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Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: kulturnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Kulturnämndens protokoll torsdagen den 27 
januari 2022 

Plats och tid  
Microsoft Teams och Stadshuset Ängsvädden, klockan  09:00-12:04,  
ajournering klockan 10.20-10.30 

Paragrafer  

1-15 

 

Underskrifter 

Justering sker digitalt med e-underskrifter 

 

Linda Eskilsson, ordförande 

 

 

Arne Sandemo, justerare 

 

 

Jasmina Adabaniyan, sekreterare 

 

 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

mailto:kulturnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf., närvarar på distans §§1-10, §14 
Agneta Erikson (S), närvarar på distans 
Dick Jansson (S), närvarar på distans 
Kajsa Wejryd (S), närvarar på distans 
Caitlin McEvoy (S), närvarar på distans 
Lars Furborg (L), närvarar på distans 
Arne Sandemo (M), närvarar på distans 
Bertil Norbelie (M), närvarar på distans 
Olle Romlin (C), närvarar på distans §§4-15 
Ylva Larsdotter (V), närvarar på distans 
Simon Pettersson (SD), närvarar på distans 
Roger Jo Linder (S), närvarar på distans 
Lena-Maria Jansson (C), närvarar på distans §§1-4 
Alfonso Marin (KD), närvarar på distans 
Elisabeth Ståhle (MP), närvarar på distans §§11-13, §15 

Ej tjänstgörande ersättare 

Elisabeth Ståhle (MP), närvarar på distans §§1-10, §14 
Margareta Fernberg (M), närvarar på distans 
Lena-Maria Jansson (C), närvarar på distans §§4-15 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson, direktör kulturförvaltningen, Anna Franzén, stabschef närvarar på 
distans, Agneta Brändström strateg närvarar på distans, Pia Sörås Stafflin 
utvecklingsledare närvarar på distans, Christian Dahlmann enhetschef för omvärld och 
ledningsstöd närvarar på distans, Helena Westin avdelningschef konst och kulturarv 
närvarar på distans, Therese von Ahn verksamhetscontroller närvarar på distans, 
Mohammed Mekrami avdelningschef Bibliotek Uppsala närvarar på distans, Maria 
Kungsman enhetschef Bibliotek Uppsala närvarar på distans, Gunilla Sjöblom 
avdelningschef Fritid Uppsala närvarar på distans, Ella-Kari Norberg avdelningschef 
Uppsala kulturskola närvarar på distans och Malin Bengtsson controller närvarar på 
distans. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 1 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll den 1 februari 2022.  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att fastställa den utsända föredragningslistan. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 3 

Anmälan av jäv 
Kulturnämndens förtroendevalda tillfrågas om någon avser anmäla jäv i någon 
fråga. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 4 

Information om kulturnämndens årsbokslut 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Therese von Ahn, verksamhetscontroller, och Malin Bengtsson, controller, 
redogör för nämndens årsbokslut 2021.  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 5  

Delegering av beslut om godkännande av 
årsbokslut 2021 för kulturnämnden 
KTN-2021-00211 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att delegera beslutet om godkännande av kulturnämndens årsbokslut 
2021 till kulturnämndens arbetsutskott. 

 

Sammanfattning 

Kulturnämndens årsbokslut 2021 ska vara kommunstyrelsen tillhanda den 3 
februari 2022. Mot bakgrund av att kulturnämnden inte sammanträder förrän 
den 3 mars 2022 föreslås det att nämnden delegerar till arbetsutskottet att fatta 
beslut om kulturnämndens årsbokslut 2021 på sitt sammanträde den 17 
februari 2022. Anhållan om anstånd att inkomma med handlingar till 
kommunstyrelsen den 17 februari 2022 har begärts och godkänts av 
processledningen på kommunledningskontoret.  

Beslutsgång 

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

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 6  

Detaljplan för kvarteret Bredablick 
KTN-2021-00859 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

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

Sammanfattning 

Detaljplanen syftar till att komplettera kvarteret Bredablick med ett 
flerbostadshus som också kan användas för centrumändamål. En del av 
planområdet föreslås bebyggas med en tio våningar hög byggnad med upp till 
34 meters höjd. De synpunkter som inkom i samrådsskedet och de 
överklaganden av planen som avser påverkan på kulturmiljön har inte lett till 
någon förändring av förslaget i den del som berör byggnadshöjden.  

Siktstudier visar att den högre byggnadsvolymen kommer att vara synlig från 
olika punkter i staden. Påverkan på stadssiluetten uppges dock vara liten eller 
obetydlig med undantag för Linnéträdgårdens siktlinje. Illustration av siktlinjen 
från Linnéträdgården saknas i planbeskrivningen. Det råder samstämmighet 
om att planen medför negativa konsekvenser för riksintresset för 
kulturmiljövården hos de instanser som yttrat sig i olika skeden av 
planprocessen.  

