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§ 80

Val av justeringsperson och justeringsdag

Beslut
Kulturnämnden beslutar
att utse Sarah Havneraas (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens
protokoll den 5 september.
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§ 81

Fastställande av föredragningslista

Beslut
Kulturnämnden beslutar
att fastställa utsända föredragningslista med följande tillägg:
Bertil Norbelie (M) anmäler fråga om fritidsgårdar.
Ylva Larsdotter (V) anmäler Särskild aktivitet partigrupp (V) den 26 augusti.
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§ 82

Månadsuppföljning ekonomin per juli 2019
KTN-2019-0213
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna upprättad ekonomisk månadsrapport per juli 2019.
Sammanfattning
Periodens resultat är ett överskott på 6 mnkr, vilket innebär en awikelse med 2 mnkr
över periodens prognos. Avvikelsen på 2 mnkr beror bland annat på upplupna
semesterlöneförändringar, lägre fastighetskostnader, lägre kostnader för övriga
främmande tjänster. Försenad utbetalning av bidrag och felperiodiserad köp av
huvudverksamhet bidrar också till överskottet. Lönekostnaderna fortsätter visa ett
mindre underskott på grund av felaktig marsprognos vilket ska justeras i prognos 8.
Fyra av kulturförvaltningens åtta avdelningar har små underskott i förhållande till
prognos. Nämndens helårsprognos är ett överskott på 1,5 mnkr. Resultatet per juli
pekar inte mot någon förändrad helårsprognos.

Beslutsunderlag
!ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-08-15. Arbetsutskottet
har ställt sig bakom förslaget.
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§ 83

Nämndinitiativ "Öppna väggar för en öppen stad" från Ylva
Larsdotter (V)
KTN-2019-0465
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att kulturförvaltningens avdelning för offentlig konst, i enlighet med skrivelsens
intentioner, återkommer senast i maj 2020 med förslag på förutsättningar för Uppsala
kommun att uppföra och driva öppna väggar för graffiti, gatukonst och andra
konstnärliga uttryck.
Reservationer
Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), 011e Romlin (C)
reserverar sig i förmån för eget yttrande, bilaga § 83a.
Simon 0 Pettersson (SD) reserverar sig förmån för eget yttrande, bilaga § 83b.
Yrkanden
Ylva Larsdotter (V) yrkar med instämmande av Patrik Hedlund (S) och Elisabeth Ståhle
(MP) bifall till arbetsutskottets förslag.
Sarah Havneraas (KD) yrkar med instämmande av Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie
(M), 011e Romlin (C) och Simon 0 Pettersson (KD) avslag på arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Votering begärs.
Ordföranden ställer propositionsordningen där de som röstar för arbetsutskottets
förslag röstar JA och de som röstar för avslag på arbetsutskottets förslag röstar NEJ.
JA-röster: Linda Eskilsson (MP), Patrik Hedlund (S), Agneta Eriksson (S), Rachid Al Hajeh
(S), Kajsa Wejryd (S), Gustav Sundqvist (S), Elisabeth Ståhle (MP), Ylva Larsdotter (V).
NEJ-röster: Sara Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), 011e Romlin
(C), Simon 0 Pettersson (SD).
Med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordföranden att nämnden bifaller
arbetsutskottets förslag
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Sammanfattning
Med anledning av nämndinitiativet "Öppna väggar för en öppen stad" föreslås att ett
förslag till förutsättningar för tillskapandet av öppna väggar i Uppsala tas fram av
kulturförvaltningen. Under de senaste åren har det till kulturförvaltningen även
inkommit önskemål från invånare och aktiva graffitiföreningar om detta.
Beslutsunderlag
!ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-07-08. Arbetsutskottet
har ställt sig bakom förslaget.
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§ 84

Samrådsyttrande - Detaljplan för kvarteret Leoparden,
Dragarbrunn 6:2
KTN-2019-0394
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att till plan och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för
kvarteret Leoparden, Dragarbrunn 6:2.

