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Uppsala 
kommun 

Sida 2 (15) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 

Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf. (deltar på distans) 

Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf. (deltar på distans) 

Dick Jansson (S) (deltar på distans) 

Kajsa Wejryd (S) (deltar på distans) 

Caitlin McEvoy (S) (deltar på distans) 

Arne Sandemo (M) 

Bertil Norbelie (M) (deltar på distans) 

011e Rom lm (C) (deltar på distans) 

Ylva Larsdotter (V) (deltar på distans) §§ 1-3 

Simon Pettersson (SD) (deltar på distans) 

Charlotte Bergendal (L) (deltar på distans) 

Bo Rundqvist (S) (deltar på distans) 

Artemis Lumarker (V) (deltar på distans) §§ 4-10 

Ej tjänstgörande ersättare 

Elisabeth Ståhle (MP) (deltar på distans) 

Margareta Fern berg (M) (deltar på distans) 

Lena-Maria Jansson (C) (deltar på distans) 

Alfonso Marin (KD) (deltar på distans) 

Artemis Lumarker (V) (deltar på distans) §§1-3 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Anna Franzén chef kulturförvaltningens stab (deltar 

på distans), Anna Ehn avdelningschef offentlig konst (deltar på distans), Daniel 

Werkmäster museichef (deltar på distans), Patrik Hesselius senior adviser KLK (deltar 

på distans), Sofie Blomgren utredare KLK (deltar på distans). 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 3 (15) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

§1 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens 

protokoll den 3 februari. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

J ä /2 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 4 (15) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

§2 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

) 4 4 Å 

   



g, Uppsala 
kommun 

Sida 5 (15) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

§3 

Yttrande över förslag till Uppsala kommuns 
framtida konstverksamhet 

KTN-2020-00885 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till kommunstyrelsen avge upprättat yttrande angående Uppsala 

konstmuseums möjlighet till verksamhet i de två föreslagna 

loka liseringsa lternativen av ett nytt museum. 

Ej deltagande i beslut 

Sarah Havneraas (KD) deltar inte i beslutet och hänvisar till lämnat särskilt yttrande. 

Reservation 

Bertil Norbelie (M) och 011e Rom lin (C) reserverar sig mot beslutet. 

Särskilt yttrande 

Simon 0 Pettersson (SD) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Sverigedemokraterna ser med oro på hur bägge dessa kulturmiljöer kan komma att 

utvecklas, om det slutgiltiga förslaget kommer att gestaltas såsom förstudien gör 

gällande. Nämndes yttrande framhäver dock de byggnadsantikvariska aspekterna, 

vilket gör ett alternativt yrkande överflödigt. 

Sarah Havneraas (KD) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

KD avstår från att delta i beslutet i kulturnämnden. 1 tider när Uppsala kommun inte 

har råd med den mest grundläggande välfärden för Uppsalaborna är politikens uppgift 

att prioritera skattepengarna rätt. Det är därför svårt att motivera investering för ett 

ytterligare skrytbygge som ett nytt konstmuseum samt en högre driftkostnad som 

detta medför. Det finns heller ingen ekonomisk plan eller förslag på att införa 

inträdesavgift för besökare för att kunna finansiera bygget. Det är även problematiskt 

att ta ställning för placeringen av ett eventuellt konstmuseet när frågor kvarstår om de 

föreslagna om- och tillbyggnaderna av slottet kan genomföras. Kristdemokraterna ser 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

/2 A 
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Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

gärna att vi ser över möjligheten till att samordna en eller flera konst-och 

kulturverksamheter samt aktörer för att minska de totala kostnaderna. 

Yrkande 

Linda Eskilsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Hedlund (S), Dick Jansson (S) 

och Ylva Larsdotter (V) bifall till arbetsutskottets förslag 

Bertil Norbelie (M) yrkar med instämmande av 011e Romlin (C) avslag till 

arbetsutskottets förslag. 

Linda Eskilsson (MP) yrkar med instämmande av Ylva Larsdotter (V) avslag till Bertil 

Norbelies (M) avslagsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

arbetsutskottets förslag. 

Justerandes signatur 

k

e, A .e 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 7 (15) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun fattade ett inriktningsbeslut den 27 maj 2020 om 

att påbörja förhandlingar för att lokalisera Uppsala konstmuseum på antingen Uppsala 

slott eller i kvarteret Kaniken. Kommunledningskontoret har utrett förutsättningarna 

för de två olika lokaliseringsalternativen samt möjlig samverkan med andra relevanta 

organisationer. Utgångspunkten i arbetet som genomförts har varit att se hur de olika 

lokalerna kan möta kommunens krav på tillgänglighet, arbetsmiljö och förutsättningar 

för konsten samt uppskatta kostnaderna för framtida hyra och verksamhet. Den 16 

december 2020 (KSN-2018-1069) beslutade kommunstyrelsen att remittera förslagen 

på framtida lokalisering av Uppsala konstmuseum till kulturnämnden för att inhämta 

synpunkter senast den 31 januari 2021 inför beslut i kommunstyrelsen i februari 

gällande verksamheten i de två lokalalternativen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-12, rev. KTN AU 2021-01-20 

