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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§9 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Sarah Havneraas (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 13 
februari. 

, 

Utdragsbestyrkande 

YA 
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Upliela KULTURNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 10 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista 

Ärende 
Deltagande i konferenser och möten 
Folk och Kultur, 6-9 februari Eskilstuna 

Ärende 
Anmälningsärenden 
Nämndinitiativ rörande detaljplan för kvarteret Ubbo från Bertil Norbelie (M) 

Utdragsbestyrkande 



upPleal.fi KULTURNÄMNDEN 

4(15) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 11 

Kulturnämndens driftsbudget 2019 
KTN-2018-0561 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa kulturnämndens driftsbudget för år 2019 i enlighet med upprättat förslag, 

att i Kulturnämndens driftsbudget 2019 på sidan fem, under rubriken Stab KTF revidera andra 
stycken, andra meningen enligt följande: Stödet till studieförbunden justeras sänks år 2019 men ligger 
fortfarande betydligt över riksgenomsnittet, 

att i Kulturnämndens driftsbudget 2019 på sidan sex i första stycket stryka första meningen. 

att i Kulturnämndens driftsbudget 2019 på sidan sex i första stycket revidera sista meningen enligt 
följande: Med anledning av indragna stöd för läsåret 2019-2020 saknar verksamheten "Kulturskolan 
kommer" finansiering från och med höstterminen 2019, 

att i Kulturnämndens driftsbudget 2019 på sidan sju under rubriken Bibliotek Uppsala i andra stycket 
revidera de tre första meningarna enligt följande: Bibliotek Uppsala har också sökt och beviljats medel 
från kulturrådet för att stärka biblioteksverksamheten. För att uppnå en ekonomi i balans på grund av 
förlorade intäkter kommer en heltidstjänst att vakanshållas, samt 

att ta emot upprättade intäkts-och kostnadsbudgetar för år 2019 för kulturförvaltningens 
avdelningar, 

Reservationer 
Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och 011e Romlin (C) reserverar sig i 
förmån för särskilt yttrande, bilaga A § 11. 

Särskilda yttranden 
Ylva Larsdotter (V) lämnar särskilt yttrande, bilaga B § 11. 

Yrkanden 
Linda Eskilsson (MP) yrkar att (1) i Kulturnämndens driftsbudget 2019 på sidan fem, under rubriken 
Stab KTF revidera andra stycken, andra meningen enligt följande: Stödet till studieförbunden justeras 
sänks år 2019 men ligger fortfarande betydligt över riksgenomsnittet. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar att (2) i Kulturnämndens driftsbudget 2019 på sidan sex i första stycket 
stryka första meningen. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar att (3) i Kulturnämndens driftsbudget 2019 på sidan sex revidera sista 
meningen enligt följande: Med anledning av indragna stöd för läsåret 2019-2020 saknar verksamheten 
"Kulturskolan kommer" finansiering från och med höstterminen 2019. 

Utdragsbestyrkande Juste9ndes sign 

sAk 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

Linda Eskilsson (MP) yrkar att (4) i Kulturnämndens driftsbudget 2019 på sidan sju under rubriken 
Bibliotek Uppsala i andra stycket revidera de tre första meningarna enligt följande: Bibliotek Uppsala 
har också sökt och beviljats medel från kulturrådet för att stärka biblioteksverksamheten. För att uppnå 
en ekonomi i balans på grund av förlorade intäkter kommer en heltidstjänst att vakanshållas. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sina revideringsyrkanden mot avslag och finner att nämnden bifaller desamma. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till driftsbudget för år 2019 utifrån angivna 
ramar i Mål och budget 2019-2021 samt intäkts- och kostnadsbudgetar för kulturförvaltningens 
avdelningar för år 2019. Den budget som fastställs av kulturnämnden utgör den ekonomiska ramen för 
nämndens verksamhetsplan 2019. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-01-17, reviderat 2019-01-22. 
Kulturnämndens arbetsutskott har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Ju erandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 12 

Kulturnämndens investeringsbudget 2019 
KTN-2019-0005 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa kulturnämndens investeringsbudget för år 2019 i enlighet med upprättat förslag, 

att delegera till kulturförvaltningens direktör att i samråd med kulturnämndens arbetsutskott under 
budgetåret 2019 besluta om användningen av eventuella outnyttjade investeringsmedel, samt 

att uppdra åt kulturförvaltningens direktör att återkomma senast i mars 2019 med detaljerad 
investeringsplan för offentlig konst gällande åren 2019-2023. 

