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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (5), 1:e vice ordf. 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf. 
Agneta Erikson (5) 
Dick Jansson (S) 
Kajsa Wejryd (S) §§ 49-59 
Gustav Sundqvist (S) 
Lars Furborg (L) 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
011e Rom lin (C) 
Ylva La rsdotter (V) §§ 53-60 
Simon Pettersson (SD) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Artemis Lumarker (V) §§ 49-52 
Caitlin McEvoy (5) § 60 

Ej tjänstgörande ersättare 

Caitlin McEvoy (5) §§ 49-59 
Bo Rundqvist (5) 
Peter Induss (MP) 
Alfons() Marin (KD) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
Margareta Fern berg (M) 
Artemis Lumarker (V) §§ 53-60 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson direktör, Anna Franzén chef kulturförvaltningens stab, Mohammed 
Mekrami chef Bibliotek Uppsala, Anna Ehn avdelningschef offentlig konst, Therese von 
Ahn verksamhetscontroller, Agneta Liljestam controller, Karin Sundequist, Agneta 
Olofsson kulturstrateger, Pia Sörås-Staflin verksarnhetsutvecklare, Karin Hansson 
samordnare ICORN, Samuel Lundström nämndsekreterare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§49 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§50 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nd e 
- /i )k 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§51 

Stipendium till kulturarbetare och Unga 
skrivare 2020 

KTN-2019-00854 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att följande personer beviljas stipendium till kulturarbetare, arbetsstipendium 
respektive fortbildningsstipendium samt stipendium till unga skrivare 2020: 

Arbetsstipendium 100 000 kr 
Hanna Beting, bildkonst 
Farhad Shakely, litteratur 

Stipendium för fortbildning, material och andra för det konstnärliga utövandet 
angelägna behov 30 000 kr 
Aron Landahl, bildkonst 
Charlotte Melander, bildkonst 
Maria Nassos, bildkonst 
Mathias Karlsen Björnstad, musik 
Stina Hellberg Agback, musik 
Mårten Jansson, musik 
Anna Einarsson, musik 
Tove Salmgren, scenkonst 
Mariam Naraghi, litteratur 
Ylva Hillström, litteratur 

Stipendium till Unga skrivare 13 - 19 år 
Jonas Bergens, f 2002, 8 000 kr 
Jennifer Thor, f 2005, 4 000 kr 
Elsa Nystrand Fogelberg f 2006, 4 000 kr 
Ahmedhadi Bashir Ibrahim f 2002, 1 000 kr 
Amanda Essemyr f 2005, 1 000 kr 
Ellen Brandberg f 2004, 1 000 kr, 

2. att stipendiesumman för ovanstående stipendier uppgår till 519 000 kr, samt 
3. att utdelning av stipendierna kommer att ske på Uppsala konstmuseum i 

december 2020. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

Sammanfattning 

Kulturnämndens stipendier till kulturarbetare och unga skrivare har utlysts och 
behandlats i vederbörlig ordning. Årets behöriga sökande har varit 48 (2019:55) inom 
stipendiet till kulturarbetare och inom unga skrivare 6 (2019: 10). Störst antal sökande i 
år finns inom bildkonst- och litteraturområdet. Föreslagen summa för dessa stipendier 
är 519 000 kr. 

Beslutsunderlag 
Stipendieutskottets protokoll för februari och april 2020. 
Förslag till beslut 2020-04-20 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

.-- 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§52 

Mars/aprituppföljning 2020 

KTN-2020-00225 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna förvaltningens förslag till delårsbokslut per mars/april 2020, 

2. att uppdra åt kulturförvaltningen att inom antagen investeringsram genomföra 
omfördelning inom och mellan avdelningarna för att möjliggöra anpassningar av 
verksamheten utifrån ändrade planeringsförutsättningar, samt 

