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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-26 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf. (deltar på distans) 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf. (deltar på distans) 
Agneta Erikson (S) (deltar på distans) 
Dick Jansson (S) (deltar på distans) 
Kajsa Wejryd (S) (deltar på distans) 
Caitlin McEvoy (S) (deltar på distans) 
Lars Furborg (L) (deltar på distans) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) (deltar på distans) §§126-136 
Lena-Maria Jansson (C) (deltar på distans) 
Ylva Larsdotter (V) (deltar på distans) 
Simon Pettersson (SD) (deltar på distans) 
Margareta Fernberg (M) (deltar på distans) §§ 125 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bo Rundqvist (S) (deltar på distans) 
Roger Jo Linder (S) (deltar på distans) 
Elisabeth Ståhle (MP) (deltar på distans) 
Peter Induss (MP) (deltar på distans) 
Margareta Fernberg (M) (deltar på distans) §§126-136 
Alfonso Marin (KD) (deltar på distans) 
Artemis Lumarker (V) (deltar på distans) §§ 133-136 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Anna Franzen chef kulturförvaltningens stab (deltar 
på distans), Mohannmed Mekrami chef Bibliotek Uppsala (deltar på distans), Ense 
Rhodin kulturstrateg (deltar på distans), Pia Sörås Staflin utvecklingsledare (deltar på 
distans), Runa Krehla kulturstrateg (deltar på distans), Anders Bäccman 
kommunikationsstrateg (deltar på distans), Mikael Franzen projektledare (deltar på 
distans), Lisa Björk planarkitekt (deltar på distans), Stina Bergström politisk 
sekreterare (deltar på distans), Samuel Lundström nämndsekreterare. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-26 

§125 

Val av justerare samt justeringsdag 
Kulturnämnden beslutar 

1. att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 2 december. 

Justerandes signatur 

i 

  

Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-26 

§126 

Fastställande av föredragningslista 
Kulturnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-26 

§127 

Uppsala kommuns hedersstipendium 2020 

KTN-2020-00621 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att Uppsala kommuns hedersstipendium 2020 tilldelas , med 
motiveringen: 
Uppsala kommuns hedersstipendium 2020 tilldelas fotografen  
för hans mångåriga gärning att sätta skärpan på kulturens betydelse i 
samhället. Nyfiket, mångfacetterat och med osedvanligt driv har  
erbjudit mötesplatser och visat konstens, konstskaparnas och 
kulturentreprenörernas vikt i samhälle och näringsliv. Med magasinet BIZART 
har  under många år på ett inspirerande sätt tillgängliggjort 
konst och kultur för allmänheten, 

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

3. att utdelning av stipendiet sker vid en lämplig tidpunkt. 

Yrkande 

Ylva Larsdotter (V) yrkar bifall till stipendieutskottets förslag. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Kulturnämndens hedersstipendium inrättades 1977 och har utdelats 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 kr samt ett diplom utformat av 
konstnären Ulla Fries.  

. På grund av Covid-19 ställs 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-26 

kulturnämndens årliga jullunch in, då stipendiet enligt stadgarna ska utdelas. 
Istället sker utdelning av stipendiet vid annan lämplig tidpunkt. 

Beslutsunderlag 

Förslag från stipendieutskottet 2020-11-03 

Bilaga 1. Förteckning över Uppsala kommuns hedersstipendiater 1977 - 2019. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-26 

§128 

Uppsala kommuns resestipendium till körer 
2020 

KTN-2020-00679 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1.att inte utlysa eller utdela Uppsala kommuns resestipendium till körer 2020, 

2. att beslutet är tillfälligt, orsakat av pandemi och gäller endast året 2020. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Kulturnämnden inrättade i mars 2014 ett resestipendium för körer verksamma i 
Uppsala kommun. Stipendiet är avsett att möjliggöra kulturutbyten med andra länder 
och är tänkt att delas ut årligen, efter ett ansökningsförfarande.1 och med att pandemi 
utbröt beslutade kulturnämndens stipendieutskott att avvakta med utlysningen av 
stipendiet.1 oktober beslutade så utskottet att föreslå kulturnämnden att året 2020 
inte utlysa och utdela stipendiet om 50 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Förslag från stipendieutskottet 2020-10-23 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-26 

§129 

Uppsala kommuns nationaldagsfirande 2020, 
rapport från Destination Uppsala AB 

KTN-2020-00020 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att ta emot rapporten Nationaldagsfirandet 2020 upprättad av Destination 
Uppsala AB. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Kulturnämnden har avtal med Destination Uppsala AB om genomförande av 
uppdraget gällande Uppsala kommuns nationaldagsfirande den 6 juni. Bolaget har 
även uppdraget att samma dag genomföra en medborgarskapsceremoni för den 
person som blivit svensk medborgare under det senaste året och är skriven i 
kommunen. Avtalet löper 2020 - 2022. Sammanfattningsvis kan sägas att på grund av 
pandemi så ställdes programmet om och kommunen sände ett förinspelat digitalt 
program om 30 minuter. Det strömmades den 6 juni 13.00 på 
uppsala.se/strommakultur samt via facebook. Uppskattningsvis 9 500 gick in och 
tittade. Räckvidden var 23 000 personer. Medborgarskapsceremonin ställdes in helt 
och hållet, eftersom det viktiga i den är att ge möjlighet att närvara personligen vid 
högtiden, något som inte var möjligt. Förhoppningsvis kan ceremonin genomföras ett 
senare år med alla som fått medborgarskap under denna period. Hur nationaldagen 
kan genomföras 2021 är ännu osäkert. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-26 