Särskilda yttranden 
Sarah Havneraas (KD) lämnar särskilt yttrande, bilaga § 12. 

Yrkanden 
Ylva Larsdotter (V) yrkar att revidera andra att-satsen enligt följande: att delegera till 
kulturförvaltningens direktör att i samråd med kulturnämndens arbetsutskott under budgetåret 2019 
besluta om användningen av eventuella outnyttjade investeringsmedel 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till investeringsbudget för år 2019 utifrån 
angivna ramar i Mål och budget 2019-2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Ylva Larsdotters (V) ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-01-08, reviderat av arbetsutskottet 
2019-01-23. 

Utdragsbestyrkande Ju terandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 13 

Verksamhetsplan för kulturnämnden 2019 
KTN-2019-0018 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till kulturnämndens verksamhetsplan för år 2019, 

att i Verksamhetsplanen 2019 under rubriken "Kultur och fritid i en växande kommun och ett ökat 
fokus på livsmiljö och boende" lägga till ett nytt stycke som lyder: Kulturverksamheten behöver även 
ta hänsyn till och tillvarata studenterna. Uppsala är en universitetsstad med en stor mångfald olika 
studenter och flera studentorganisationer som är delaktiga och berikar kulturlivet. Nämnden vill att 
kulturen bidrar till fler mötesplatser mellan studentlivet och kommuninvånarna, 

att i kulturnämndens verksamhetsplan 2019 på sjunde sidan under rubriken "Politisk plattform" i 
första meningen byta ut ordet åldrar mot ordet invånare, samt 

att överlämna antagen verksamhetsplan till kommunstyrelsen. 

Särskilt yttrande 
Bertil Norbelie (M), Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), 011e Romlin (C) lämnar särskilt 
yttrande, bilaga § 13. 

Yrkanden 
Ylva Larsdotter (V): att i Verksamhetsplanen 2019 under rubriken "Kultur och fritid i en växande 
kommun och ett ökat fokus på livsmiljö och boende" lägga till ett nytt stycke som lyder: 
Kulturverksamheten behöver även ta hänsyn till och tillvarata studenterna. Uppsala är en 
universitetsstad med en stor mångfald olika studenter och flera studentorganisationer som är delaktiga 
och berikar kulturlivet. Nämnden vill att kulturen bidrar till fler mötesplatser mellan studentlivet och 
kommuninvånarna. 

Patrik Hedlund (S) yrkar bifall till Ylva Larsdotters (V) yrkande. 

Patrik Hedlund (S) yrkar att i kulturnämndens verksamhetsplan 2019 på sjunde sidan under rubriken 
"Politisk plattform" i första meningen byta ut ordet åldrar mot ordet invånare. 

Sarah Havneraas (KD) yrkar att i kulturnämndens verksamhetsplan 2019 på tjugoandra sidan under 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 ändra formuleringen: Inom projektet äldrevänlig stad 
tillhandahålla bänkar som del av offentlig konst till formuleringen: Inom projektet äldrevänlig stad 
tillhandahålla offentlig konst som är till eller funktionella för äldre invånare i Uppsala stad. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Patrik Hedlunds (S) ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Utdragsbestyrkande 

ytk 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

Ordföranden ställer Ylva Larsdotters (V) ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller 
detsamma. 

Ordföranden ställer Sarah Havneraas (KD) ändringsyrkanden mot avslag och finner att nämnden 
avslår detsamma. 

