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Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stadshusgatan 2 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: kulturnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Kulturnämndens protokoll torsdagen den 24 
mars 2022 

Plats och tid  
Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, klockan  09:00-12:00,  
ajournering klockan 10.40-10.50 

Paragrafer  

26-39 

Justering  

Protokollet är justerat digitalt med e-signatur.  

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för 
beslutsprotokoll. Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Justerare 

Linda Eskilsson, ordförande 

Arne Sandemo, ledamot 

Sekreterare 

Klara Eklund 

  

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

mailto:kulturnamnden@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf. §§26-38 
Agneta Erikson (S) 
Dick Jansson (S) 
Kajsa Wejryd (S) 
Lars Furborg (L) §§ 26–32 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Simon Pettersson (SD)  
Roger Jo Linder (S) 
Margareta Fernberg (M) 
Lena-Maria Jansson (C) 
Artemis Lumarker (V) 
Magnus Åhrgren (S) §§ 33–39 
 

Ej tjänstgörande ersättare 

Magnus Åhrgren (S) §§ 26–32 
Elisabeth Ståhle (MP) §§ 26–32 

Övriga närvarande 

Klara Eklund, nämndsekreterare  
Jasmina Adabaniyan, nämndsekreterare  
Sten Bernhardsson, förvaltningsdirektör kulturförvaltningen 
Anna Ehn, enhetschef offentlig konst §§ 26–32  
Tove Otterclou, intendent – på distans §§ 26–31  
Ella-Kari Norberg Åberg, avdelningschef Uppsala kulturskola 
Karin Sundequist, utvecklingsledare Uppsala kulturskola – på distans, § 32 
Therese von Ahn, verksamhetscontroller §§ 32–39 
Malin Bengtsson, controller – på distans §§ 32–34 
Agneta Brändström, strateg §§ 32 - 39 
Gunilla Sjöblom, fritidschef §§ 32 - 39 
Fredrik Söderbaum, kulturstrateg § 32 
Helena Westin, avdelningschef Uppsala konst och kulturarv – på distans 
Stina Bergström, politisk sekreterare – på distans, §§ 32–37  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 

Val av justerare samt justeringsdag 
 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 31 mars 2022. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 

Fastställande av föredragningslista 
 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att fastställa den utsända föredragningslistan.  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 

Anmälan av jäv 
 
Kulturnämndens förtroendevalda tillfrågas om någon avser anmäla jäv i någon fråga.  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 29  

Konstprogram Storvreta 
KTN-2019-0227 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättat förslag till konstprogram för konstnärlig gestaltning 
inom projektet Storvreta. 

Sammanfattning 

Storvreta ska genomgå en omfattande omdaning. Den offentliga konsten är en viktig 
del av områdets gestaltning. I Kulturnämndens budget har investeringsmedel avsatts 
till konstnärlig gestaltning. Ärendet innehåller förslag om upprättat konstprogam för 
denna gestaltning, författad i enlighet med Uppsala kommuns riktlinjer för arbetet 
med offentlig konst.  

Beslutsunderlag  

1. Tjänsteskrivelse daterad den 2022-02-18 
2. Bilaga 1 Konstprogram för Storvreta  

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

 

Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget med redaktionella ändringar. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 30  

Utvärdering av tillfällig öppen vägg i Uppsala 
kommun 
KTN-2020-00324 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att ta emot utvärderingen av tillfällig öppen vägg, samt 
2. att uppdra åt kulturförvaltningen att utreda möjligheten för uppförandet av en 

permanent öppen vägg i Gränbyparken och återrapportera uppdraget senast i 
juni 2022. 

Sammanfattning 

På uppdrag av kulturnämnden genomförde kulturförvaltningens enhet för offentlig 
konst under sommaren 2021 projektet öppen vägg i Uppsala. I uppdraget ingick att 
efter avslutat projekt genomföra en utvärdering.  Nu föreligger utvärderingen samt ett 
förslag för en permanentning av en öppen vägg. 

Beslutsunderlag  

1. Tjänsteskrivelse 
2. Bilaga 1: Utvärdering av öppen vägg i Uppsala kommun 

Yrkande 

Artemis Lumarker (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Simon Pettersson (SD) yrkar avslag till den andra beslutssatsen i arbetsutskottets 
förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer första beslutssatsen i arbetsutskottets förslag mot avslag och finner 
att nämnden bifaller att ta emot utvärderingen av tillfällig öppen vägg. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

Ordförande ställer andra beslutssatsen i arbetsutskottets förslag mot Simon 
Pettersons (SD) avslagsyrkande och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets 
förslag.  

Reservation 

Simon Petterson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 31  

Konstprogram för Slottsparken, 
Slottsträdgården och Odinslund 
KTN-2021-00716 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna upprättat förslag till konstprogram för konstnärlig gestaltning 
inom projektet Slottsparken, Slottsträdgården och Odinslund, samt 

2. att kulturförvaltningen kontinuerligt återrapporterar ärendet till nämnden 
innan avtal om gestaltningsuppdrag ingås med konstnärer. 

