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Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
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 25 
november 2021 

Plats och tid  
Stationsgatan 12 Bergius, klockan  09:00-12:10  
ajournering klockan 10.26-10.40 

Paragrafer  

118-129 och 131-135 

Justeringsdag  

Stadshuset, fredagen den 3 december 

Underskrifter 

 

 

............................................................. 

Linda Eskilsson, ordförande 

 

 

............................................................. 

Arne Sandemo, justerare 

 

 

............................................................. 

Jasmina Adabaniyan, sekreterare 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf. 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf. §§121-135 
Agneta Erikson (S) 
Dick Jansson (S) 
Kajsa Wejryd (S) 
Caitlin McEvoy (S) 
Lars Furborg (L) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M), närvarar på distans 
Olle Romlin (C) 
Simon Pettersson (SD) 
Alfonso Marin (KD) §§118-120 
Artemis Lumarker (V) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Roger Jo Linder (S) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
Margareta Fernberg (M) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Alfonso Marin (KD) §§121-135 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson, direktör kulturförvaltningen, 
Anna Franzén, stabschef kulturförvaltningen närvarar på distans 
Runa Krehla, utvecklingsledare närvarar på distans 
Gunilla Sjöblom, avdelningschef fritid närvarar på distans 
Fredrik Söderbaum, kultursekreterare närvarar på distans 
Karin Sundequist, utvecklingsledare närvarar på distans 
Josefin Wallberg, strateg närvarar på distans 
Agneta Brändström, strateg närvarar på distans 
Therese von Ahn, verksamhetscontroller närvarar på distans 
Agneta Liljestam, controller närvarar på distans 
Patric Kiraly, utvecklingsledare närvarar på distans 
Anna Ehn, enhetschef offebtlig konst 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 118 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll fredagen den 3 december 2021.  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 119 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att fastställa den utsända föredragningslistan. 
 

 
  



Sida 5 (29) 

 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 120  

KTN Internkontrollplan 2022 och analys enligt 
reglemente 2021 
KTN-2020-00737 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att anta förslag till avrapportering av internkontrollplan för 2021 enligt bilaga 1, 
samt 

2. att överlämna antagen avrapportering till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Enligt 8 och 9 §§ i kommunfullmäktiges Reglemente för intern kontroll inom Uppsala 
kommun och dess helägda bolag ska resultatet av uppföljningen av den interna 
kontrollen, med utgångspunkt från antagen plan, årligen rapporteras till nämnden. 
Senast den 31 december varje år skall nämnder rapportera resultat av uppföljningen av 
den interna kontrollen till kommunstyrelsen. 
 
Resultatet av uppföljningen av kulturnämndens internkontrollplan 2021 har visat att 
granskningen är genomförd utan anmärkning avseende fyra kontrollmoment och med 
mindre anmärkning avseende två kontrollmoment. Inga kontrollmoment har 
genomförts med anmärkning. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-11-04 

Bilaga 1. Förslag till avrapportering av internkontrollplan för 2021 

Beslutsgång 

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

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 121  

Skissförslag till Gottsundaskolans 
utomhusmiljö 
KTN-2020-00739 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna föreliggande skissförslag. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden satsar på offentlig konst till Gottsundaskolan som planeras 
stå klar 2025. Skolan var med om en omfattande brand under 2018 vilket 
föranlett den nybyggnation som planeras. Konstnären Ruben Wätte har tagit 
fram ett förslag för konstnärlig gestaltning till Gottsundaskolans 
utomhusmiljö som är tydligt präglad av konstprogrammets 
kravspecifikation och uppdragsbeskrivning, men framförallt de värden som 
kommit fram i en omfattande dialog som förts med skolans elever. Den 
föreslagna gestaltningen kan bidra till att stärka Gottsundaskolans identitet, 
lyfta skolans utemiljö och vara en viktig och estetiskt tilltalande mötesplats 
för både elever och andra boende i området. Nu föreligger skissen.   

