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§ 121

Övertagande av immateriella rättigheterna för Linnés plugghäst 
KSN-2017-2413

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att överta immateriella rättigheterna till varumärket Plugghästen samt mönsterskydd för 
Linnés plugghäst från nuvarande innehavare. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har erbjudits att ta över alla immateriella rättigheter (IP-rättigheter) till 
varumärket Linnés plugghäst. Sedan 2008 pågår ett arbete som syftar till att göra kulturarvet efter  
Carl von Linné till ett av UNESCOs världsarv. Plugghästen är en del i det kulturarv som eventuellt  
kan komma att bli till ett världsarv. Att ta över IP-rättigheterna innebär att Uppsala kommun får  
möjlighet att långsiktigt förvalta och tillhandahålla bygginstruktioner för plugghästen till allmänheten, 
utan någon kostnad för kommunen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 8 maj 2018. 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Plats och tid: Bergius, 13:00 – 15:10 

Beslutande: 
 

Marlene Burwick (S), Ordförande 
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordf 
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf 
Erik Pelling (S) 
Gustaf Lantz (S), ej §107 p g a jäv 
Linda Eskilsson (MP), § 107 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Eva Christiernin (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Ilona Szatmari Waldau (V) 
Mats Gyllander (M) 
Therez Olsson (M), §§ 102 - 104 
Carolina Bringborn (M), §§ 105 – 106 
Markus Lagerqvist (M), §§ 107 - 122 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 
 

Ersättare: 
 

Linda Eskilsson (MP), § 102 – 106, 
108 - 122 
Hanna Mörck (V)  
Daniel Rogozinski (V), §§ 107 - 122  
Anne Lennartsson (C)  
Markus Lagerqvist (M), §§ 102 - 106 
Eva Edwardsson (L)  
 

Övriga  
deltagare: 

 
Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa Nilsson 
Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Lena Grapp, stadsjurist. Marica 
Nordwall, kommunikationsdirektör. Erik Boman, presschef. Mats Norrbom, stadsbyggnads- 
direktör. Charlotte Skott, näringslivsdirektör. Susanne Eriksson, politisk stabschef (S). 
Politiska sekreterare (M), (L), (C) och (KD). Ingela Persson, kommunsekreterare. 
 

Utses att 
justera: 

Fredrik Ahlstedt (M) Paragrafer: 102 - 122 
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Kommunfullmäktige 

Övertagande av immateriella rättigheterna för Linnés plugghäst 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att överta immateriella rättigheterna till varumärket Plugghästen samt mönsterskydd för 
Linnés plugghäst från nuvarande innehavare. 
 
 
Ärendet 
Uppsala kommun har erbjudits att ta över alla immateriella rättigheter (IP-rättigheter) till 
varumärket Linnés plugghäst. Sedan 2008 pågår ett arbete som syftar till att göra kulturarvet 
efter Carl von Linné till ett av UNESCOs världsarv. Plugghästen är en del i det kulturarv som 
eventuellt kan komma att bli till ett världsarv. Att ta över IP-rättigheterna innebär att Uppsala 
kommun får möjlighet att långsiktigt förvalta och tillhandahålla bygginstruktioner för 
plugghästen till allmänheten, utan någon kostnad för kommunen.  
 
Föredragning 
År 1741 lät Carl von Linné formge och tillverka en föreläsningsstol kallad Linnés plugghäst. 
Linné skapade en för tiden karaktärsfull, ergonomisk och bekväm lässtol som han använde 
både som studiestol och kateder vid föreläsningar och i sin privata undervisning. Inspirationen 
hämtade han från utländska kloster och universitetsbibliotek, där liknande konstruktioner 
hade använts sedan 1200-talet. Originalet är bevarat och står på Linnés Hammarby. 
 
Originalet från år 1741går inte att använda och är inte heller mönsterskyddad. Ett första steg 
till att tillverka en modern replika gjordes 1964 men det var i januari 2000 som ett större 
initiativ togs för att bevara, vidareutveckla samt använda Linnés plugghäst som ett verktyg för 
att marknadsföra Uppsala. Bakom detta initiativ stod projektledare Gunnar Grip, slottsarkitekt 
Hans Matell och inredningsarkitekt Åke Westin.  Lagom till Linnéjubileet 2007 utvecklades 
en ny version av Plugghästen. Tanken var att den nya stolen förutom att vara en lässtol även 
skulle kunna tjänstgöra som datorbord för bärbara datorer. 
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Hösten 2017 kontaktade nuvarande innehavare Gunnar Grip Uppsala kommun med en 
förfrågan om kommunen är intresserad av att ta över rättigheterna för varumärket Linnés 
Plugghäst. I ljuset av det pågående arbetet med att göra kulturarvet efter Carl von Linné och 
hans samtida kollegors vetenskapliga arbete, The Rise of Systematic Biology, till ett av 
UNESCOs världsarv har kommunledningskontoret har berett frågan och dragit slutsatsen att 
det finns ett antal fördelar med att ta över rättigheterna: 

- Linnés plugghäst är starkt förknippad med Uppsala och Linné. 
- Kulturarvet kan fortsatt spridas genom att mönsterskydd och byggritningar inte tas 

över av kommersiell aktör.  
- Tillverkning och försäljning av färdiga produkter skulle kunna vara en del av daglig 

verksamhet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det föreligger inga ekonomiska konsekvenser i ärendet. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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