Sammanfattning 
Nämndens förslag till verksamhetsplan och budget har tagits fram med utgångspunkt från 
kommunens övergripande styrdokumentet Mål och budget 2019-2021 vilket kommunfullmäktige 
fastställde i december 2018. Förvaltningen har under arbetet med förslaget till verksamhetsplan 
beaktat kvarvarande och pågående åtgärder från föregående års verksamhetsplan. Nämnden fattar 
beslut om sin driftsbudget och investeringsbudget i andra ärenden. Innehållet i nämndens föreslagna 
verksamhetsplan och budget förväntas rymmas inom de ekonomiska resurser som nämnden har 
tilldelats i Mål och budget 2019 — 2021. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-01-26. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

y{4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 14 

Uppföljning av internkontrollplan 2018 
KTN-2018-0635 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna förslaget till uppföljning av nämndens internkontrollplan för år 2018, 

att överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för förvaltningens program-, evenemang-
och utställningsverksamhet vilka fastställs av nämnden. 

Sammanfattning 
Internkontrollplanen för 2018 innehåller nio olika huvudområden vilka har granskats under året. 
Uppföljningen visar att nämnden har ökat sin ekonomiska kontroll under året vilket varit ett viktigt 
utvecklingsområde. Ett viktigt kontrollområde även under nästa år är nämndens låga grad av 
leveranstörstrohet. Utöver detta har inga allvarliga brister uppmärksammats i samband med 
uppföljningen. Nämndens uppdrag om att ta fram riktlinjer för programevenemang- och 
utställningsverksamhet är påbörjat men inte fårdigt. Förvaltningen föreslår därför att det ges som ett 
förnyat uppdrag inför 2019. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2018-11-20. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 

10 (15) 

uplialki KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 15 

Beslutsattest i ekonomiska ärenden för perioden 2019-2022 
KTN-2018-0721 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse beslutsattestanter och ersättare i ekonomiska ärenden inom kulturnämndens ansvarsområde i 
enlighet med upprättad förteckning för perioden 2019-01-01 — 2022-12-31, 

att delegera till förvaltningsdirektören med rätt att vidaredelegera till kulturförvaltningens 
avdelningschefer, att utse sakgranskare och ersättare inom förvaltningen, samt 

att delegera till förvaltningsdirektören att i förening med ekonomichefen fastställa beloppsgränser för 
enskilda attestanter i attestförteckningen. 

Sammanfattning 
Varje nämnd är ansvarig för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde. Det är därför nämnden 
som utser attestanter och ersättare för dessa till det antal som behövs. Nämnden får delegera 
beslutanderätten att utse behörighetsattestanter, mottagningsattestanter och granskningsattestanter till 
förvaltningschef eller resultatenhetschef. Beslutsattestanter och ersättare för dessa ska däremot alltid 
utses av respektive nämnd. Nämnden bör knyta sina attestuppdrag till befattningar/funktioner och inte 
till personer eftersom man därigenom undviker att behöva fatta nya beslut vid personalskiften. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2018-12-20. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§16 

Konstnärligt gestaltningsuppdrag för Stadshus 2020 
KTN-2017-0239 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ge konstnärerna Gunilla Samberg, Samaneh Reyhani och Alexander Skats uppdraget att 
utföra den konstnärliga gestaltningen för Stadshus 2020, samt 

att avsätta 2 800 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären Gunilla Samberg erhåller 800 
tkr för sitt uppdrag, konstnären Samaneh Reyhani erhåller 800 tkr för sitt uppdrag och där konstnären 
Alexander Skats erhåller 500 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. 

Reservationer 
Simon 0 Pettersson (SD) reserverar sig i fölmån för eget yttrande, bilaga § 16. 