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-10-28 
Bilaga 1 Skissförslag  
Bilaga 2 Budgetkalkyl  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden 
bifaller förvaltningens förslag.  
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Kulturnämnden Datum: 
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Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 122  

Ekonomisk rapport per oktober 2021 
kulturnämnden 
KTN-2021-00007 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättad ekonomisk månadsrapport per oktober 2021 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott på 22,1 miljoner kronor, vilket är en positiv 
avvikelse med 19,4 miljoner kronor i förhållande till budget. Budgetavvikelsen 
beror bland annat på högre statsbidrag och på senarelagd utbetalning av 
bidrag. Den positiva budgetavvikelsen för personalkostnader beror på vakanser 
och färre timanställda. Kulturhus och bibliotek samt begränsad publik 
verksamhet på Reginateatern, Uppsala konstmuseum och Biotopia har haft 
lägre verksamhetskostnader på grund av anpassad verksamhet och det 
förklarar 6,7 miljoner kronor av budgetavvikelsen. Pandemin har förorsakat 
lägre försäljningsintäkter och lägre intäkter av hyror och avgifter. 
Helårsprognosen per augusti är 1,5 miljoner kronor. Resultatutvecklingen per 
oktober pekar mot en något högre helårsprognos. 

Beslutsgång 

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

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 123  

Verka för att fler barn till utrikesfödda 
föräldrar går i fritidsklubb 
KTN-2021-00627 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta med arbetet i linje med 
föredragningen i ärendet 

Sammanfattning 

Genom inriktningsmål 6 i mål och budget 2021 som lyder ”Uppsalas alla barn 
och elever ska klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt 
lärande” har utbildningsnämnden och kulturnämnden fått i uppdrag att verka 
för att fler barn till utrikes födda föräldrar går på förskola, fritidshem och 
fritidsklubb. 

Utifrån uppdraget har förvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen 
analyserat statistik över inskrivna barn i fritidshem och fritidsklubb och tittat på 
hinder och orsaker till att föräldrar avstår från att söka plats i fritidsklubb för sitt 
barn. I nära samarbete med verksamheten har förvaltningen utifrån analysen 
tagit fram förslag till möjliga åtgärder som kan vidtas för att öka andelen barn 
till utrikesfödda föräldrar i fritidsklubb.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 18 november 2021 

Bilaga 1. Analysrapport Verka för att fler barn till utrikes födda går i fritidsklubb 

Yrkande 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och Olle Romlin 
(C), yrkar att säkerställa att personal på fritidsverksamheter behärskar svenska. 
 



Sida 10 (29) 

 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Linda Eskilsson (MP) och Artemis Lumarker (V) yrkar avslag på Sarah Havneraas 
(KD) med flera tilläggsyrkande.  
 
Simon Pettersson (SD) yrkar i första hand avslag på ärendet, och i andra hand 
bifall Sarah Havneraas (KD) med flera tilläggsyrkande. 
 
Bertil Norbelie (M) yrkar att förvaltningen genomför redaktionella ändringar i 
beslutsunderlaget.  

Beslutsgång 

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

Därefter ställer ordförande Sarah Havneraas (KD) med flera tilläggsförslag mot 
avslag och finner att nämnden densamma. 

 

Kulturförvaltningen uppdras att genomföra redaktionella ändringar i 
beslutsunderlaget. 

Reservation 

Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M) och Olle Romlin 
(C) reserverar sig mot beslutet.  
 
Simon Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

 

Arbetsutskottet har efter revideringar tillstyrkt förslaget. Arbetsutskottet har 
inte tagit ställning till Sarah Havneraas (KD) yrkande. 
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§ 124  

Kulturnämndens riktlinjer för bidrag till 
föreningar och kulturaktörer 
KTN-2021-00691 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att anta Kulturnämndens riktlinje för bidrag till barns och ungas fria tid,  

2. att anta Kulturnämndens riktlinje för bidrag till lokalhållande 
organisationer, 

3. att anta Kulturnämndens riktlinje för ateljébidrag 

4. att de nya nämndriktlinjerna gäller bidragsbeslut inför 2023 och framåt, 
samt-20 

5. att göra konsekvensändringar i kulturnämndens delegationsordning. 

