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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Utses att justera: 

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 09.00-12.10 

Linda Eskilsson (MP), ordförande Ersättare: Elisabeth Ståhle (MP) 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice Margareta Fernberg (M) 
ordförande Alfonso Marin (KD) 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice Bo Rundqvist (S) 
ordförande Lars Furborg (L) 
Arne Sandemo (M) Peter Induss (MP) 
Bertil Norbelie (M) Artemis Lumarker (V) 
Rachid Al Hajeh (S) 
Kajsa Wejryd (S) 
Gustaf Sundqvist (S) 
Charlotte Bergendahl (L) 
Ylva Larsdotter (V) 
Simon 0 Pettersson (SD) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Caitlin McEvoy (S) 
Sten Bernhardsson kulturdirektör, Marica Nordwall kommunikationsdirektör, 
Franzén chef kulturförvaltningens stab, Maria Björk chef Reginateatern, Gunilla 
Sjöblom fritidschef, Anna Ehn avdelningschef offentlig konst, Bo Frick rektor 
kulturskolan, Gunnar Ingestad Berggren avdelningschef kulturcentrum, Mohammed 
Mekrami avdelningschef Bibliotek Uppsala, Annika Strömberg 
verksamhetscontroller, Elise Rhodin kulturstrateg, Mikaela Granath intendent, 
Annika Bellander kommunikationsstrateg, Agneta Liljestam controller, Stina 
Berggren politisk sekreterare, Samuel Lundström nämndsekreterare. 
Sarah Havneraas (KD) Paragrafer: 21 - 32 

Sttionsgatan 12, 2019-03-05 
r 
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Linda Eskilsson, ordförande 
i t 

,,4. A  i  
'-SamueI1  Lundström, sekreterare  

Sarah Havneraas, justerare 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

ANSLAG/BEVIS 

Organ: 
Datum: 
Anslag sätts upp: 
Protokollet finns 
tillgängligt på: 

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kulturnämnden 
2019-02-27 Sista dag att överklaga: 2019-03-27 
2019-03-06 

www.uppsala.se  och Stationsgåtan 12 

Samuel Lundström 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 

§21 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Sarah Havneraas (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 5 mars. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 

§ 22 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med följande revideringar: 

Stina Bergström adjungeras till sammanträdet. 

Fortsatt nämndutbildning läggs först på föredragningslistan. 

Anmälningsärenden, KTN-2019-0182 
Protokoll, kulturförvaltningens samverkansgrupp 2019-02-13 
Anmälan av särskild aktivitet partigrupp, mittenstyret. 
Anmälan av särskild aktivitet partigrupp, V. 

Konferenser och möten 
At Home Everywhere the ICORN Network Meeting and PEN International WiPC Conference 29-31 
May 2019, Rotterdam 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 

§ 23 

Fortsatt nämndutbildning 

Marica Nordwall informerar om gränsdragning politik — kommun. 

Utdragsbestyrkande J sterandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 

§ 24 

Bokslut 2018 
KTN-2018-0244 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till årsbokslut för år 2018, 

att överlämna alla upprättade handlingar i kulturnämndens bokslut 2018 till 
kommunstyrelsen, samt 

att hemställa till kommunstyrelsen om överföring av medel för pågående investeringar enligt 
förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden föreslås godkänna upprättat bokslutsmaterial för verksamhetsåret 2018 samt 
överlämna detta till kommunstyrelsen. Nämnden föreslås även hemställa hos kommunstyrelsen om 
överföring av medel för pågående investeringar. Handlingarna är upprättade av kulturförvaltningen i 
samarbete med staben för ekonomi i enlighet med kommungemensamma riktlinjer. I bokslutet 
redogörs för nämndens ekonomiska resultat och analys av utfallet samt nämndens bidrag till 
måluppfyllelse av inriktningsmål och utfallet av uppdrag och nämndens åtgärder i verksamhetsplanen. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till Kulturnämndens sammanställda analys inför 
årsredovisningen. Den sammanställda analysen utgör även ett underlag för kommunens gemensamma 
bokslut. Nämnden har även följt upp avdelningarnas grunduppdrag. Förvaltningens bedömning är att 
nämnden bidrar till måluppfyllelse av Mål och budget för 2018 med plan för 2019 — 2020. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-02-08, reviderat av arbetsutskott 
2019-02-13. 
Arbetsutskottet har skickat ärendet vidare utan eget ställningstagande. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 

§ 25 

Internkontrollplan 2019 
KTN-2018-0636 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att anta förslaget till intemkontrollplan för 2019, samt 

att överlämna antagen intemkontrollplan till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Förslaget till intemkontrollplan 2019 baseras på de omvärlds- och riskanalyser som kulturnämndens 
arbetsutskott och kulturförvaltningen genomfört i enlighet med kommunens riktlinjer. Syftet med 
riskanalyserna har varit att identifiera faktorer och risker som kan påverka kultur- och 
fritidsverksamheten inom nämndens ansvarsområde negativt samt identifiera risker som kan förhindra 
att den politiska viljan i styrdokument inte kan genomföras. Förvaltningen har i framtagandet av 
planen även utgått från uppföljningen av 2018 års intemkontrollplan samt övriga granskningar och 
uppföljningar som gjorts under året. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-02-04. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

