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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (14) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-30 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (5), 1:e vice ordf. 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf. 
Caitlin McEvoy (S) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
Kajsa Wejryd (S) 
Gustav Sundqvist (S) 
Lars Furborg (L) 
Arne Sandenno (M) 
Bertil Norbelie (M) 
011e Rom lin (C) § 2-12 
Ylva Larsdotter (V) 
Simon Pettersson (SD) 
Lena-Maria Jansson (C) § 1 

Ej tjänstgörande ersättare 

Peter Induss (MP) 
Margareta Fern berg (M) 
Lena-Maria Jansson (C) §§ 2-12 
Alfons° Marin (KD) 
Artemis Lunnarker (V) §§ 1-11 

Övriga närvarande 

Sten Bern hardsson kulturdirektör, rrsstab, Anna 
Ehn avdelningschef offentlig konst, Gunilla Sjöblom fritidschef, Mohammed Mekrami 
chef Bibliotek Uppsala, Daniel Werkmäster museichef, Annika Strömberg, Pia Sörås 
Staflin, Patric Kiraly utvecklingsledare, Agneta Liljestam controller, Samuel Lundström 
nämndsekreterare. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

J:13  r Y/1 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (14) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-30 

§1 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att utse Sarah Havneraas (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 30 januari. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande  

,/1/1 



-itj, Uppsala 
kommun 

Sida 4 (14) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-30 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg: 

Deltagande konferens och möten 

Deltagande vid beredningskonferens för program och handlingsplan för äldrevänlig 
kommun den 21 januari. 

Justerandes signatur 
i)v\ 

Utdragsbestyrkande 



Kek.J 
Uppsala 
kommun 

Sida 5 (14) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-30 

§3 

Detaljerad investeringsbudget år2020 

KTN-2020-00016 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att godkänna upprättat förslag till detaljerad fördelning av kulturnämndens 
investeringsbudget för år 2020 för offentlig konst. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden disponerar innevarande år investeringsmedel om 23 mnkr enligt Mål 
och budget 2020-2022 för investeringar i offentlig konst. Skrivelsen innehåller förslag 
till fördelning av investeringsmedel år 2020 mellan gestaltningsprojekten. Kostnader 
för pedagogiskt förankringsarbete och förvaltning av konsten belastar driftsbudgeten 
för offentlig konst. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-14 

Bilaga 1 Detaljerad investeringsbudget för år 2020 för offentlig konst 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



i¥ Uppsala 
kommun 

Sida 6 (14) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-30 

§4 

Yttrande förslag till ny regional biblioteksplan 
för Uppsala län 2020-2023 

KTN-2019-00810 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att till Region Uppsala avge upprättat yttrande om regional biblioteksplan för Uppsala 
län 2020 -2023. 

Särskilt yttrande 

Simon 0 Pettersson (SD) avger särskilt yttrande enligt bilaga § 4. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har ombetts yttra sig om förslaget till ny regional biblioteksplan för 
Uppsala län 2020 -2023. Planen tar enligt kulturförvaltningen upp viktiga framtida 
utmaningar och relevanta prioriteringar för biblioteksverksamheten i regionen. 
Förvaltningen vill i förslaget till yttrande uppmärksam rna bibliotekens roll som 
kulturella mötesplatser samt betona de nationella minoriteternas rättigheter inom 
biblioteksverksamheten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-16 
Bilaga 1 Yttrande 
Bilaga 2 Regional biblioteksplan för Uppsala län 2020-2023 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

5-  ÅN 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (14) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-30 

§5 

Granskningsyttrande över detaljplan 
kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg 

KTN-2019-00843 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att till plan-och byggnadsnämnden avge upprättat granskningsyttrande avseende 
detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörnstorg. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden yttrade sig i samrådsskedet för detaljplanen avseende 
kulturmiljöunderlaget i planarbetet. Kulturnämnden anförde att i uppdragets 
kulturmiljöunderlag bör rekommendationer för hur de utpekade värdena ska hanteras 
ingå. Kulturförvaltningen konstaterar, och vill åter poängtera, att den kulturhistoriska 
utredningen enbart är beskrivande och inte anger grad av kulturhistoriskt värde, 
konsekvenser av planförslaget eller rekommendationer för hanterande av värdet, vare 
sig för den berörda fastigheten eller planförslagets påverkan på den vidare stadsbilden. 
Planområdet ligger i anslutning till Tuna backar som har mycket höga kulturhistoriska 
värden, och förändringar i planområdet kommer att påverka även Tuna backar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-20 
Bilaga 1 Granskningsyttrande - Kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (14) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-30 