Sammanfattning
Plan- och byggnadsnämnden har sänt ut ett detaljplaneförslag för kvarteret
Leoparden, Dragarbrunn 6:2.Isamrådsförfarande för detaljplanen leder
kulturförvaltningens samlade bedömning ur kulturarvsperspektiv till följande förslag
till justeringar av planförslaget:
-lförsta hand bör byggnad C som i gällande detaljplan har bestämmelsen q bevaras
och renoveras med ny fasadbeklädnad.
- Skulle teknisk besiktning utförd med antikvarisk kompetens entydigt visa att byggnad
C är bortom räddning bör en ny byggnad på platsen ha samma volym som nuvarande
byggnad C.
Det bör också beaktas att nuvarande verksamhetslokaler i bottenplan fortsätter vara
utformade för att publik verksamhet ska kunna bedrivas däri framtiden.
Beslutsunderlag
1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-06-19, reviderat av
arbetsutskottet 2019-08-21. Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.
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§ 85

Samrådsyttrande- Detaljplan för Vaksala kyrkskola, Vaksala 3:1
KTN-2019-0405
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att tillplan-och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för
Vaksala kyrkskola, Vaksala 3:1
Sammanfattning
Plan- och byggnadsnämnden har sänt ut ett detaljplaneförslag för Vaksala kyrkskola,
Vaksala 3:1. I samrådsförfarande för detaljplanen leder kulturförvaltningens samlade
bedömning ur kulturarvsperspektiv till följande förslag till justeringar av planförslaget:
- Den befintliga skolbyggnaden bör anges som "särskilt värdefull" enligt PBL 8 kap. 13
§ i planbeskrivningen och förses med rivningsförbud och skyddsbestämmelser istället
för de föreslagna varsamhetsbestämnnelserna.
- Tillkommande byggnader bör i första hand uppföras fristående från den befintliga
skolbyggnaden. Om intresset av en sammankopplad länga överväger, bör passagens
utformning ytterligare regleras i detaljplanen. Ytterligare en kulturarvsaspekt är
namngivning, vilket inte behandlas i detaljplaner. En framtida förskola bör dock bära
namnet Vaksala kyrkskola för att upprätthålla kontinuitet.
Beslutsunderlag
1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-08-19. Arbetsutskottet
har ställt sig bakom förslaget.
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§ 86

Samrådsyttrande- Detaljplan för kvarteret Klockaren,
Librobäck 12:8 och 12:9
KTN-2019-0415
Beslut
Kulturnämnden beslutar

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för
kvarteret Klockaren, Librobäck 12:8 och 12:9

Sammanfattning
Plan- och byggnadsnämnden har sänt ut ett detaljplaneförslag för kvarteret.
Klockaren, Librobäck 12:8 och 12:9.1 samrådsförfarande för detaljplanen bedömer
kulturförvaltningen att detaljplaneförslaget inte berör några aspekter av
kulturnämndens ansvarsområde och att nämnden därför kan avstå från yttrande.

Beslutsunderlag
1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-08-19. Arbetsutskottet
har ställt sig bakom förslaget.
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§87

Samrådsyttrande - Detaljplan för del av kvarteret Kvarnen,
Kvarngärdet 30:1
KTN-2019-0458
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för
kvarteret Kvarnen, Kvarngärdet 30:1.
Reservationer
Simon 0 Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet i förmån för eget yttrande, bilaga §
87.
Yrkanden
Simon 0 Pettersson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Simon 0 Petterssons (SD) återremitteringsyrkande mot avslag och
finner att nämnden avslår detsamma.
Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden
bifaller detsamma.

Sammanfattning
Plan- och byggnadsnämnden har sänt ut ett detaljplaneförslag för del av kvarteret
Kvarnen, Kvarngärdet 30:1. Detaljplanen syftar till att stärka det befintliga
stadsdelstorget med en komplettering av bostäder och verksamheter inom fastigheten
Kvarngärdet 30:1. Detaljplanen möjliggör bostadshus i tre byggnadskroppar med
lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningarna. Enligt planen ska byggnaderna
uppföras i tre olika höjder: elva, fem respektive tre våningar. Kulturförvaltningen
föreslår att kulturnämnden inte motsätter sig områdets utveckling även om denna del
av Kvarngärdet får en helt ny karaktär och områdets kulturhistoriska värden går
förlorade samt att planerad nybyggnation delvis kommer att påverka de
riksintressanta siktlinjerna mot Uppsala slott, Carolina Rediviva och Uppsala
domkyrka. Kulturförvaltningen vill samtidigt framhålla det positiva i att den nya
detaljplanen vill förstärka befintligt stadsdelstorg och att planen anger att lokaler för
centrumverksamhet ska finnas i bostadshusens bottenvåningar. Det är också positivt
att detaljplanen anger att tillkommande bebyggelsen ska hålla en hög arkitektonisk
kvalitet.
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Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-08-13. Arbetsutskottet
har ställt sig bakom förslaget.
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§88