9,\ 
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KOMMUN KULTURNÄMNDEN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 

§ 26 

Konstnärlig gestaltning Brantingskolan 
KTN-2018-0027 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ge konstnären Anna Svensson uppdraget att utföra den konstnärliga gestaltningen för 
Brantingsskolan, samt 

att avsätta 1 300 tkr för den konstnärliga gestaltningen där konstnären erhåller 900 tkr för sitt 
uppdrag, vilket omfattar konstnärligt arvode och arbete, underkonsulter, material, resor, transport, 
försäkring, installation och oförutsedda utgifter. Resterande medel avser kringkostnader för Anna 
Svenssons uppdrag samt konstnärliga arbeten med den befintliga konsten. 

Reservationer 
Simon 0 Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga § 26. 

Yrkanden 
Simon 0 Pettersson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden godkände 2018-02-12 konstprogrammet för Brantingsskolan i Uppsala. Arbetet med 
att ta fram konstnär och skiss har följt Uppsala kommuns riktlinjer för arbetet med offentlig konst där 
medborgardialog har förts kring konstverket. Nu föreligger konstnärens gestaltningsförslag The 
Garden. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-02-04. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 

§ 27 

Upphandling av musikprogram till Parksnäckan, Stadsträdgården 
KTN-2019-0087 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att uppdra till kulturnämndens upphandlingsutskott att fastställa upphandlingsunderlag samt 
besluta om tilldelning avseende drift av Parksnäckan, Stadsträdgården, gällande åren 2020-
2023. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden hyr frilufts- och gästspelscenen Parksnäckan i stadsträdgården och har 
upphandlat verksamheten under sommarmånaderna med musikprogram, barnprogram och 
uthyrningsfunktion 2016-2019. Avtalet löper ut 2019. Verksamhet för åren 2020-2023 bör 
upphandlas senast september 2019. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-02-06. 
Arbetsutskottet har ställt sig bakom förvaltningens förslag. 

Utdragsbestyrkande 

sAk 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 

§ 28 

Nämndinitiativ angående yttrande över detaljplan för kvarteret Ubbo från 
Bertil Norbelie (M) 
KTN-2019-0089 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att avslå förslaget om att nämnden ska avge yttrande över detaljplan för kvarteret Ubbo, samt 

att förvaltningen får i uppdrag att i arbetet med att ta fram en ny delegations- och arbetsordning för 
kulturnämnden förtydliga i vilka ärenden nämnden ska yttra sig. 

Reservationer 
Sarah Havneraas (KD), Bertil Norbelie (M), Arne Sandemo (M) och Lena-Maria Jansson (C) 
reserverar sig till förmån för eget yttranden, bilaga § 28. 

Yrkanden 
Sarah Havneraas (KD), Bertil Norbelie (M), Arne Sandemo (M) och Lena-Maria Jansson (C) yrkar 
med instämmande av Simon 0 Pettersson (SD) att avslå första och andra att-satserna. 

Sarah Havneraas (KD), Bertil Norbelie (M), Arne Sandemo (M) och Lena-Maria Jansson (C) yrkar att 
kulturnämnden ger yttrande om nybyggnad i Odinslund och över detaljplan för kvarteret Ubbo. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 
Bertil Norbelie (M) väckte vid kulturnämndens sammanträde 2019-01-31 initiativ rörande att 
kulturnämnden ej avgivit yttrande över detaljplan för kvarteret Ubbo. Bertil Norbelie (M) föreslår i sin 
skrivelse att ansvaret för den uppdelade hanteringen av kulturmiljö och kulturarv inom Uppsala 
kommuns organisation ses över samt att kulturnämnden omgående beslutar att avge yttrande över 
detaljplanen för kvarteret Ubbo. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger arbetsutskottets förslag till beslut 2019-02-06, reviderat 2019-02-22. 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 

§ 29 

Val av kontaktpolitiker 
KTN-2019-0181 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Alfonso Marin (KD) att representera kulturnämnden i Kommunala pensionärsrådet (KPR) för 
perioden 2019-02-27 — 2022-12-31, 

att utse Ylva Larsdotter (V) och Margareta Fernberg (KD) att representera kulturnämnden i Tjejers 
rätt i samhället (TRIS) för perioden 2019-02-27 — 2022-12-31, 

att utse Charlotte Bergendal (L) och Peter Induss (1V113) att representera kulturnämnden i Röda Korset 
för perioden 2019-02-27 — 2022-12-31, samt 

att utse Lena-Maria Jansson (C) och Patrik Hedlund (S) att representera kulturnämnden i 
Barnombudet i Uppsala län för perioden 2019-02-27 — 2022-12-31. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



Justerandes sign 

Uppsala 
KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 

§ 30 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna. 