Sammanfattning 
Utifrån projektets konstprogram har avdelningen för offentlig konsts projektledare gjort ett brett urval 
av konstnärer ur vilket sakkunniggruppen beslutat om att ge fem konstnärer parallella skissuppdrag. 
Dialog har skett med konstkommitté som utgjorts av stadshusets styrgrupp där bland annat 
fastighetsägare, uppdragsgivare, stadsarkitekt, och fastighetschef ingår. Även den politiska 
styrgruppen har involverats i processen kring skisserna. Sakkunniggruppen har sedan beslutat att gå 
vidare med tre av konstnärerna och nu föreligger deras skisser för kulturnämnden att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-01-15 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande J terandes sign 
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uplinita KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 17 

Kulturnämndens sammanträdestider 2019 
KTN-2018-0554 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att kulturnämnden sammanträder följande dagar klockan 09.00-12.00: 
31 januari 09.00-17.00 (med utbildningsseminarium) 
27 februari 
27 mars 15.00-18.00 
18 april 
22 maj 15.00-18.00 
13 juni 
29 augusti 
25 september 
6 november 
12 december, samt 

att kulturnämndens arbetsutskott sammanträder följande dagar klockan 09.00-12.00: 
23 januari 
13 februari 
18 mars 13.30-16.30 
10 april 
15 maj 
5 juni 
21 augusti 
18 september 
23 oktober 
4 december 

Sammanfattning 
Kulturnämnden beslutade 2018-12-17 § 142 om sammanträdestider för januari 2019 för 
kulturnämnden och kulturnämndens arbetsutskott. Den nytillträdda nämnden behöver ta ett beslut om 
sammanträdestider för resterande delen av 2019. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-01-15, reviderat av arbetsutskottet 
2019-01-23. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§18 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna. 

Sammanfattning 
Projektstöd enligt delegationsordning 7.3, 2018-12-20, KTN-2018-0515 

Utdragsbestyrkande 

sAA 
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Upligail KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 19 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Protokoll, kulturförvaltningens samverkansgrupp, 2018-12-11 

Nämndinitiativ rörande detaljplan för kvarteret Ubbo från Bertil Norbelie (M), bilaga § 19. 

Utdragsbestyrkande 
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une» KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-01-31 

§ 20 

Deltagande i konferenser och möte 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Patrik Hedlund (S) att delta i Folk och kultur 6-9 februari, Eskilstuna. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

+L 
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Ärende 3 

Kulturnämndens driftsbudget 2019 

Särskilt yttrande 

Uppsala-Alliansen 

Vi beklagar att Uppsala kommun och Kulturnämnden inte styrs av våra partier. Vi hade prioriterat 
annorlunda och i enlighet med dom budgetyrkanden vi lade i kommunfullmäktige under Mål och 
budget 2019. 

Vi ser en rad problem i förslaget till driftsbudget, bland annat ökade kostnader för projektet kring 
ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2029, som vi anser behöver kompletteras med bättre underlag. 
Vi anser också att "Kulturis" behöver kompletteras med bättre underlag, både kring genomförande och 
ekonomiska konsekvenser. 

Sarah Havneraas (KD) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
011e Rom lm (C) 

Vi\ 



Diarienummer 
KTN-2018-0561 
Datum 2019-01-31 

Diarienummer 
KTN-2018-0561 
Datum 2019-01-31 

Särskilt yttrande — Ylva Larsdotter (V) 

Vänsterpartiet la ned sin röst gällande driftsbudgeten och i ärenden direkt relaterade till 
driftsbudgeten såsom antagandet av verksamhetsplan 2019. Detta gör Vänsterpartiet då 
vårt budgetförslag föll i kommunfullmäktige. Med Vänsterpartiets budget hade fler 
verksamheter bibehållts och mer kultur tillgängliggjorts för alla. 

Nu kommer det på grund av styrets besparingar exempelvis införas avgifter för lovaktiviteter 
riktade till barn och unga, den uppsökande kulturverksamheten i form av "Kulturskolan 
kommer" upphöra samt riktade satsningar för nyanlända försvinna. 

Värt att notera är också att de satsningar Vänsterpartiet fått igenom på nationell nivå togs 
bort av Moderaterna och Kristdemokraternas gemensamma budget. Detta påverkar givetvis 
Uppsalas kommuninvånare och allra främst barnen då medel som hade gått till 
kultursatsningar istället gått till att sänka skatten för de rika. 