Sammanfattning 

Under 2019 påbörjades projektet ”Förenkla ansökan och administration av 
föreningsbidrag” för att omhänderta ett riktat uppdrag i Mål och budget 2019 
och åtagandet som finns i Lokal överenskommelse med föreningslivet med 
inriktning att göra det lätt att komma i kontakt med kommunen, få information 
och ansöka om föreningsbidrag. Genom projektet har förslag på nya 
styrdokument för kommunens samverkan och bidragsgivning till föreningar 
och övriga aktörer arbetats fram. Den 10 februari 2021 beslutade 
kommunstyrelsen (KSN-2020-01382, § 11) om att föreslå kommunfullmäktige 
att anta ”Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria 
kulturlivet”, samt att för egen del anta ”Riktlinje för föreningsbidrag och bidrag 
till det fria kulturlivet”.  Den 1 mars 2021 antog kommunfullmäktige 
policydokumentet. Utifrån de kommungemensamma styrdokumenten har 
förvaltningen tagit fram reviderade riktlinjer för kulturnämndens bidrag. Tre av 
dem beslutas om i detta ärende. Kulturnämndens riktlinje för bidrag till det fria 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

kulturlivet beslutas separat då den har reviderats i innehåll efter tidigare 
översyn med remissförfarande (KTN-2021-00692). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021 
Bilaga 1. Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria 
kulturlivet (KF) 
Bilaga 2. Riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till fria kulturlivet (KS) 
Bilaga 3. Kulturnämndens riktlinje för bidrag till barns och ungas fria tid (KTN) 
Bilaga 4. Kulturnämndens riktlinje för bidrag till lokalhållande organisationer 
(KTN) 
Bilaga 5. Kulturnämndens riktlinje för ateljébidrag (KTN) 

Beslutsgång 

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

 

Arbetsutskottet har efter revideringar tillstyrkt förslaget.  
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§ 125  

Kulturnämndens riktlinjer för bidrag till det 
fria kulturlivet 
KTN-2021-00692 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att anta föreslagna riktlinjer för bidrag till det fria kulturlivet, 

2. att därmed avveckla produktionsstöd, evenemangsstöd samt 
projektstöd för kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling 
avseende kvinnors historia, 

3. att de nya nämndriktlinjerna gäller bidragsbeslut inför 2023 och framåt, 
 

4. att göra konsekvensändringar i kulturnämndens delegationsordning, 
samt 

5. att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på en struktur 
för referensgruppsarbete för bidrag till det fria kulturlivet. 

Sammanfattning 

Kulturförvaltningen har genomfört en översyn av kulturnämndens stödformer 
till kulturverksamhet, lagt fram förslag på förändrade stöd, samt sänt förslaget 
på remiss till kulturorganisationer i Uppsala kommun (KTN-2019-00603). 
Förslaget till nya riktlinjer är anpassade efter nya styrdokument för 
kommunens samverkan och bidragsgivning till föreningar och övriga aktörer 
(bilaga 1 och 2). Förvaltningen föreslår att kulturnämnden godkänner i ärendet 
föreliggande förslag till nya riktlinjer för bidrag till det fria kulturlivet. Nämnden 
föreslås uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag på en struktur för 
referensgruppsarbete för stöd till det fria kulturlivet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2021 
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Bilaga 1. Policy för samverkan med aktörer i föreningslivet och det fria 
kulturlivet (KS) 
Bilaga 2. Riktlinje för föreningsbidrag och bidrag till fria kulturlivet (KS) 
Bilaga 3. Kulturnämndens riktlinjer för bidrag till det fria kulturlivet (KTN) 
Bilaga 4. Sändlista remissförslag (KTN) 
Bilaga 5. Förteckning över svarande remissinstanser (KTN) 

Beslutsgång 

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

 

Arbetsutskottet har efter revideringar tillstyrkt förslaget.  
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§ 126  

Samrådsyttrande detaljplan för Uppsävja 
förskola och Uppsävjaskolan 
KTN-2021-00727 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande 
avseende detaljplan för Uppsävja förskola och Uppsävjaskolan. 