3. att överlämna alla upprättade handlingar i kulturnämndens delårsbokstut per 
mars/april 2020 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kulturförvaltningen har sammanställt svar på särskilda frågor om coronaviruset Covid-
19 och dess större konsekvenser för de olika verksamheterna samt andra större 
avvikelser på leveransförmågan (Bilaga 1). Förvaltningen har även upprättat en 
förenklad ekonomisk uppföljning per mars med prognos för helåret 2020 (Bilaga 2) i 
samarbete med ekonomistaben. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-29 
Bilaga 1. Särskilda frågor om coronaviruset Covid-19 per april 2020. 
Bilaga 2. Förenklad ekonomisk uppföljning per mars 2020 

Kulturnämndens arbetsutskott skickade ärendet vidare till nämnd utan eget yttrande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-- SÄI 
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Kulturnämnden Datum: 
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§53 

Översyn av kulturstöd 

KTN-2019-00603 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att ta del av rapport avseende översyn av kulturstöd, 

2. att uppdra till kulturförvaltningen att sända föreslagna förändringar i 
stödformerna på remiss till berörda aktörer, samt 

3. att uppdra till kulturförvaltningen att återkomma med förslag på nya riktlinjer 
för stöd till det fria kulturlivet och stöd till lokala kulturyttringar under hösten 
2020. 

Sammanfattning 

Kulturförvaltningen har genomfört en översyn av kulturnämndens kulturstöd och 
föreslår i föreliggande rapport ett antal förändringar för att anpassa stödformerna till 
det nya kulturpolitiska programmet, se bilaga 1. Kulturnämnden föreslås ge 
förvaltningen i uppdrag att sända föreslagna förändringar i stödformerna på remiss till 
berörda aktörer samt att återkomma med förslag på nya riktlinjer för stöd till det fria 
kulturlivet och stöd till lokala kulturyttringar under hösten 2020. Remissvaren ska 
inkomma senast 15 juni 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-27 
Bilaga 1 Rapport - översyn av kulturstöd 
Bilaga 2 Nuvarande riktlinjer för kulturnämndens stöd till kulturverksamhet 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Q 

yi 
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Kulturnämnden Datum: 
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§54 
Yttrande över fördjupad översiktsplan för de 
sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna 

KTN-2020-00180 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att i yttrandet på sidan sju under rubriken kultur- och fritidsverksamhet 
revidera fjärde stycket enligt följande: 
Planeringsinriktningen anges att mark ska reserveras för lokaler för kultur- och 
fritidsverksamhet. Kulturnämnden vill här understryka vikten av att de flexibla 
lokaler som planeras för bland annat skolverksamhet anpassas för att användas 
till kultur- och fritidsverksamhet för både för barn, ungdomar och vuxna. Utöver 
detta kan även finns behov av kvarterslokaler spridda i bostadsområdena för att 
ge invånarna närhet till ytor för egna initiativ till aktiviteter och möten. 1 planen 
föreslås även att mark reserveras för ett samlat utbud av kulturverksamhet 
centralt i den nya stadsmiljön med närhet till kommunikationer där flödet av 
människor är stort merparten av dygnet vilket välkomnas av kulturnämnden. 
Dock bör benämningen kulturhus för dessa centralt placerade lokaler som 
används i planen på s 78 bytas mot lokaler för kulturverksamhet för att undvika 
missförstånd kring vad som menas med benämningen. 

2. att med revideringen avge upprättat yttrande avseende fördjupad 
översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna till kommunstyrelsen. 