§6 

Samrådsyttrande över detaljplan för Länna 
gård 

KTN-2019-00855 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för 
Länna gård. 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har beslutat sända ut ett detaljplaneförslag för Länna 
gård. Synpunkter på förslaget lämnas senast 31 januari. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra ny bostadsbebyggelse på Länna gård och samtidigt stärka skyddet för 
kulturmiljön. Detaljplanen innebär att en ny bebyggelsestruktur, med 
gestaltningsprinciper som stärker kulturmiljön kring stallområdet, tillkommer samt 
att några befintliga komplementbyggnader omvandlas till bostäder. Strandskyddet 
upphävs i detaljplanen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-20 
Bilaga 1 Samrådsyttrande - Länna gård 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

le_ 9A 



Kg Uppsala 
kommun 

Sida 9 (14) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-30 

§7 

Samrådsyttrande över detaljplan för del av 
Kungsängen 

KTN-2020-00007 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för 
Kungsängen 37:4. 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har sänt ut detaljplaneförslag för del av Kungsängen för 
yttrande. Syftet med planläggning är att möjliggöra en utvidgning av reningsverkets 
funktioner med anläggningar för bland annat rening av mikroföroreningar. 
Kulturförvaltningen anser att planförslaget har måttlig påverkan på kulturarvet. 
Resultatet av planen blir ett tillskott av ytterligare en industribyggnad med en 
placering intill Åriket som är känslig ur ett upplevelseperspektiv. Siktlinjen mot 
domkyrkan från Kungsängsleden kommer att påverkas av den nya byggnaden, men 
inte det uttryck som definierar riksintresset, d v s "stadens siluett från infarterna och 
vägar som passerar staden". Då byggnaden införlivas i ett befintligt industriområde av 
samma karaktär kan planen sannolikt inte anses resultera i påtaglig skada på 
riksintresset Uppsala stad. Inte heller påverkas någon kommunalt utpekad 
kulturmiljökärna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-20 
Bilaga 1 Yttrande över detaljplan för Kungsängen 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

C-Vg 



LeJ Uppsala 
kommun 

Sida 10 (14) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-30 

§8 

Granskningsyttrande över detaljplan för del 
av Fulterö 

KTN-2019-0081 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat granskningsyttrande avseende 
detaljplan för Fullerö 21:66 och 21:57. 

Sammanfattning 

Plan- och byggnadsnämnden har beslutat sända ut ett detaljplaneförslag för Fullerö 
21:66 och 21:57. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde med 
företagspark och ett vägsystem som möjliggör fortsatt utbyggnad. Kulturnämnden har 
under förra mandatperioder inte yttrat sig i samrådsskedet men nuvarande 
kulturnämnd önskar lämna ett granskningsyttrande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-20, reviderat av KTN AU 2020-01-22 
Bilaga 1 Samrådsyttrande över detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt reviderat förslag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



¥ Uppsala 
kommun 

Sida 11 (14) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-30 

§9 

Delegationsbeslut för perioden 2019-12-05 till 
2020-01-22 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2019-12-05 till 2020-01-22 till 
protokollet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 12 (14) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-30 

§10 

Anmätningsärenden 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisade anmälningsärenden till protokollet. 

Protokoll kulturnämndens arbetsutskott 2019-12-04 

Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 2019-09-18 

Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 2019-12-04 

Rapport från kommunrevisionen Granskning av budgetprocessen, KTN-2020-00003 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
\ 

511kA 



g,  Uppsala 
kommun 

Sida 13 (14) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-01-30 

§11 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

att utse Linda Eskilsson (MP), Sarah Havneraas (KD) och Patrik Hedlund (S) att delta 
vid Folk och kultur, 5-8 februari. Kajsa Wejryd (S) utses som reserv. 

att Bertil Norbelie (M) och Elisabeth Ståhle (MP)berättigas till arvode för deltagande 
vid beredningskonferens för program och handlingsplan för äldrevänlig kommun den 
21 januari. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

9- 



L.g Uppsala 
kommun 

Sida 14 (14) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2020-01-30 

§12 

Informationsärenden 

Sten Bernhardsson och Patric Kiraly informerar om europeisk 
kulturhuvudstadsansökan 

Sofie Blomgren, utredare, informerar om Fördjupad utredning kring framtida 
konstverksamhet och lokalisering av konstmuseum i Uppsala kommun 

Direktören informerar från verksamheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

ty, b\ 



Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna angående ärende 4, Yttrande förslag till ny 
regional biblioteksplan för Uppsala län 2020 — 2023. 

Bibliotekens huvuduppgift, såväl etymologiskt som faktiskt, är att tillhandahålla litteratur. 
Den regionala biblioteksplanen saknar i hög grad resonemang som direkt anknyter till denna 
uppgift. Även om professionen självklart måste överlåtas detaljbeslut om inköpsfrågor, blir 
bibliotekens syfte och berättigande över huvud taget svår att förstå, om alla sådana 
överväganden förtigs. Här märks till exempel konflikten mellan triviallitteratur och seriös 
litteratur och den rätta balansen mellan skön- och facklitteratur, men också en lång rad andra 
frågor aktualiseras. Den regionala kulturplanen, vilken det hänvisas till i dokumentet, 
innehåller mer, bland annat en längre tankegång om litteraturens utveckling. 

Biblioteksplanen undviker också, trots allt tal om digitalisering, att behandla förhållandet 
mellan e-böcker och fysiska böcker. Vår bedömning är att det är naivt att tro, att införandet av 
e-böcker inte påverkar beståndet av fysiska böcker. Detta måste öppet diskuteras. 

Simon 0. Pettersson 

Ledamot i kulturnämnden (Sd) 
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