Samrådsyttrande- Detaljplan för Almtunaskolan, Fålhagen
25:18
KTN-2019-0484
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för
Almtunaskolan, Fålhagen 25:18.
Sammanfattning
Plan- och byggnadsnämnden har sänt ut ett detaljplaneförslag för detaljplan för
Almtunaskolan. Detaljplanen möjliggör att nya skolbyggnader och en ny idrottshall
uppförs på fastigheten Fålhagen 25:18. De befintliga modulförskolorna ersätts med en
ny permanent förskola och den befintliga Almtunaskolan bevaras och kompletteras
med en ny grundskola. Det nya skolområdet kan på det viset ta emot ett större antal
elever än dagens skola. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden välkomnar
förändringarna i området men att nämnden understryker vikten av att ta stor hänsyn
till riksintresseområdet för kulturmiljövård i det fortsatta arbetet. Kulturförvaltningen
anser att det är särskilt viktigt att de utpekade kulturhistoriska värden i framförallt den
ursprungliga Almtunaskolan ritad av stadsarkitekt Gunnar Leche bevaras.
Förvaltningen vill också betona behovet av lokaler för en ny fritidsklubb inom
skolområdet.
Beslutsunderlag
1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-08-13. Arbetsutskottet
har ställt sig bakom förslaget.
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§ 89

Yttrande - Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2019-2023
KTN-2019-0454
Beslut
Kulturnämnden beslutar

att till gatu- och samhällsmiljönämnden avge upprättat yttrande avseende förslag till
nytt Åtgärdsprogram mot omgivni ngsbu [ler för åren 2019-2023

Sammanfattning
Gatu- och samhällsmiljönämnden har tagit fram ett nytt åtgärdsprogram mot
omgivningsbuller. Målet är att ingen som bor eller vistas i Uppsala kommun under en
längre tid ska exponeras för bullernivåer som kan vara skadliga för hälsan.
Kulturförvaltningen framhåller vikten av att ta särskild hänsyn till barn och ungas
liksom äldres vistelsemiljöer samt att fysiska åtgärder som vidtas för att minska
bullerpåverkan ska göras på ett sådant sätt att kulturarvet bejakas och
kulturmiljövärden inte går förlorade.

Beslutsunderlag
1 ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-08-12, reviderat av
arbetsutskottet 2019-08-21. Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget.
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§90

Temaår för mänskliga rättigheter 2020
KTN-2019-0464
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att uppdra till kulturförvaltningen att inom nämndens ansvarsområden samordna och
arrangera program och evenemang inom temat mänskliga rättigheter år 2020,
att i projekt- och evenemangsstöd till det fria kulturlivet 2020 anta tema mänskliga
rättigheter som särskild övergripande prioritering, samt
att möjliggöra att verksamheter som söker verksamhetsstöd till det fria kulturlivet
2020 och vill göra något extra inom temat mänskliga rättigheter, även får möjlighet att
söka projektstöd inför år 2020.
Reservationer
Simon 0 Petterson (SD) reserverar sig mot beslutat i förmån för eget yttrande, bilaga §
90.
Yrkanden
Simon 0 Pettersson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
detsamma.

Sammanfattning
Under 2020 planerar Uppsala kommun att särskilt uppmärksamma frågan om
mänskliga rättigheter och Mänskliga Rättighetsdagarna 2020 (MR-dagarna) kommer
att arrangeras i Uppsala år 2020. Fred, demokrati och mänskliga rättigheter är centrala
frågor för kulturnämnden och nämndens verksamheter är därmed naturligt berörda av
ett temaår. Kulturförvaltningen önskar ett uppdrag att samordna och arrangera
program och evenemang inom temat mänskliga rättigheter under året, samt
möjliggöra för förenings- och kulturliv att delta genom att anta tema mänskliga
rättigheter som särskild övergripande prioritering inom projekt- och evenemangsstöd
2020. En förutsättning för temaåret är att medel tillförs i mål & budget 2020.
Beslutsunderlag
!ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-08-12. Arbetsutskottet
har ställt sig bakom förslaget.
Just randes sign
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§ 91

