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KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Handläggare

Datum

Diarienummer

Holmgren Ulla

2014-09-02

KSN-2013-0898

Kommunstyrelsen

Motion av Erik Pelling och Peter Gustavsson (båda S) om att göra något åt
dammen framför Uppsala Konsert & Kongress
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, samt
att uppdra till kulturnämnden att tillsammans med fastighetsägaren Uppsala kommuns
Förvaltningsfastigheter AB och i samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden samt Uppsala
Konsert & Kongress AB utarbeta förslag till ny utformning av platsen framför Uppsala
Konsert & Kongress i enlighet med föredragningen.

Ärendet
Erik Pelling och Peter Gustavsson (båda S) har i motion, väckt den 26 augusti 2013, yrkat att
kommunfullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att i samråd med UKK och berörda
nämnder ta fram ett förslag på hur platsen framför UKK kan utformas utan dammen
alternativt hur den kan byggas om till en vacker belyst vattenskulptur. Motionen återges i
bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till kulturnämnden, Uppsala Konsert & Kongress AB och gatu- och
samhällsmiljönämnden. Yttrande har därutöver inhämtats från Uppsala kommuns
Förvaltningsfastigheter AB.
Kulturnämnden framför att det pågår ett arbete med att omgestalta platsen framför Uppsala
Konsert & Kongress. Kontoret för samhällsutveckling och kulturkontoret bereder redan ett
ärende med förslag till hur dagens damm kan ersättas med en ny vattenkonst. Bilaga 2.
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Uppsala Konsert & Kongress AB tillstyrker motionen, bilaga 3.
Gatu- och samhällsmiljönämnden har inget att invända mot förslaget att förändra
utformningen av platsen framför Uppsala Konsert och Kongress. Kontoret för
samhällsutveckling har varit i kontakt med Uppsala Konsert och Kongress i frågan men
konstaterade då att dammen ligger på fastighetsmark, som förvaltas av Uppsala
kommunfastigheter AB. Det är således i första hand en fråga för bolagen att utreda. Yttrandet
återges i bilaga 4.
Uppsala kommuns Förvaltningsfastigheter AB, ägare till fastigheten Fålhagen 4:6 där
dammen är belägen, har inget att invända mot förslaget. Eftersom platsen har karaktär av det
offentliga rummet och allmän platsmark, samt är av allmänt intresse bör kostnaden för
förändringen och skötsel bekostas av flera parter. Yttrandet återges i bilaga 5.
Föredragning
Samtliga remissinstanser är positiva till att omdana platsen framför Uppsala Konsert &
Kongress. Kommunstyrelsen instämmer i kulturnämndens bedömning att platsen bör omdanas
så att dagens damm ersätts med en ny vattenkonst som ansluter till nuvarande gestaltning av
platsen men utan de problem som idag förknippas med befintlig damm. Det är också viktigt
att en ny vattenkonst samspelar med Uppsala Konsert & Kongress arkitektur samt Natasha
Dahlbergs konstverk ”Gatumusikanterna”.
Kulturnämnden föreslås få i uppdrag att tillsammans med fastighetsägaren Uppsala kommuns
Förvaltningsfastigheter AB och i samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden samt Uppsala
Konsert & Kongress AB ta fram ett förslag på hur platsen framför UKK kan utformas i
enlighet med kulturnämndens remissvar.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningsuppdraget genomförs inom befintliga ekonomiska ramar. Av utredningen ska även
framgå hur berörda parter fördelar kostnader för såväl investering som drift.
Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Jan Malmberg
Tf chef för kommunledningskontoret
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Yttrande - Motion av Erik Pelling och Peter Gustavsson (båda S) om att
göra något åt dammen framför U K K (KSN 2013-0898)
Kulturnämnden föreslår att motionen besvaras enligt följande. Det pågår ett_arbete med att
omgestalta platsen framför Uppsala Konsert & Kongress. Kontoret för samhällsutveckling
och kulturkontoret bereder redan ett ärende med förslag till hur dagens damm kan ersättas
med en ny vattenkonst.
Ärendet

I samband med att Uppsala Konsert & Kongress uppfördes planerades också en damm
framför entrén mot Storgatan. Därefter har Natasha Dahnbergs konstverk "Gatumusikanter"
tillkommit som en del i den konstnärliga gestaltningen av platsen. Synpunkter har framförts
angående dammens utformning och vid ett flertal tillfällen har förslag framförts om att
förändra eller avlägsna dammen.
Mot denna bakgrund arbetar sedan år 2012 kontoret för samhällsutveckling med frågan om
hur platsens gestaltning kan förändras. Kulturkontoret deltar i arbetet.
Det förslag som kulturkontoret har framfört till kontoret för samhällsutveckling är att platsen
omgestaltas så att dagens damm ersätts med en ny vattenkonst som ansluter till nuvarande
gestaltning av platsen men utan de problem som idag förknippas med befintlig damm. Det är
också viktigt att en ny vattenkonst samspelar med Uppsala Konsert & Kongress arkitektur
samt Natasha Dahnbergs konstverk "Gatumusikanter".