Yrkande 

Linda Eskilsson (MP), Patrik Hedlund (S), Agneta Eriksson (S), Dick Jansson (S), 
Kajsa Wejryd (S), Gustav Sundqvist (S) och Lars Furborg (L) yrkar att i yttrandet på 
sidan sju under rubriken kultur- och fritidsverksamhet revidera fjärde stycket enligt 
följande: 
Planeringsinriktningen anges att mark ska reserveras för lokaler för kultur- och 
fritidsverksamhet. Kulturnämnden vill här understryka vikten av att de flexibla 
lokaler som planeras för bland annat skolverksamhet anpassas för att användas till 
kultur- och fritidsverksamhet för både för barn, ungdomar och vuxna. Utöver detta 
kan även finns behov av kvarterslokaler spridda i bostadsområdena för att ge 
invånarna närhet till ytor för egna initiativ till aktiviteter och möten. 1 planen föreslås 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

4 "Y"\. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

även att mark reserveras för ett samlat utbud av kulturverksamhet centralt i den nya 
stadsmiljön med närhet till kommunikationer där flödet av människor är stort 
merparten av dygnet vilket välkomnas av kulturnämnden. Dock bör benämningen 
kulturhus för dessa centralt placerade lokaler som används i planen på s 78 bytas 
mot lokaler för kulturverksamhet för att undvika missförstånd kring vad som menas 
med benämningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Linda Eskilsson (MP), Patrik Hedlund (S), Agneta Eriksson (S), Dick 
Jansson (S), Kajsa Wejryd (S), Gustav Sundqvist (S) och Lars Furborgs (L) 
ändringsyrkande mot avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har beslutat sända ut ett förslag till fördjupad översiktsplan för 
sydöstra stadsdelarna. Synpunkter på förslaget lämnas senast den 15 maj 2020. 
Kulturförvaltningen har utifrån Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun med 
tillhörande åtgärder i Handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2020-2023 (KSN-
2019-0323) samt perspektivet barns och ungas fria tid bedömt föreliggande plan. 
Bedömningen redogörs för i yttrandet till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-20 
Bilaga Samrådsyttrande - fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna 

Kulturnämndens arbetsutskott skickade ärendet vidare till nämnd utan eget yttrande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-3'  
lA 
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§55 

Yttrande över detaljplan för Vaksala kyrkskola 

KTN-2019-0405 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende 
detaljplan för Vaksala kyrkskola, Vaksala 3:1 

Sammanfattning 

Kulturförvaltningens samlade bedömning till fortsatt arbete med planförslaget är att i 
första hand inhämta ytterligare utlåtande av antikvarisk-teknisk kompetens om den 
befintliga skolans byggnadstekniska status och möjligheter till renovering. Visar det sig 
att skolbyggnaden kan bevaras men inte kan nyttjas som förskola bör den bevaras och 
nyttjas på annat sätt. Om slutsatsen är att skolan inte kan bevaras bör planförslaget 
bearbetas genom samverkan med antikvarisk kompetens som konsekvensbedömer 
det befintliga förslaget och bistår med rekommendationer för att tillse att en ny 
byggnad blir så väl anpassad som möjligt för kulturmiljön vid Vaksala kyrka. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-14 
Bilaga Samrådsyttrande - detaljplan för Vaksala kyrkskola, Vaksala 3:1 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

VA 
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§56 

Yttrande över detaljplan för kvarteret Hugin 

KTN-2020-00254 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att följande mening läggs till sist i yttrandet: 
Planen bör dock utformas så att ett konstmuseum skulle kunna placeras i 
kvarteret 

2. att med revideringen avge upprättat yttrande avseende detaljplan för 
kvarteret Hugin till plan- och byggnadsnämnden. 

Reservation 

Bertil Norbelie (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 
motiveringen: 

Frågan om konstmuseets framtida placering är ännu inte avgjord. Ett av alternativen är 
en placering i kvarteret Hugin. Att nu välja att anta en plan som utesluter kv Hugin är på 
många sätt anmärkningsvärt och speglar en märklig syn på hur de demokratiska 
processerna bör fungera! 

Den aktuella detaljplanen för kvarteret Hugin bör avslås. 

Yrkande 

Bertil Norbelie (M) yrkar att kulturnämnden i yttrandet föreslår att detaljplanen avslås. 

