendieutskott har sammanträtt och beslutat föreslå Erik 
Hedman som mottagare av Gösta Knutsson-stipendium 2020. De senaste årens 
stipendiater har varit Meline Höijer Schou, Den Lilla Teatern, Anna-Karin Nytell 
Oldeberg (AKO), Agneta Forslund och Maria Malmberg, Beate Hyttinen Lindgren 
samt John Fiske. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-10 

Kulturnämndens stipendieutskott har tillstyrkt förslaget 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
9j) 

- 



Kg Uppsala 
kommun 

Sida 6 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§64 

Stipendium titt nyutexaminerad bildkonstnär 
2020-2021 

KTN-2020-00223 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att tilldela Victoria Verseau Uppsala kommuns stipendium till nyutexaminerad 
konstnär 2020-2021. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden föreslås tilldela Victoria Verseau, född 1988, Uppsala kommuns 
stipendium till nyutexaminerad konstnär. Stipendiet består av kostnadsfri 
tillgång till en ateljé i anslutning till Ateljéföreningen Hospitalets lokaler i 
Ulleråker under perioden 1 augusti 2020 - 31 juli 2021 samt möjlighet att få 
ställa ut på Uppsala konstmuseum. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-17 

Kulturnämndens stipendieutskott har tillstyrkt förslaget 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

L.- 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§65 

Ekonomisk rapport per april 2020 
kulturnämnden 

KTN-2020-00224 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättad ekonomisk månadsrapport per april 2020. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott på 2,6 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i 
förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen per mars var ett överskott på 
0,8 mnkr. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen. 

Avvikelser av betydelse återfinns inom Stab KTF och Reginateatern beroende på 
försenade utbetalningar av bidrag till föreningar, extraordinära intäkter samt 
senarelagd kostnad på grund av framflyttad föreställning. Stigande kostnader för 
elektronisk media gör att Bibliotek Uppsala visar negativ avvikelse mot budget och 
prognos. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-18 

Kulturnämndens arbetsutskott har skickat ärendet till nämnd utan eget yttrande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



_ _ 
014  Uppsala 
\W kommun ...) 

Sida 8 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§66 

Deltagande på distans vid kulturnämndens 
utskott 

KTN-2020-00338 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att tillåta närvaro på distans i sammanträden med nämndens utskott, 

2. att distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor, 

3. att det ska föreligga särskilda skäl för att deltagande på distans ska få ske, 

4. att ordföranden i utskottet avgör om deltagande på distans ska medges, samt 

5. att detta beslut ska gälla till den 31 december 2020, eller tills annat beslutas. 

Yrkande 

Linda Eskilsson (MP) yrkar att stryka att-sats fyra i liggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag med eget ändringsyrkande mot avslag och finner 
att nämnden bifaller liggande förslag med eget ändringsyrkande. 

Sammanfattning 

Under föreliggande extraordinära förhållanden har frågan om deltagande på distans 
för ledamöter och ersättare i nämnders utskott, aktualiserats. Gällande kommunallag 
medger närvaro genom deltagande på distans i sammanträden med kommunfull-
mäktige och nämnd. Frågan om utskott får ha sammanträde på distans, är inte 
reglerad i kommunallagen och berörs inte i lagens förarbeten. Närvaro genom 
deltagande på distans förutsätter att nämnden beslutar om att tillåta det och beslutar 
på vilket sätt deltagandet ska ske samt vad som i övrigt ska gälla för sådant 
deltagande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-15 

Kulturnämndens arbetsutskott har skickat ärendet till nämnd utan eget yttrande. 

Justerandes signatur - y\i 
il 

Utdragsbestyrkande 



Ug Uppsala 
kommun 

Sida 10 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§67 

Utredning om öppna väggar i Uppsala 
kommun 

KTN-2020-00324 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att ta emot utredningen av nämndinitiativet "Öppna väggar för en öppen stad", 

2. att uppdra åt kulturförvaltningen att genomföra en fördjupad undersökning av 
lämplig plats för genomförande, samt 

3. att i kommande budgetarbete undersöka möjligheterna att avsätta tillräckliga 
driftsmedel för genomförande av en tillfällig testverksamhet under åren 2021- 2022 och 
därefter besluta om eventuellt uppdrag till kulturförvaltningen. 

