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Kulturnämnden 

Nämndinitiativ angående yttrande över detaljplan för kvarteret Ubbo från 
Bertil Norbelie (M) 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att  avslå förslaget om att nämnden ska avge yttrande över detaljplan för kvarteret Ubbo, samt 

att  förvaltningen får i uppdrag att i arbetet med att ta fram en ny delegations- och 
arbetsordning för kulturnämnden förtydliga i vilka ärenden nämnden ska yttra sig. 

Ärendet 
Bertil Norbelie (M) väckte vid kulturnämndens sammanträde 2019-01-31 initiativ rörande att 
kulturnämnden ej avgivit yttrande över detaljplan för kvarteret Ubbo. Bertil Norbelie (M) 
föreslår i sin skrivelse att ansvaret för den uppdelade hanteringen av kulturmiljö och kulturarv 
inom Uppsala kommuns organisation ses över samt att kulturnämnden omgående beslutar att 
avge yttrande över detaljplanen för kvarteret Ubbo. 

Förvaltningens synpunkter 
Kulturmiljön är en del av kulturarvet. I uppdelningen av hanteringen av relaterade frågor 
slogs i kommunfullmäktige 12 december 2017 § 281 fast att kulturnämnden fortsättningsvis 
ansvarar för de kulturarvsfrågor som inte faller in under Plan- och bygglagen eller 
Miljöbalken (d v s processen att ta fram detaljplaner och bygglov eller handläggning av 
ärenden enligt Miljöbalken), liksom ansvar för att i stadsutvecklingsprocesser tillgodose 
tillvaratagandet av kulturarv, behov av kultur- och fritidsverksamheter samt konstnärlig 
gestaltning. Då kommunfullmäktige ansvarar för uppdelningen av kulturmiljö och kulturarv 
kan inte nämnden ta beslut om förslaget att hanteringen av dessa frågor ska ses över. 

Kulturnämnden kan yttra sig i samrådsförfarande för detaljplaner som är av principiell 
betydelse eller där nämnden har invändningar. Enligt kulturnämnden delegations- och 
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arbetsordning 7.1.9 beslutas om svar i plan- och bygglovsärenden avseende övriga ärenden av 
avdelningschef kulturförvaltningens stab. Detaljplan för kvarteret Ubbo, KTN-2018-0626 
behandlades på ordförandeberedning där besluts togs att inte avge yttrande. Samrådstiden för 
ärendet gick ut 2019-01-07. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  



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) 
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