Sammanfattning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett skolområde med förskola, skola och 
idrottshall, med en god skolmiljö avseende friytor och kvalitet. Skol- och 
förskoleområdet ska kunna utnyttjas flexibelt och utökas utifrån behov under 
en längre tidsperiod. Planförslaget medger initialt en ny förskola, och tillåter 
även byggrätt för ytterligare en byggnad, alternativt möjlighet att ersätta 
befintlig skola med en högre byggnad.  Kulturförvaltningen instämmer i 
planbeskrivningens bedömning att stadsbilden påverkas något, och bedömer 
likaledes att påverkan inte är betydande eller negativ i relation till aspekten 
kulturarv. Vidare bedöms att den befintliga skolan inte har så höga 
kulturhistoriska värden att ett bevarande är motiverat. Kulturförvaltningen har 
således inget att invända mot planförslaget. Vad gäller gäller behov av kultur- 
och fritidsverksamhet i området i anslutning till eventuella framtida skollokaler 
bevakas frågan inom kommunens lokalförsörjningsplan för kultur- och fritid. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-10-31 

Bilaga 1, Samrådsyttrande – Detaljplan för Uppsävja förskola och 
Uppsävjaskolan 

Planhandlingar finns att hämta på: 
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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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§ 127  

Samrådsyttrande detaljplan för Rickomberga 
9:5 
KTN-2021-00728 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande 
avseende detaljplan för Rickomberga 9:5. 

Sammanfattning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra 25 radhus i upp till tre våningar. I direkt 
anslutning till planområdet ligger Uppsalas äldsta egnahemsbebyggelse från 
tidigt 1900-tal, som utgör en del av riksintresset (K40) och den kommunala 
kulturmiljön Uppsala stad (U40). Området har en sammanhållen och 
välbevarad karaktär med högt kulturhistoriskt värde. De befintliga 
byggnaderna på fastigheten bedöms inte som bevaransvärda och 
kulturförvaltningen har inget att invända mot rivning och exploatering med 
samtida arkitektoniska kvaliteter. Kulturförvaltningen anser dock att den 
föreslagna bebyggelsens gestaltning kommer att utgöra negativ påverkan på 
områdets karaktär och det värdefulla kulturarv som egnahemsbebyggelsen 
utgör. Kulturförvaltningen bedömer således att bebyggelsens utformning inte – 
som planens syfte anger – möter gaturummet på ett respektfullt sätt. 
Kulturförvaltningen anser att den föreslagna gestaltningen inte kan anses 
uppfylla en god helhetsverkan och föreslår att planarbetet kompletteras med 
en kulturhistoriskt sakkunnig känslighets- och tålighetsanalys med 
rekommendationer för tillkommande bebyggelse, att gestaltningsförslag som 
både tillför samtida arkitektonisk kvalitet och harmonierar med den 
intilliggande kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen tas fram, samt att 
detaljplanen justeras genom att preciserade planbestämmelser tillser att PBL 2 
kap. 6 § uppfylls. 
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Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-10-31 

Bilaga 1, Samrådsyttrande – Detaljplan för Rickomberga 9:5 

Planhandlingar finns att hämta på: 

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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§ 128  

Kulturnämndens sammanträdestider 2022 
KTN-2021-00739 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att kulturnämnden 2022 sammanträder torsdagar klockan 9.00 följande 
datum: 
27 januari 
3 mars 
24 mars 
28 april 
2 juni 
25 augusti 
29 september 
20 oktober 
24 november 
15 december 
 