Kulturförvaltningen instämmer och vill särskilt poängtera den prejudicerande 
verkan som Länsstyrelsen befarar. Riksintressebeskrivningen, översiktsplanen 
och innerstadsstrategin betonar att stadens siluett ska värnas. 
Arkitekturpolicyn Arkitektur Uppsala anger att endast höga hus som reellt tillför 
nya och stora värden ska kunna prövas i centrala Uppsala. Den föreslagna 
byggnaden i kvarteret Bredablick kan inte ses som en märkesbyggnad och 
strider i sin föreslagna höjd således mot flera styrdokument. De utställda 
planhandlingarna brister såtillvida att nyckelillustrationen av siktlinjen mot 
planområdet från Linnéträdgården saknas (s. 49).  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Kulturförvaltningen föreslår därför nämnden att avstyrka detaljplanen i sin 
nuvarande form. 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2022-01-11 

Bilaga 1, Granskningsyttrande – detaljplan för kvarteret Bredablick 

Planhandlingar finns att hämta på: 

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-
utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/ 

eller 

Avslutade samråd eller granskning 2021 (uppsala.se) 

Yrkande 

Kajsa Wejryd (S) yrkar bifall till förslaget.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 

Arbetsutskottet har reviderat förslaget. 

  

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/avslutade-samrad-eller-granskning-2021/
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 7  

Samrådsyttrande detaljplan för del av 
kvarteret Triangeln 
KTN-2021-00881 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande 
avseende detaljplan för del av kvarteret Triangeln. 

Sammanfattning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ytterligare cirka 70 studentlägenheter 
genom att addera två byggnadskroppar till den befintliga bebyggelsen i 
kvarteret Triangeln. Kvarteret Triangeln byggdes 1958-1960. Det är en del av 
riksintresse för kulturmiljövården Uppsala stad (C40A) och ingår också i ett 
kommunalt utpekat kulturmiljöområde. Kulturförvaltningen bedömer att 
planförslaget i stort skyddar den värdefulla bebyggelsen i kvarteret Triangeln. 
Den nytillkommande bebyggelsen är reglerad för att underordna sig de 
befintliga värdena. Kulturförvaltningen har därför ur kulturarvsperspektiv inget 
att invända mot planens genomförande och nytillkommande bebyggelse i 
kvarteret Triangeln. Kulturförvaltningen vill dock påpeka att 
varsamhetsbestämmelsen k1 ”Byggnadsverkets värden vad gäller dess exteriör 
ska bibehållas” bör preciseras i plankartan och planbeskrivningen. För att de 
befintliga värdenas avläsbarhet ska vara fortsatt tydlig är det viktigt att de nya 
byggnaderna har ett samtida uttryck, och på ett underordnande men tydligt vis 
kontrasterar mot den äldre värdefulla bebyggelsen. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2022-01-11 

Bilaga 1, Granskningsyttrande – detaljplan för del av kvarteret Triangeln 

Planhandlingar finns att hämta på: 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-
utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/ 

 

Beslutsgång 

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

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

 

  

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 8  

Samrådsyttrande detaljplan för gång och 
cykelväg, Ulva 
KTN-2021-00882 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande 
avseende detaljplan för gång- och cykelväg Ulva. 

Sammanfattning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Ulva och 
Klastorp. Gång- och cykelvägen ska fungera som rekreationsstråk och förbättra 
pendlingsmöjligheterna med cykel mellan Uppsala och Broby, Bälinge och 
Björklinge. Kulturförvaltningen ser positivt på möjligheten till ett 
rekreationsstråk och pendlingsmöjligheter med cykel på sträckan Librobäck-
Ulva. Tillgängligheten till kulturlandskapet och kulturmiljön vid Ulva kvarn ökar 
med planens genomförande och påverkan på kulturlandskapet bedöms som 
liten. Kulturförvaltningen har således inget att invända mot planförslaget. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2022-01-11 

Bilaga 1, Samrådsyttrande – Detaljplan för gång- och cykelväg Ulva 

Planhandlingar finns att hämta på: 

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-
utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/ 

 

https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Beslutsgång 

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

 

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 9  

Inhyrningsbeslut avseende Multihus Rosendal 
i del av fastigheten Kåbo 74:1 
KTN-2021-00889 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att uppdra åt kulturförvaltningen att av kommunledningskontorets 
fastighetsavdelning teckna inhyrningsavtal för lokaler till 
kulturförvaltningens verksamheter i Multihus Rosendal enligt framtaget 
förslag, till en maximal årskostnad om 2,25 miljoner kronor inklusive 
mobilitetstjänst. 

Sammanfattning 

I Rosendal planeras det för 5000 bostäder, utöver verksamhetslokaler, vilket 
prognostiseras ge en befolkning på över 12.000 invånare. Behovet av olika typer 
av samhällsservice är därför stort. Inom en av fastigheterna i området planeras 
för ett Multihus som ska inrymma bibliotek, hörsal, kulturskola och 
idrottshallar. Byggstart planeras till slutet av 2022 och byggnation pågår i cirka 
1½ år. Verksamhetsstart planeras till augusti 2024. Projektets beräknade 
investeringskostnad är 151 miljoner, vilket ger en årshyra på 10,7 miljoner 
kronor. För Kulturförvaltningens del innebär Multihuset en inhyrd yta på 589 
kvm och en årshyra på cirka 2 223 000 kr samt en kostnad för mobilitetstjänst 
på 30 000 kr. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 

Steg 3 rapport Multihuset 211222 

Förslag till Internhyresavtal Bibliotek – Rosendal Multihus 

Förslag till Internhyresavtal Kulturskola – Rosendal Multihus 

Yrkande 

Bertil Norbelie (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för vidare behandling.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden avser att beslut om ärendet idag eller om 
nämnden vill återremittera ärendet. Ordförande finner att nämnden vill avgöra 
ärendet idag. 