Reservation 

Sarah Havneraas (KD), Bertil Norbelie (M), 011e Romlin (C), Margareta Fernberg (M) och 
Simon 0 Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. 

Yrkande 

Sarah Havneraas (KD), Bertil Norbelie (M), 011e Romlin (C) och Margareta Fernberg (M) 
yrkar med instämmande av Simon 0 Pettersson (SD) avslag på att-sats två och tre i 
arbetsutskottets förslag. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Hedlund (S), Ylva Larsdotter (V), 
Lars Furborg (L) och Dick Jansson (S) bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 

\ „. 



¥ Uppsala 
kommun 

Sida 11 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till tredje att-sats mot avslag och finner att 
nämnden bifaller arbetsutskottets förslag 

Sammanfattning 

Kulturförvaltningen fick år 2019 genom ett nämndinitiativ, uppdraget att utreda 
förutsättningar för en öppen vägg i Uppsala kommun. Förvaltningen ger i framtagen 
utredning förslag om placering, rutinbeskrivning för drift o.ch ansvar för 
kringverksamhet samt beräkning av kostnader. Förvaltningen har fört dialog med 
stadsbyggnadsförvaltningen liksom med andra kommuner angående frågor rörande 
genomförande och drift. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-05 
Bilaga 1 Utredning om öppna väggar i Uppsala kommun 
Bilaga 2 Not another brick in the wall 
Bilaga 3 Bildmaterial 
Bilaga 4 Riktlinje för markanvändning inom Uppsala- och Vattholrinaåsarnas 
tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4-Q VA 



Uppsala 
kommun 

Sida 12(20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§68 

Tillfälligt stöd till allmänna samlingslokaler 
med anledning av covid-19 

KTN-2020-00331 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att införa en tillfällig stödform till allmänna samlingslokaler för bortfall av 
hyresintäkter i samband med covid-19, 

2. att i 2020 års budget omfördela medel från upprustningsstöd till allmänna 
samlingslokaler till den tillfälliga stödformen, samt 

3. att fördelning av stöd inom stödformen beslutas enligt samma ordning som 
ordinarie stöd till allmänna samlingslokaler i kulturnämndens delegations- och 
arbetsordning. 

Sammanfattning 

Lokalhållande föreningar med allmänna samlingslokaler drabbas hårt av effekterna av 
covid-19, då de är beroende av hyresintäkter från ideella föreningar och andra 
arrangörer av gruppaktiviteter och då dessa aktiviteter avstannat. Kulturförvaltningen 
föreslår att en tillfällig stödform införs för att snabbt kunna kompensera för 
föreningarnas bortfall av hyresintäkter och därmed värna ett fortsatt levande 
föreningsliv i kommunen. Stödformen föreslås finansieras genom medel avsatta för 
upprustningsstöd till allmänna samlingslokaler. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-30 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



(¥ Uppsala 
kommun 

Sida 13 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§69 

Yttrande över detaljplan för Bälinge-Nyvla - 
samråd 

KTN-2020-00299 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande 
avseende detaljplan för Bälinge-Nyvla. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för Bälinge-Nyvla i 
samrådsskedet. Kulturförvaltningen bedömer att förslaget till detaljplan på ett 
övergripande plan inte orsakar skada på det rika kulturarv som finns i och kring 
planområdet, utan istället möjliggör ett attraktivt boende i en miljö med 
kulturhistoriska kvaliteter. Kulturförvaltningen vill dock förorda att runstenen RAÄ 
Bälinge 73:1 inte föreslås flyttas från nuvarande plats vid Nyvlavägen. 
Kulturförvaltningen bedömer också att den övergripande gestaltningsidén som 
innebär en tätare bebyggelse i sydvästra delen, intill Nyvla gård bör omprövas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-14 

Bilaga 1. Samrådsyttrande - Bälinge-Nyvla 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 14(20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§70 

Yttrande över detaljplan för kvarteret 
Vapenhuset - granskning 

KTN-2020-00263 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan och byggnadsnämnden avge upprättat granskningsyttrande 
avseende detaljplan för kv Vapenhuset 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för 
kvarteret Vapenhuset i granskningsskede. Kulturförvaltningen anser att förslaget i 
huvudsak väl tillvaratar det kulturarv som skivhusen i området är ett uttryck för - det 
vill säga berättelsen om studentbostäderna i Uppsala från miljonprogramsåren. Dock 
bör varsam hetsbestämmelsen kl kompletteras med att även färgsättning ska 
bibehållas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-14 