2. att kulturnämndens arbetsutskott sammanträder klockan 9.00 följande 
datum: 
20 januari 
17 februari 
17 mars 
19 april (tisdag) 
23 maj (måndag) 
18 augusti 
22 september 
13 oktober 
17 november 
8 december 
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Sammanfattning 

Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden och kulturnämndens 
arbetsutskott 2022. Det föreslås att arbetsutskottet och nämnden, i regel, 
sammanträder torsdagar klockan 9.00. Kulturnämndens arbetsutskott i april 
föreslås dock att sammanträde på en tisdag (den 19 april) med anledning av 
påskledigheter. Även arbetsutskottets sammanträde i maj avviker från 
regeln och föreslås sammanträda på en måndag (den 23 maj) med 
anledning av kristihimmelsfärdsdag torsdagen den 26 maj 2022. 
 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-22 

Beslutsgång 

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

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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§ 129  

LFP KTN 2022: Lokalförsörjningsplan för 
kultur och fritidslokaler 2022-2026 med 
utblick till 2031 
KTN-2021-00679 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att Lokalförsörjningsplan för kultur och fritidslokaler 2022-2026 med 
utblick till 2031 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. 

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsplanen för kultur och fritidslokaler utgör kommunens 
planering för lokaler inom kulturnämndens verksamhetsområde. Planen utgår 
från verksamhetens behov av lokaler. Behovet beräknas utifrån nuvarande 
behov och kommunens befolkningsprognos – därefter sker analys och justering 
utifrån kända förändringar. 
Planen föreslår åtgärder av två slag: 

• Åtgärder, tex nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler 
samt verksamhetsförändringar kopplade till detta. 
• Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete krävs för 
framtagande av direkta åtgärder. 

 



Sida 22 (29) 

 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Åtgärder planeras dels för att täcka en befintlig brist i områden som idag saknar 
relevanta verksamheter eller har för låg kapacitet i förhållande till behovet, dels 
för att möta den prognostiserade befolkningsökningen som fram till 2031 
bedöms uppgå till ca 30 000 invånare. Eftersom åtgärdslistan är relativt 
omfattande, eftersträvas yt- och kostnadseffektiva lösningar bland annat 
genom samutnyttjande av lokaler så långt det är möjligt. Planeringen avseende 
fritidsklubb, fritidsgård och kulturskola är starkt kopplad till planeringen av ny 
skolkapacitet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 25 oktober 2021 
Lokalförsörjningsplan för kultur och fritidslokaler 2022-2026 med utblick till 
2031 

Yrkande 

Linda Eskilsson (MP) yrkar, att på sidan 32 i Lokalförsörjningsplan för kultur och 
fritidslokaler 2022-2026 med utblick till 2031, komplettera tabellen med 
uppdraget att kartlägga körers och det fria kulturlivets behov och ta hänsyn till 
dessa behov i kommande lokalförsörjningsplan, samt hitta möjlighet att 
samnyttja lokaler.   

Beslutsgång 

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

Ordförande ställer därefter sitt eget tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
nämnden bifaller densamma.  

Särskilt yttrande 

Simon Pettersson (SD) lämnar följande särskilt yttrande: 

SD har andra prioriteringar i sin budget och då blir också behovet av lokaler annorlunda. 
För ytterligare upplysningar hänvisas till innevarande års budget. 
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Arbetsutskottet har efter revideringar tillstyrkt förslaget.  

§ 130 

Resestipendium för körer 2021 
KTN-2021-00459 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att Uppsala kommuns resestipendium för körer 2021 ska tilldelas 
Allmänna Sången, med motiveringen: 

Uppsala kommuns resestipendium för körer tilldelas Allmänna Sången för en 
resa till Provence, Frankrike där kören inbjudits att delta i Festivals des Choers 
Lauréats under sista veckan i juli 2022. Deltagande körer är de som vunnit en 
tävling i European Grand Prix. Fyra konserter ska ges på olika platser i 
Provence samt ytterligare konserter i städer på vägen till och från Frankrike. 
Allmänna Sången kommer att framhäva Uppsalas och Sveriges körtradition i 
ett internationellt betydelsefullt sammanhang tillsammans med andra körer i 
världsklass. 