Uppdrag att redovisa pågående utveckling av Uppsala
kulturskola
KTN-2019-0463
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att uppdra till kulturförvaltningen att under våren 2020 återkomma med en
redovisning av pågående utvecklingsarbete inom Uppsala kulturskola och vilka
effekter den nya kulturskolan uppnått, samt
att uppdra åt kulturförvaltningen att föreslå eventuella justeringar av antagen
utvecklingsplan utifrån kulturnämndens ekonomiska ramar i enlighet med förslag till
Mål och budget 2020-2022.
Yrkanden
Elisabeth Ståhle (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller
detsamma.

Sammanfattning
Uppsala kulturskola har existerat i tre år och kulturförvaltningen föreslår att
förvaltningen får i uppdrag att under våren 2020 återkomma med en redovisning av
pågående utvecklingsarbete med syfte att analysera om syftet med omvandlingen från
musikskola till kulturskola uppnåtts, samt att förvaltningen får i uppdrag att föreslå
justeringar av utvecklingsplan utifrån kulturnämndens befintliga ekonomiska ramar.
Beslutsunderlag
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-08-12. Arbetsutskottet
har ställt sig bakom förslaget.
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§ 92

Deltagande i konferenser och möten
KTN-2019-0456
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att utse Sarah Havneraas (KD) att delta i ICORN Sweden Network Meeting 22-23
oktober, Piteå

Justerarldes sign

Utd ragsbestyrkand e

u%
t

Uppsala
kommun

Kulturnämnden
Protokoll

Sida 17 (21)

Sam rnanträdesd atum:
2019-08-29

§93

Anmälningsärenden

Beslut
Kulturnämnden beslutar
att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna.
Sammanfattning
Protokoll
Protokoll, kulturförvaltningens samverkansgrupp 2019-06-05
Protokoll, kulturförvaltningens samverkansgrupp 2019-06-12
Protokoll upphandlingsutskottet 2019-06-05
Protokoll KTN AU 2019-06-05
Övrigt
Bertil Norbelie (M) anmäler fråga om fritidsgårdar. Förvaltningen kommer att informera
om punkten vid kommande sammanträde.
Ylva Larsdotter (V) anmäler Särskild aktivitet partigrupp (V) den 26 augusti.
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§ 94

Delegationsbeslut

Beslut
Kulturnämnden beslutar
att lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning
Ordförandebeslut konstnärlig gestaltning för Gränbytunneln 2019-06-26, KTN-20180574, enligt delordning 7.1.1
Delegationsbeslut Finskt förvaltningsområde 2019-06-17, KTN-2019-0049, enligt
delegationsordning 7.3.4
Delegationsbeslut Fnskt förvaltningsområde 2019-06-17 KTN-2019-0049, enligt
delegationsordning 7.3.4
Delegationsbeslut projektstöd kultur 2019-05-15 KTN-2019-0308, enligt delordning
7.3.4
Delegationsbeslut Projektstöd kultur, 2019-05-27, KTN-2019-0339, enligt
delegationsordning 7.3.4
Delegationsbeslut Projektstöd, 2019-06-25, KTN-2019-0449, enligt delegationsordning
7.3.3
Delegationsbeslut Stöd 2019-06-20, KTN-2019-0341, enligt delegationsordning 7.3
Delegationsbeslut Stöd till studieförbund 2019, 2019-06-18, KTN-2019-0437, enligt
delegationsord ning 7.3.3
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§ 95

Informationsärenden

Mikael Franzén, avdelning Fastighet, informerar om Lokalförsörjningsplan.
Runa Krehla informerar om Ungdomens hus - vägen framåt.
Information om modell för kommungemensann verksamhetsutveckling utgår.
Information om handlingsplan kulturpolitiskt program utgår.
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§ 96

Information från direktören

Kulturdirektören informerar från verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Uppsala
kommun

Sida 21 (21)

Sammanträdesdatum:
2019-08-29

Kulturnämnden

Protokoll

§ 97

Workshop grunduppdrag

Kulturnämnden genomför en workshop rörande grunduppdrag.