Bilaga 1 Granskningsyttrande - kv Vapenhuset 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur ,—) 91\ Utd ragsbestyrka nd e 



Uppsala 
kommun 

Sida 15 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§71  

Yttrande över detaljplan för Sofielund-
granskning 

KTN-2019-0194 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat granskningsyttrande 
avseende detaljplan för Sofielund 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för kvarteret 
Sofielund i granskningsskede. Kulturförvaltningen bedömer att förslaget inte medför 
negativ påverkan på kulturarv och har således inget att invända mot detaljplanen ur 
kulturarvsperspektiv. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13 

Bilaga 1 Granskningsyttrande - Sofielund 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

, \( 



Uppsala 
kommun 

Sida 16 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§72 

Yttrande över detaljplan för detaljplan för kv 
Seminariet - granskning 

KTN-2019-0244 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat granskningsyttrande 
avseende detaljplan för kv Seminariet. 

Yrkande 

Bertil Norbelie (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för kvarteret 
Seminariet i granskningsskede men har inget att invända mot förslaget. Kulturmiljön 
påverkas av de förändringar som planen medför, men samtidigt skyddas den befintliga 
värdefulla bebyggelsen bättre än tidigare detaljplan. Avläsbarheten består i väsentliga 
delar, och som anges i expertutlåtandet kan åtgärderna sammantaget anses leda till 
att värdenas potential nyttjas för hållbar samhällsplanering samtidigt som de skyddas 
för framtiden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13 
Bilaga 1 Granskningsyttrande - Kv Seminariet 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 17 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§73 

Yttrande över detaljplan för 
Kvarngärdesskolan - granskning 

KTN-2019-0352 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat granskningsyttrande 
avseende detaljplan för Kvarngärdesskolan. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för 
Kvarngärdesskolan i granskningsskede men har inget att invända mot planförslaget. 
Kulturförvaltningen bedömer att förslaget innebär en viss påverkan på kulturarv 
genom att enhetligheten i skolbyggnadernas sammanhang med kringliggande 
bostadsområden bryts. Kulturförvaltningen vill påpeka att förlusten av identitetsvärdet 
i befintlig skolbyggnad kan komma att uppfattas negativt av boende samt att det är av 
stor vikt att i eventuell framtida utveckling bibehålla enhetligheten i omgivande 
bostadsområden. 

Beslutsgång 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-05-13 
Bilaga 1 Granskningsyttrande - Kvarngärdesskolan 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur.  Utdragsbestyrkande 

'Y 



g,  Uppsala 
kommun 

Sida 18 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§74 

Anmälningsärenden till kulturnämndens 
sammanträde den 28 maj 

KTN-2020-00283 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga redovisade anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 

Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott 2020-04-03 

Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott 2020-04-20 

Protokoll från kulturnämndens stipendieutskott 2020-04-16 

Protokoll från kulturförvaltningens samverkansgrupp 2020-04-22 

Skrivelse från Folkbildningsrådet rörandet studieförbundet Ibn Ruschd, KTN-2020-
00344 

Skrivelse från Uppsala läns bildningsförbund och Anna Bjurvald rörande 
studieförbundens förutsättningar, KTN-2020-00356 

Skrivelse från Uppsala bygdegårdsdistrikt och Bygdegårdarnas riksförbund rörande 
bygdegårdar, KTN-2020-00331 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



kg Uppsala 
kommun 

Sida 19 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§75 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga redovisade delegationsbeslut till protokollet 

Förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-04-22 till 2020-05-17 

Delegationsbeslut 28 april samt 5 maj 2020 om förändringar i verksamheter kopplade 
till covid-19 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

\ioys..... 



Uppsala 
kommun 

Sida 20 (20) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-05-28 

§76 

Informationsärenden 

Direktören informerar från verksamheten 

Therese von Ahn informerar om resultat av kvalitetsenkät 

Pia Sörås-Staflin informerar om Lokalförsörjningsplan 2021 

Justerandes signatur , s(iil Utdragsbestyrkande 
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