Slutligen finner Vänsterpartiet det oerhört beklagligt att mittenstyret valde bort 
Vänsterpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige. Att mittenstyret valde bort 
integrationssatsningar som gett oss ett mer sammanhållet och rikare Uppsala. Att 
mittenstyret valde bort de barn som inte längre har ekonomin att vara med på 
lovaktiviteterna. 

Med Vänsterpartiets satsningar och budget lokalt såväl som nationellt skulle Uppsala ha ett 
rikt kulturliv tillgängligt för alla och inte bara de rika. 

Ylva Larsdotter 
(Vänsterpartiet) 



Ärende 4 

Kulturnämndens investeringsbudget 2019 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Vi ser nu en trend där investeringar för offentlig konst går från 6 miljoner år 2017 till 30 miljoner år 
2019. Givet kommunens ekonomiskt ansträngda läge bör vii första hand lägga pengar på 
kommunens kärnverksamheter istället för att kraftigt öka anslagen till detta. Vidare finns det ännu 
ingen budgetram för detta, vilket kommer i mars, och därför är det olämpligt att ta detta beslut nu. 

På nämndsammanträdet den 31 januari 2019 begärde jag reservation. Detta gick alltså inte då 
det avser en investeringsbudget. Jag vill därför lyfta ett särskilt yttrande kring problematiseringen 
av att höja anslaget för offentlig konst när kommunen samtidigt har besparingskrav i många 
andra nämnder som påverkar kommunens kärnverksamheter. 

Sarah Havneraas (KD) 

K 
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Ärende 5 

Verksamhetsplan för kulturnämnden 

Särskilt yttrande 

Uppsala-Alliansen 

Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar inte bara till ett levande 
samhälle det är också något som har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun, och 
därav potential just för besöksnäringen. 

Vi har ett rikt och levande kulturliv och utbud i kommunen. Orsaken till detta är att vi också 
har ett så stort och utvecklat kulturellt liv utanför kommunens ram. 

Ideellt engagemang och deltagande i kulturaktiviteter är viktiga faktorer i en bättre 
integration, och en väg till innanförskap. 
Vi behöver särskilt se till att barn-och ungdomar, äldre, nyanlända och personer med 
funktionsvariant får ta del av Uppsalas rika kultur-, fritids- och idrottsutbud. 
Och att varje barn och ungdom i Uppsala ska ha tillgång till en musik- eller kulturskola till 
rimliga avgifter. 

För att lyckas med en fortsatt utveckling av såväl kultur-, - fritids-, som idrottslivet i Uppsala 
behöver vi utveckla dialogen med föreningslivet, den demokratiska skolningen som detta 
innebär, och som kommun erkänna att det inte är vi som ska göra allt på området utan i första 
hand understödja och hjälpa andra aktörer. 

För oss i Uppsala-Alliansen är det viktigt att det finns goda förutsättningar för en levande 
kultur och ett välskött kulturarv som kan föras vidare till nästa generation. 

Uppsala-Alliansen hade önskat att det så kallade mittenstyret i nämnden tydliggör 
verksamhetsidén för kulturhusen och ungdomshusen samt ser över lokaliseringen av dessa. 
Uppsala-Alliansen anser även att inför ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2029, behöver 
ärendet kompletteras med bättre underlag. Vi anser också att "Kulturis" behöver kompletteras 
med bättre underlag, både kring genomförande och ekonomiska konsekvenser. 

Sarah Havneraas (KD) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
011e Romlin (C) 

UPPSALA 
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Reservation mot kulturnämndens beslut i ärendet Konstnärligt 
gestaltningsuppdrag för Stadshus 2020 

I underlaget till det antagna beslutet betonas jämlikt konstprogrammet vikten av konstnärlig 
kvalitet. Processen, vilken föregått valet av de aktuella konstverken, beskrivs översiktlig, 
men inte på ett sådant sätt att det för läsaren är möjligt att förstå vilka alternativa förslag som 
övervägdes och vilka argument som motiverat valet av just dessa konstverk. Till sist går det 
därför bara, att ta ställning till de färdiga skisserna och de beskrivningar av konstverken som 
ges i brödtexten. 