Arne Sandemo (M) yrkar att följande mening läggs till sist i yttrandet: 
Planen bör dock utformas så att ett konstmuseum skulle kunna placeras i kvarteret 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Arne Sandemos (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

q1/\ 
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Ordföranden ställer sedan arbetsutskottets förslag med Arne Sandemos (M) 
tilläggsyrkande mot Bertil Norbelies (M) avslagsyrkande och finner att nämnden 
bifaller arbetsutskottets förslag med Arne Sandemos (M) tilläggsyrkande. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningens samlade bedömning ur kulturarvsperspektiv föranleder inga 
invändningar mot planförslaget. Det planerade parkområdet som utgör en del av det 
längre gröna stråk som kommer att sammanbinda resecentrum med årummet kan 
komma att bli föremål för konstnärlig gestaltning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-17 
Bilaga Samrådsyttrande - detaljplan för kvarteret Hugin 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§57 

Revidering av kulturnämndens 
sammanträdestider 

KTN-2019-00676 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att kulturnämndens sammanträde den 23 september flyttas till den 7 oktober 
kl.13.00, samt 

2. att kulturnämndens arbetsutskotts sammanträden den 9 september flyttas till 
den 30 september kl.09.00. 

Sammanfattning 

Med anledning av Covid-19 har Uppsala kommuns mål- och budgetprocess 
reviderats. Remissen skickas till nämnder och bolag den 25 september. 
Kulturnämnden ombeds att inkomma med yttrande rörande mål och budget 
senast den 9 oktober. Kulturnämnden behöver därför flytta sitt sammanträde 
planerat den 23 september samt kulturnämndens arbetsutskott den 9 september 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-20 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Qikl\- 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-04-29 

§58 

Anmälningsärenden 

KTN-2020-00283 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning 

Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott 2020-03-26 

Protokoll från kulturförvaltningens sa mverkansgrupp 2020-02-26 

Protokoll från kulturförvaltningens samverkansgrupp 2020-03-18 

Protokoll från kulturförvaltningens skyddskommitté 2020-02-20 

Rapport från kommunrevisionen: Granskning av hantering och kontroll av anställdas 
bisysslor, 2020-04-17 

Rapport från kommunrevisionen: Granskning av kommunens främjande och 
förebyggande arbete bland unga för att minska våld och annan kriminalitet, 2020-04-
17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-C.K 91 
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§59 

Delegationsbestut för perioden 2020-03-19 till 
2020-04-21 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-03-19 till 2020-
04-21 till protokollet. 

Särskilt yttrande 

Bertil Norbelie (M) lämnar särskilt yttrande enligt följande: 

Ordförandebeslut om "Anvisningar av kulturförvaltningens verksamhet samt av 
verksamhet som bedrivs av kulturnämnden med anledning av covid-19 ". 

I beslutet ingår en punkt rörande Organisationer med fasta kostnader som uppbär 
verksamhetsstöd, evenemangsstöd, inklusive stöd till barns och ungas kulturutövande. 
Där anges följande: 

Om inte det hela beviljade stödet används fullt ut på grund av förändrad eller inställd 
verksamhet, får överskottet, efter avräkning av förgäveskostnader för till exempel 
personal eller förhyrda lokaler, överföras till 2021 års verksamhet. 

Det stöd som beviljats avser innevarande års verksamhet. Beslut om stöd för kostnader 
som avser verksamheten under 2021 bör inte kunna ske nu. Dessa beslut kan fattas som 
del i verksamheten för nästa år. 

Den aktuella punkten i ordförandebeslutet 2020-04-06 bör utgå. 

Justerandes signatur 

k _ 
Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2020-04-29 

§60 

Informationsärenden 

Sten Bernhardsson informerar från verksamheten 

Karin Hansson informerar om ICORN och Uppsalas roll 

Utdragsbestyrkande Justerandes signatur 

9-k 91 
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