Kulturnämnden

Eva Edwardsson
ordförande

nämndsekreterare
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Uppsala Konsert & Kongress AB
S-753 75 Uppsala
+46(0)18 727 90 00Phone
+46(0)18 727 90 95 Fax
www.ukk.se

Registrator
KLK

Remiss gällande motion av Erik Pelling och Peter Gustavsson om att göra
något åt dammen framför UKK (dm- KSN-2013-0898)

Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress A B har behandlat frågan vid sitt
styrelsemöte 2013-10-21 och beslutat att tillstyrka motionen.

Enligt uppdrag
VV/—,

Magnus Bäckström
VD^fe-Konstnäiiig ledare
Uppsala Konsert & Kongress AB
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Kommunstyrelsen

Yttrande över motion från Erik Pelling och Peter Gustavsson (båda S) om att göra
något åt dammen framför Uppsala Konsert och Kongress
Gatu- och samhällsmiljönämnden har inget att invända mot förslaget att förändra
utformningen av platsen framför Uppsala Konsert och Kongress. Kontoret för
samhällsutveckling har varit i kontakt med Uppsala Konsert och Kongress i frågan men
konstaterade då att dammen ligger på fastighetsmark, som förvaltas av Uppsala
kommunfastigheter AB. Det är således i första hand en fråga för bolagen att utreda.
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GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Plats och tid:

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 18:00-20:00

Ledamöter:

Stefan Hanna (C) ordförande
Louise Bill (M) 1 :e v. ordförande
Johan Lundqvist (MP) 2:e v.
ordförande
Mia Nordström (C)
IanEngblom (KD), ej § 33
Patrik Hedlund (S) fr o m § 29
Berit Ericsson (S)

Tjänstemän:

Åsa Nilsson Bjervner
Barbro Rinander
Ingemar Carlsson
Tom Karlsson
Ralf Nord
Patric Andersson
Ann-Britt Ådegren
Sven-Erik Asp
Brita Christiansen
Emma Hiigard

Utses att justera:

Johan Lundqvist (MP)

Justeringens
plats och tid:

2014-03-19

Jakob Envall (M), tjg
Lena Lundqvist (FP), tjg
Harald Klomp (KD), ej § 33
Göran Svanfeldt (S), tjg
Ida Sylwan (MP), tjg § 27-28, 33

Ersättare:

Tove Västibacken
Inger Tjäder, sekreterare

27-42 (33, 37-38, omedelbar just.)

Paragrafer:

Whällsutveckling, Stationsgatan 12, den 3 april 2014

...MXlZ.^....

Underskrifter:

Jöhan Lundqvist, j

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Datum:

19 mars 2014
3 april 2014

Datum för
anslags uppsättande:
Förvaringsplats
för protokollet:

Underskrifts

Justerandes sign

Sista dag för överldagande:
Datum för anslags nedtagande:

25 april 2014
24 april 2014

Kontoret för samhällsutveckling, Stationsgatan 12

Ide KS,
Inger TTjäder,
Utdragsbestyrkande
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GATU- OCH SAMHÄLLSMILJÖNÄMNDEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2014-03-19

§31

Yttrande över motion från Erik Pelling och Peter Gustavsson (båda S) om att
göra något åt dammen framför Uppsala Konsert och Kongress
GSN-2013-1980
Beslut
Gatu- och sarrmällsmiljönämnden beslutar
att anta upprättat förslag till yttrande och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Gatu- och sarrmällsmifjönämnden har inget att invända mot förslaget att förändra utformningen av
platsen framför Uppsala Konsert och Kongress. Kontoret för samhällsutveckling har varit i kontakt
med Uppsala Konsert och Kongress i frågan men konstaterade då att dammen ligger på
fastighetsmark, som förvaltas av Uppsala kommunfastigheter AB. Det är således i första hand en
fråga för bolagen att utreda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens remiss av den 2 september 2014.
Kontorets skrivelse av den 5 mars 2014.
Arbetsutskottet har utan eget yttrande överlämnat ärendet till nämnden.

Expedieras till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 5