Sverigedemokraterna anser, efter att moget ha övervägt de olika förslagens verkshöjd, inte att 
konstverken lever upp till de högt ställda ambitioner om konstnärlig kvalitet som uttryckts. 
Gunilla Sambergs tre objekt, särskilt Anslag och Avtryck, bär en naiv och sentimental, till del 
kanske till och med infantil, prägel och har inget av det allvar som all sann konst kräver. 
Samaneh Reyhanis Gowhar har vi haft något svårare att förhålla oss till, eventuellt att det 
ansluter till persiska betydelsevärldar som är oss främmande. Det lämnande oss tämligen 
kalla. Alexander Skats Individen, med sina med hjälp av dator förställda porträtt, upplever vi 
som ett alltför tidstypiskt exempel på fotokonst (även om det faktum att de förställda 
fotografierna sedan målas av, kan lyfta konstverket något). 

Ett stadshus ställer särskilda krav på konstutsmyckning. Denna konst kan inte jämföras med 
utställningskonst, som ibland kan leva på att väcka intresse och som kan förstås oberoende av 
sitt sammanhang. Konsten i ett stadshus måste kunna stå emot tiden, den måste vara 
harmonisk och den måste ha något av den monumentalitet, vilken får besökaren att känna 
vördnad inför den plats, där den står. Denna aspekt verkar i väldigt ringa grad ha beaktats. 

Sammantaget anser alltså Sverigedemokraterna, att detta gestaltningsuppdrag kan utföras på 
ett bättre sätt och reserverar oss mot beslutet. 

Simon 0. Pettersson (SD) 

Ledamot av Kulturnämnden 
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Initiativ ingivet till kulturnämnden i Uppsala 2019-01-31. 

Kulturnämnden borde ha avgivit yttrande om nybyggnad i Odinslund 

Stadsbyggnadskontoret har till kulturnämnden överlämnat frågan om synpunkter på detaljplan för 
kvarteret UBBO. 
Kulturnämnden har inte avgivit något yttrande, men inte heller fattat något beslut om att man avstår 
från att lämna frågan utan åtgärd. 
Detta är anmärkningsvärt. Även att avstå från att yttra sig innebär det att någon fattat beslutet att 
nämnden inte ska yttra sig. Det är oklart var ansvaret för detta "icke-beslut" vilar. 
Då frågan aktualiserats vid kulturnämndens sammanträde i januari har man hänvisat till en 
uppdelning av ansvar som innebär att kulturnämnden ska svara för kulturarvsfrågor men att 
kulturmiljöfrågor ska bevakas av stadsbyggnadskontoret. 

I fråga om Odinslund har detta uppenbarligen setts som en kulturmiljöfråga som kulturnämnden 
inte skulle behöva befatta sig med. Det innebär att den på stadsbyggnadskontoret ansvarige 
tjänstemannen skulle yttra sig i ett ärende där hans egen arbetsplats har ansvar att driva frågan. 

Därtill bör noteras att Riksantikvarieämbetet i sin definition av kulturarv och kulturmiljö anger att 
"Kulturmiljön är en del av kulturarvet". 

Mot bakgrund härav bör ansvaret för den uppdelade hanteringen av kulturmiljö och kulturarv inom 
Uppsala kommuns organisation ses över. Om någon ändring icke sker är det en stor risk att 
kulturnämndens synpunkter inte kommer att vägas in i utvecklingen av Uppsala. Det står var och 
en fritt att yttra sig och kulturnämnden kan alltid avge synpunkter, men kommunens arbetsordning 
bör vara så utformad att byggnadsplanerna blir allsidigt belysta. 

Vidare bör kulturnämnden omgående besluta att avge yttrande över byggnadsplanen för kvarteret 
UBBO i Odinslund. 

För Uppsalaalliansen i kulturnämnden 

Bertil Norbelie (M) 

MÅ 
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