Bilaga 1 Rapport Nationaldagsfirandet 2020 av Destination Uppsala AB. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signaty- 

  

Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-11-26 

§130 

Ekonomisk rapport per oktober 2020 

KTN-2020-00224 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättad ekonomisk månadsrapport per oktober 2020. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott på 12,2 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i 
förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen per augusti är ett nollresultat. 
Avvikelsen i förhållande till periodens prognos är 6,2 mnkr. Resultatutvecklingen visar 
en positiv avvikelse mot helårsprognosen. Nämnden har högre intäkter på grund av 
bland annat högre försäljningsintäkter på Reginateatern och högre intäkter för taxor 
och avgifter. Dessutom har nämnden lägre kostnader som huvudsakligen beror på 
pandemin. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-11-16 

Arbetsutskottet skickade ärendet till nämnd utan eget yttrande. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
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§131 

Lokalförsörjningsplan för kultur- och 
fritidslokaler 2021-2025 med utblick till 2030 

KTN-2020-00623 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021-2025 med utblick 
till 2030 utgör nämndens behov av lokaler, 

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

3. att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt 
planen, 

4. att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret 
genomföra lokalåtgärder enligt planen, samt 

5. att ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek och 
tid i samband med genomförandet av åtgärder enligt planen. 

Särskilt yttrande 

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

Våra tre partier har lämnat egna förslag på Mål och Budget 2021. Det skulle även 
innebära att Lokalförsörjningsplanen hade sett annorlunda ut om vi fick bestämma. Vi 
ser problematisk på att Kulturnämnden bland annat ska ta fram 4 stycken nya 
fritidsgårdar fram till 2029 då Kulturnämnden behöver fokusera på att se till att de 18 
nuvarande fritidsgårdar i Uppsala är lämpliga, att verksamheterna fungerar väl och att 
de kan garantera barn och unga en trygg och säker miljö. 

Simon 0 Pettersson (SD) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
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Lokalförsörjningsplanen baseras på majoritetens budget. SD har delvis andra 
prioriteringar, vilket skulle resultera i en annan lokalförsörjningsplan. Det gäller särskilt 
behovet av fritidgårdsloka ler som med SD:s budget skulle bli lägre. 

Beslutsgång 

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

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsplanför kultur- och fritidslokaler 2021 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 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-19, rev KTN AU 2020-11-18 

Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan för kultur- och fritidslokaler 2021-2025 med utblick till 
2030. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrkand e 
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Kulturnämnden Datum: 
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§132 

Samrådsyttrande - detaljplan för 
Flogstaskolan 

KTN-2020-00605 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en grundskola och förskola i Flogsta. Inom 
planområdet finns två äldre villor (fastigheterna Flogsta 11:12 och 11:71) uppförda 
1904 och 19051 relation till Ekeby bruk. Byggnaderna har höga kulturhistoriska värden 
och PBL 8 kap. 13 § har konstaterats vara tillämpligt. Kulturförvaltningen konstaterar 
att planarbetets hanterande av det ovanliga kulturarv som finns i planområdet brister 
på flera punkter. För att möta dessa brister föreslår Kulturförvaltningen att möjligheten 
att nyttja byggnaderna på Flogsta 11:12 och 11:71 genom tillgänglighetsanpassning 
utreds. Likaså att möjligheten att justera elevantal i ny skola/förskola utreds för att 
tillgodose behovet av friyta per elev samtidigt som kulturarvet kring Upsala-Ekeby 
bevaras. Kulturförvaltningen förordar också att höga kulturhistoriska värden bedöms 
och ses som en resurs i den nya skolmiljön och i Flogsta-Ekeby. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-30 

Bilaga 1. Samrådsyttrande - Detaljplan för Flogstaskolan 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
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§133 

Anmälningsärenden till kulturnämnden 26 
november 

KTN-2020-00283 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga redovisade anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 

Protokoll kulturnämndens arbetsutskott den 19 oktober 

Simon 0 Pettersson (SD) anmäler nämndinitiativ om att utreda Ungdomens hus 
inställning till politisk extremism. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
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§134 

Delegationsbestut 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Sammanfattning 

Delegationsförteckning 16 okt-11 nov 

Uppsala kommuns filmpris till Ingmar Bergmans minne, 2020-10-22, KTN-2020-00645 

Ordförandebeslut Yttrande över detaljplan för ny skola Gottsunda, 2020-11-18, KTN-
2019-00762 

Konstprogram för Lindbackens förskola, 2020-10-06, KTN-2020-00609 

Konstprogram för Lövstalöts förskola, 2020-10-03, KTN-2020-00610 

Inköp av enskilda konstverk till offentlig miljö 2020-10-14 - 2020-11-09, KTN-2020-00048 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrkand e 
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Kulturnämnden Datum: 
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§135 

Deltagande konferens och möten 

Arne Sandemo (M) rapporterar från Regional kulturkonferens den 12 november. 

1 övrigt inga inbjudningar att behandla. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
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§136 

Informationsärenden 

Följande informationsärenden föredras: 

Direktören informerar 

Allaktivitetshus Gränby och Gottsunda 

Resultat av förvaltningens omvärldsanalys och resultat från förvaltningens och 
arbetsutskottets riskanalyser 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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