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

Reservation 

Bertil Norbelie (M) och Arne Sandemo (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Bertil Norbelies (M) yrkande om återremiss.  

 

Arbetsutskottet har reviderat förslaget.  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 10  

Svar på motion om säkerställande av 
kulturens ekonomiska förutsättningar från 
Lovisa Johansson (FI) med flera 
KTN-2021-00797 

Beslut 

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 
1.  att besvara motionens första att-sats, samt 
2.  att avslå motionens andra, tredje och fjärde att-sats. 

 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson (FI), Stina Jansson (FI), och Charlie Strängberg (FI) föreslår i 
en motion väckt 25 maj 2020 

• att kulturnämnden instiftar en fond för stöd till kulturlivets olika aktörer 
under Coronapandemin, 

• att beviljande av ansökan om stöd från stödfonden förutsätter att vinst 
inte plockas ut ur bolaget under perioden som stödet ges, 

• att om ett bolag som beviljats stöd ur fonden under innestående 
verksamhetsår går med vinst under samma verksamhetsår, så återgår 
vinsten till stödfonden, samt 

• att kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå 
senast i samband med bokslutet. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 5 november 2021 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Yrkande 

Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), Alfonso Marin (KD) och Olle Romlin (C) 
med instämmande från Simon Pettersson (SD) yrkar att motionen ska avslås i 
dess helhet. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag, arbetsutskottets förslag och Arne 
Sandemos (M) med fleras förslag att avslå motionen i dess helhet.  

Ordförande frågar om nämnden vill besluta i enlighet med arbetsutskottets 
förslag eller om nämnden vill avslå motionen i dess helhet i enlighet med Arne 
Sandemos (M) med fleras förslag, och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med arbetsutskottets förslag.  

Reservation 

Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), Alfonso Marin (KD) och Olle Romlin (C) 
reserverar sig mot beslutet.  

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 11 

Kommunal medfinansiering vid 
genomförande av utbyggnad och 
standardhöjande åtgärder av fastigheten 
Sandbro 3:28   
KTN-2022-00149 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att bifalla föreningen FUB-gården Tallkrogen ansökan om 
medfinansiering med 30 procent av investeringskostnaden, med ett 
högsta belopp om 6 624 000 kronor, samt 

2. att medfinansiering sker under förutsättning av att Boverket beviljar 
förenings ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler; 
investeringsbidrag (SFS 2016:1367). 

Sammanfattning 

Föreningen FUB Tallkrogen äger och förvaltar fastigheten Sandbro 3:28. Det 
föreligger idag ett behov av att bygga ut samt genomföra standardhöjande 
åtgärder av fastigheten. För att finansiera detta har föreningen ansökt hos 
Boverket om statsbidrag till allmänna samlingslokaler; investeringsbidrag (SFS 
2016:1367). En förutsättning för att erhålla detta bidrag är att den kommun där 
fastigheten är belägen är med och finansierar projektet med minst 30 procent 
av den godkända kostnaden. Föreningen FUB-gården Tallkrogen har inkommit 
med en ansökan om kommunal medfinansiering på upp till 6 624 000 kronor. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 2022-01-17 
• Föreningens FUB-gårdens ansökan om stadsbidrag till allmänna 

samlingslokaler 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-01-27 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

• Ansökan om kommunal medfinansiering avseende Boverkets 
investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller det liggande förslaget. 

 

Arbetsutskottet har inte tagit ställning till ärendet.  
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§ 12  

Anmälningsärenden till kulturnämnden den 27 
januari 2022 
KTN-2022-00003 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga inkomna anmälningsärenden till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Protokoll från kulturförvaltningens samverkansgrupp 2021-12-08 
Kulturnatten 2021, uppdragsrapport från Destination Uppsala 
 
Linda Eskilsson (MP) anmäler särskild partiaktivitet för den 26 januari 2022.  
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§ 13  

Delegationsbeslut för perioden 2021-12-01 till 
2021-12-31 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden2021-12-01 till 
2021-12-31 till protokollet. 
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§ 14 

Informationsärenden 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Vid kulturnämndens sammanträde den 27 januari föredrogs följande 
informationsärenden: 

• Bibliotekets satsningar och utvecklingen av biblioteksservice  
• Nuläge för allaktivitetshus Gottsunda och Gränby 
• Lovaktiviteter 
• Ny offentlig konst 
• Hantering av delegationsbeslut 
• Direktören informerar 
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§ 15 

Deltagande konferens och möten 
Inga inbjudningar har inkommit till nämnden den 27 januari 2022.  
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Elektroniska underskrifter 

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer 

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och 

uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje 

underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via 

valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det 

utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften. 
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