Just rndes sign

Utdragsbestyrkande

Kulturnämnden 29 augusti 2019
Ärende 12
Nämndinitiativ "Öppna väggar för en öppen stad" från Ylva Larsdotter (V)
Reservation
Uppsala Alliansen menar att lagliga väggar för graffiti i vårt gemensamma offentliga rum är en dålig
idé.
Vi dömer inte ut graffittin som konstform. Det finns många duktiga graffitikonstnärer. Det finns inte
heller något förbud mot att ägna sig åt graffitti, men lagliga väggar fungerar i många fall som en
rekryteringsplats för nya klottrare. Spänningen och uppmärksamheten får många genom att måla på
förbjudna, svåråtkomliga och farliga platser. Det är ofta det som ger status i dessa kretsar.
Ska vi skapa en trevlig, välkomnande stad som är trivsam och trygg för alla så ska vi hålla fast vid
nolltoleransen mot klotter och skadegörelse — och därav inte skapa ett område där nya klottrare tar
fäste.
Socialstyrelsen publicerade även en studie som visar ett tydligt samband mellan klotter och annan
social problematik. Elever som börjar klottra i årskurs 8 använde oftare droger, begick i högre
utsträckning kriminella handlingar och de hade sämre skolanpassning i årskurs 9 än de som inte
börjat klottra.
Att ha öppna väggar i kommunen där det skrivs olämpliga saker är inte önskvärt. Vi önskar heller inte
att den öppna väggen inspirerar till klotter och ökad skadegörelse i närområdet — vilket vi har sett i
andra kommuner. Uppsala har redan som det är svårt att sanera bort klotter runt om i staden.
Förslaget att förvaltningen ska utreda förutsättningar för kommunen att driva dessa "öppna väggar"
kommer att kräva tid och resurser samt vara ett steg i riktningen där mittenstyret öppnar upp för
obevakade grafittiväggar i det offentliga rummet. Uppsala-Alliansen skulle hellre vilja att
graffitikonstnärer kan utöva sin konst i samarbete med andra institutioner inom kulturnämnden. Vi
ser också istället positivt till att inom ramen för offentlig konst se över möjligheten att beställa ett
grafittikonstverk till en utsedd plats.

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

UPPSALA

ALLIANSEN
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§83
Reservation från Sverigedemokraterna i ärendet Nämndinitiativ "Öppna väggar för en öppen
stad" från Ylva Larsdotter (V).
Inget hindrar i dagsläget att olika fonner av mural- eller väggmålningar uppförs inom ramen
för den offentliga konststrukturen eller för den delen genom helt privata initiativ, där den
enskildes äganderätt respekteras. Förslaget såsom det är utfotinat kan därför, enligt hur vi
uppfattar det, knappast göra annat än att skänka legitimitet åt en kriminell verksamhet.
Simon 0. Pettersson
Ledamot i kulturnämnden (SD)

Reservation från Sverigedemokraterna i ärendet "Samrådsyttrande — Detaljplan för del av
kvarteret Kvarnen, Kvarngärdet 30:1".
Kulturförvaltningen synes vara fullt medvetna om de problem som den föreliggande
detaljplanen för kvarteret Kvarnen medför, då de i sitt yttrande hänvisar till den förödande
kritik den utsatts för i Upplandsmuseets utredning — att framhålla är Kvamtorgets förlorade
centrumkaraktär, liksom beskärandet av centrala siktlinj er. Trots detta anses områdets
expansion väga tyngre. Vi hade här gjort en annan avvägning och önskat att yttrandet
återremitterats, för att de kritiska synpunkterna i högre utsträckning skulle kunna komma till
heders.
Simon 0. Pettersson
Ledamot i kulturnämnden (SD)

Reservation från Sverigedemokraterna i ärendet "Temaår för mänskliga rättigheter".
Den kulturella sfären, även om den i viss utsträckning är underkastad politisk styrning, måste
i någon mån tillåtas följa sin egen logik. Styrning av kulturlivet i riktning mot en politisk
målsättning, även om målsättningen i sig kan verka lovvärd, bör mötas med skepsis. Att
underkasta kulturlivet en målsättning att verka för mänskliga rättigheter kan därför inte anses
tillrådligt, detta särskilt som detta begrepp fått en allt vidare syftning, och numera esomoftast
betyder föga mer än "kulturradikala värderingar".
Simon 0. Pettersson
Ledamot i kulturnämnden (SD)