Bilaga 1, Yttrande över förslag till Uppsala kommuns framtida konstverksam het (KTN 

2020-00885) 

Bilaga 2, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-07 Remiss angående 

Uppsala kommuns framtida konstverksam het (KSN-2018-1069) 

Bilaga 3, Protokollsutdrag KS 2020-12-16 § 340, Remiss angående Uppsala kommuns 

framtida konstverksam het (KSN-2018-1069) 

Bilaga 4 Inbjudan att lämna yttrande på förslag till framtida konstverksamhet, 2020-12-

 

22 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 8 (15) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

§4 

Yttrande över detaljplan för Västra Librobäck, 
samråd 

KTN-2020-00875 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande avseende 

detaljplan för Västra Librobäck. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde ide nordvästra 

delarna av Uppsala. Kulturförvaltningen bedömer att förslaget till detaljplan har 

negativ påverkan på kulturarvet i området genom att det öppna kulturlandskapet med 

förhistoriska och medeltida rötter tas i anspråk och omvandlas, men att planarbetet så 

långt det är möjligt sökt anpassa tillkommande bebyggelse och struktur efter platsens 

förutsättningar. Eventuell påtaglig skada på riksintresset C35 bedöms i lagens mening 

av Länsstyrelsen, men kulturförvaltningens bedömning är att skadan på riksintresset 

som helhet troligtvis inte är betydande, och att kommunala avvägningar talar för 

planens genomförande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-07, rev KTN AU 2021-01-20 

Bilaga 1. Samrådsyttrande - Detaljplan för Västra Librobäck 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 

i A A Å2 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 9 (15) 

Kutturnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

§5 

Skissförstag konstnärlig gestaltning för IFU 
Arena 

KTN-2018-0429 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1.att godkänna skissförslag för konstnärlig gestaltning för IFU Arena av 

konstnären Saadia Hussain, samt 

2. att avsätta 350tkr för den konstnärliga gestaltningen där 150 tkr avser 

kringkostnader och konstnären Saadia Hussain erhåller 200 tkr för sitt uppdrag 

vilket omfattar konstnärligt arvode och arbete samt underkonsulter, material, 

resor, transport, försäkring, installation och oförutsedda utgifter. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Tidigare skissförslag presenterades för kulturnämnden den 6 november 2019.Idet 

tidigare skissförslaget presenterade konstnären gestaltningens arbetsmetod och ide 

som baseras på samskapande och deltagande skapa ndeprocess. Detta föranledde 

beslut om utökat skissuppdrag för att kunna presentera kulturnämnden ett färdigt 

gestaltningsförslag, vilket nu föreligger. Dialog med medarbetare och ledning på 

arenan har skett och ide-verkstäder har genomförts med barn, ungdomar och vuxna 

som använder IFU Arena, samt elever från närliggande Kvarngärdesskolan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-12-22 

Bilaga 1. IFU Arena Skissförslag 

Bilaga 2. Presentation av tidigare projekt av Saadia Hussain 

Bilaga 3 Protokollsutdrag från kulturnämndens sammanträden 2019-11-06 § 122 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

1 117 /2 0 
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kommun 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

I) /7 - 

   



Uppsala 
kommun 

Sida 11 (15) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

§6 

Revidering av kulturnämndens 
sammanträdestider 2021 

KTN-2020-00586 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att kulturnämndens sammanträde den 30 september flyttas till den 27 

september. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 

arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-10-28 § 119 att nämnden ska 

sammanträda den 30 september. Nämnden ska avge yttrande över förslag till mål och 

budget senast den 29 september till kommunstyrelsen. För att möjliggöra att yttrandet 

lämnas in i tid föreslås att nämndens septembersammanträde flyttas till den 27 

september kl.13.00. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-12 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

/2 Q 'Al 

   



Uppsala 
kommun 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2021-01-28 

§7 

Anmälningsärenden till kulturnämndens 
sammanträde den 28 januari 

KTN-2021-00019 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga redovisade anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 

Protokoll kulturnämndens arbetsutskott den 7 december 2020 

Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp den 9 december 2020 

Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp den 12 januari 2021 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrka nd e 
, 
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Uppsala 
kommun 

Sida 13 (15) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

§8 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet. 

Delegationsförteckni ng för perioden 2020-12-03 till 2020-01-13. 

Inköp av enskilda konstverk till offentlig miljö 2020-11-10 - 2020-12-01 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 
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Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

§9 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att utse Dick Jansson (S) samt två av ordföranden utsedda representanter att 

delta vid Risk- och skyddsfaktorers inverkan på barn och ungas hälsa och 

utveckling, den 12 februari, kommunledningskontoret. Arvode och ersättning 

utgår. 

2. att utse tre av presidiet utsedda representanter att delta vid Folk och kultur 

2021, 10-12 februari. Arvode och ersättning utgår. 

Justerandes signatur 

a JA 

  

Utdragsbestyrkande 



Uppsala 
kommun 

Sida 15 (15) 

Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2021-01-28 

§10 

Informationsärenden 

Följande informationsärenden behandlas vid nämnden: 

Direktören informerar. 

Behandling av yttranden över detaljplaneremisser. 

Konstprojekt inom offentlig konst. 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 

1)
e 
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