Protokoll 
Protokoll, kulturnämndens arbetsutskott 2019-01-23 
Protokoll, kulturförvaltningens samverkansgrupp 2019-01-23 
Protokoll, kulturförvaltningens samverkansgrupp 2019-02-13 

Särskild aktivitet partigrupp 
Särskild aktivitet partigrupp, mittenstyret, den 1 mars. 
Särskild aktivitet partigrupp, V, den 4 mars. 

Återrapporteringar 
Folk och kultur, 6-9 februari Eskilstuna, Lena-Maria Jansson (C), Ylva Larsdotter (V) 

Utdragsbestyrkande 

"\I\ 
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UREMI KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 

§31 

Möten och konferenser 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Linda Eskilsson (MP) att delta i At Home Everywhere the ICORN Network Meeting and 
PEN International WiPC Conference 29-31 May 2019, Rotterdam. 

Utdragsbestyrkande 

9k 
usterandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-02-27 

§ 32 

Informationsärenden 

Sten Bernhardsson informerar om Sävja kulturcentrum och biblioteksavtalet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Reservation mot kulturnämndens beslut i ärendet Konstnärligt 
gestaltningsuppdrag Brantingskolan 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot kulturnämndens beslut i ärendet Konstnärligt 
gestaltningsuppdrag Brantingskolan. Orsaken är framförallt att det beslutade förslaget inte på 
ett tydligt sätt anknyter till Brantingskolans två befintliga konstverk. 

Simon 0. Pettersson 

Ledamot (SD), kulturnämnden 
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Bertil Norbelie (M) 
Arne Sandemo (M) 
Sarah Havneraas (KD) 
011e Romlin (C) UPPSALA 

ALLIANSEN 

M Centerpartiet r7 J 

Kulturnämnden 27 februari 2019 

Ärende 7 

Nämndinitiativ angående yttrande över detaljplan för kvarteret Ubbo från Bertil Norbelie 

(m) 

Reservation 

Kulturnämnden bör yttra sig över detaljplan för kvarteret UBBO. Så har inte skett med hänvisning till 

att det i Uppsala gjorts en uppdelning, som innebär att kulturnämnden ska ansvara för 
kulturarvsfrågor medan stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kulturmiljöfrågor. Kulturmiljön är 
enligt Riksantikvarieämbetets definition en del av kulturarvet, som omfattar all av människan 

påverkad materiell och immateriell verksamhet. 

Vidare innebär den rådande uppdelningen att personal, som arbetar med plan- och byggfrågor ska 
yttra sig över förslag de själva arbetar fram. En klar jävssituation. Den rådande ordningen blir 

synnerligen tydlig i ärendet om nybyggnad i kvarteret UBBO. 

Kvarteret UBBO ligger i direkt anslutning till Odinslund, som kan beskrivas som Sveriges centrala 
ceremoniella kulturstråk. Det kan ses som slutpunkten på en ursprungligen spikrak väg från Fyrisån i 

söder, via slottet genom Kung Jans port fram till domkyrkan. Iden kulturhistoriska förundersökning 

som ingår i planarbetet konstateras att stråket mellan S:t Eriks torg och Uppsala slott har använts av 
staten, kyrkan, och stadens invånare för ceremonier, processioner, samlingar, manifestationer och 

demonstrationer. 

Odinslund är klassat som riksintresse vilket framgår av Uppsalas översiktsplan och innestadsstrategi 
2016. Länsstyrelsen har i tidigare yttranden lyft fram risken för allvarlig påverkan på riksintresset för 
kulturmiljövård. Den aktuella byggnadens känsliga läge i Odinslund ställer enlig länsstyrelsen 
osedvanligt höga krav på en framtida utveckling av platsen. Till detta kan läggas att området 
Odinslund har ett rikt mått av karaktärsbyggnader som utvecklats under århundraden. Om där ska 
tillkomma ny bebyggelse ska den i detta vida sammanhang tillföra värden av stor betydelse. Sådana 
behov kan tänkas uppkomma i framtiden. Att nu bygga utställningshall och forskarlägenheter lever 

inte upp till högt ställda krav. 

Att inte se nybyggnad i anslutning till Odinslund som en fråga, som innefattar bedömningar om 
påverkan på kulturarvet är märkligt. Kulturnämnden borde med hänsyn till sitt ansvar för 
kulturarvsfrågor, enligt vår mening, ha yttrat sig och avslagit förslaget till den nya byggnaden i 

kvarteret UBBO. 

Som här visats är det i Uppsala gällande ansvaret för kulturarv och kulturmiljö en lokal konstruktion 
som minskar kulturnämndens inflytande. Kulturnämndens beslut idag innebär också att 
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny delegations- och arbetsordning för nämndens arbete. Så 
kan givetvis ske, men det står ändå fritt för nämnden att yttra sig i frågor rörande hur kulturarv och 

kulturmiljö påverkas av byggnader och samhällsplanering. 
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