2. att stipendiet ska bestå av 50 000 SEK, samt 

3. att utdelning av stipendiet ska ske vid en av körens konserter innan 
avresan. 

Sammanfattning 

Kulturnämndens stipendieutskott har sammanträtt och beslutat föreslå kören 
Allmänna Sången som mottagare av 2021 års resestipendium för körer. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-11-18 
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Beslutsgång 

Ordförande ställer stipendieutskottets förslag mot avslag och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 

 

§ 131 

Uppsala kommuns hedersstipendium 2021 
KTN-2021-00522 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att Uppsala kommuns hedersstipendium 2021 tilldelas Niclas Due 
Gillberg och Christoffer Ode, med motiveringen: 
 

Uppsala kommuns hedersstipendium 2021 tilldelas Niclas Due 
Gillberg och Christoffer Ode för deras mångåriga gärning att 
bjuda in världen till Uppsala och ge Uppsalaborna möjlighet att ta 
del av angelägen, internationell kortfilm av högsta kvalitet. Under 
Niclas Due Gillbergs och Christoffer Odes ledning har 40-åringen 
Uppsala internationella kortfilmfestival utvecklats till den 
världsomspännande betydelsefulla festival den är idag - för 
filmare, branschen, publiken samt inte minst tusentals av 
Uppsalas skolbarn.  Med fokus på kvalitet, angelägna globala 
frågor och mänskliga rättigheter har Niclas Due Gillberg och 
Christoffer Ode med sin skärpa, humor och värme hedrat 
filmkonsten och bidragit till att ge Uppsala lyskraft, 

 

2. att stipendiet består av två konstverk till ett värde av högst 10 000 kr 
vardera, samt 
 

3. att utdelning av stipendiet sker i december 2021, eller vid annan 
lämplig tidpunkt. 
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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. Årets hedersstipendium 
föreslås ges till festivalchefen Niclas Due Gillberg och programchefen 
Christoffer Ode vid Uppsala internationella kortfilmfestival, för deras 
mångåriga insatser att utveckla festivalen och vara ambassadörer för 
Uppsala i sina många internationella kontakter. Utdelning av stipendiet sker 
i december, eller vid annan lämplig tidpunkt. 

Beslutsunderlag  

Förslag från stipendieutskottet 2021-10-15.  
Bilaga 1. Förteckning över Uppsala kommuns hedersstipendiater 1977 – 2020. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer stipendieutskottets förslag mot avslag och finner att 
nämnden bifaller förslaget. 
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§ 132  

Anmälningsärenden till kulturnämndens 
sammanträde den 25 november 2021 
KTN-2021-00019 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga inkomna anmälningsärenden till handlingarna.  

Sammanfattning 

”Låt oss tala om kultur” – regional kulturkonferens, återrapport av Kajsa Wejryd 
och Linda Eskilsson, KTN 2021-10-19 
 
Synpunkt om Uppsala slott, KTN-2021-00758 
 
Protokoll extra facklig samverkan kulturförvaltningen 2021-09-27, KTN-2020-
00884 
 
Protokoll – kulturförvaltningens samverkansgrupp 2021-10-20, KTN-2020-
00884 
 
Meddelande om detaljplaner som vunnit laga kraft 
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§ 133  

Delegationsbeslut för perioden 2021-10-25 till 
2021-11-11 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

         1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2021-10-25 till 
2021-10-25 till protokollet. 
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§ 134 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att presidiet och Lars Furborg (L), Alfonso Marin (KD), Kajsa Wejryd (S) 
och Lena-Maria Jansson (C) deltar på konventet Folk och kultur. 
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§ 135 

Informationsärenden 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 

Vid nämndsammanträdet den 25 november 2021 har nämnde fått följande 
information: 

• Kulturhuvudstad 
• Direktören informerar 
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