Sammanfattning 

För området Slottsparken, Slottsträdgården och Odinslund har ett övergripande 
konstprogram tagits fram.  Temat Fred, siktlinje och kulturarv har tagits fram ur dialoger 
och platsens historia. Konstprogrammet ska ligga till grund för konstnärliga 
gestaltningsprojekt i området vilka fördjupas i uppdragsbeskrivningar och 
kravspecifikationer. Området är aktuellt för omdaning och därigenom för konstnärliga 
projekt. 
 

Beslutsunderlag  

1. Tjänsteskrivelse 
2. Bilaga 1: Konstprogram för Slottsparken, Slottsträdgården och Odinslund 
3. Bilaga 2: Fastighetsägare, dialogparter, konstverk i området och närområdet, 

länkar till källor 
4. Bilaga 3: Kartbilaga 

Yrkande 

Linda Eskilsson (MP) yrkar att bifalla arbetsutskottets förslag med tillägget att 
kulturförvaltningen kontinuerligt återrapporterar ärendet till nämnden innan avtal om 
gestaltningsuppdrag ingås med konstnärer. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag med sitt eget tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förvaltningens förslag med revideringar. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 32  

Utveckling Uppsala kulturskola 2022-2024 
KTN-2021-00713 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna föreslagen utvecklingsplan för Uppsala kulturskola 2022–2024 
enligt nivå 3 under förutsättning att ekonomiska resurser tillförs kulturnämnden,  

2. att uppdra åt kulturförvaltningen att löpande införliva de lokalbehov som 
uppstår av utvecklingen i lokalförsörjningsplanen för kultur- och fritidslokaler, 
samt 

3.  att uppdra åt kulturförvaltningen att inför Mål och budgetarbetet våren 2023 
återkomma med en utvärdering av effekterna av genomförd El Sistema-
verksamhet. 

Sammanfattning 

Kulturförvaltningen har tagit fram alternativa planer för utveckling av Uppsala 
kulturskola under perioden 2022–2024. Åtgärderna under 2022 ryms inom fastlagd 
budgetram för Uppsala kulturskola. Kostnader för den fortsatta utvecklingen under 
2023–2024 är beroende av ambitionsnivån avseende antalet kursplatser.  

Beslutsunderlag  

1. Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21 
2. Bilaga Underlag till utvecklingsplan för Uppsala kulturskola 2022–2024 

Yrkande 

Bertil Norbelie (M), Arne Sandemo (M), Margareta Fernberg (M) och Lena-Maria Jansson 
(C) yrkar: 

att bifalla kulturskoleplanens textdel enligt nivå 2. Beslut enligt nivå 3 bör anstå till en 
tidpunkt då insatsen kan vägas mot övriga angelägna insatser som nämnden kan vilja 
bidra till på kulturområdet. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

Linda Eskilsson (MP), med instämmande av Patrik Hedlund (S), Agneta Erikson (S), 
Kajsa Wejryd (S), Dick Jansson (S), Lars Furborg (L) och Roger Jo Linder (S), yrkar:  

(1) bifall till första beslutssatsen,  
(2) att till första beslutssatsen tillägga att föreslagen utvecklingsplan godkänns 

enligt nivå 3 under förutsättning att ekonomiska resurser tillförs kulturnämnden, 
samt 

(3) att uppdra åt kulturförvaltningen att inför Mål och budgetarbetet våren 2023 
återkomma med en utvärdering av effekterna av genomförd El Sistema-
verksamhet. 

Beslutsgång 

Ordförande bedömer att det finns två förslag på nivåer för utvecklingsplanen för 
Uppsala kulturskola 2022–2024, Linda Eskilsson (MP) med fleras förslag om nivå 3, 
samt Bertil Norbelie (M) med fleras förslag om nivå 2. 

Ordförande ställer därav Linda Eskilsson (MP) med fleras förslag mot Bertil Norbelie (M) 
med fleras förslag. Votering begärs och genomförs. 

Nämnden fastställer följande propositionsordning: Den som vill bifalla Linda Eskilsson 
(MP) med fleras förslag röstar ja och den som vill bifalla Bertil Norbelie (M) med fleras 
förslag röstar nej. 

Ja-röster avger: Linda Eskilsson (MP), Patrik Hedlund (S), Agneta Erikson (S), Kajsa 
Wejryd (S), Dick Jansson (S), Lars Furborg (L), Roger Jo Linder (S) och Artemis Lumarker 
(V). 

Nej-röster avger: Bertil Norbelie (M), Arne Sandemo (M), Margareta Fernberg (M), Lena-
Maria Jansson (C) och Simon Pettersson (SD). 

Därmed beslutar nämnden enligt Linda Eskilsson (MP) med fleras förslag med 8 ja-
röster och 5 nej-röster. 

Därefter ställer ordförande Linda Eskilsson (MP) med fleras andra (2) yrkande mot 
avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Slutligen ställer ordförande Linda Eskilsson (MP) med fleras tredje (3) yrkande mot 
avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Reservation 

Bertil Norbelie (M), Arne Sandemo (M), Margareta Fernberg (M) och Lena-Maria Jansson 
(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Arbetsutskottet har inte tagit ställning till förslaget. 



Sida 13 (19) 

 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 33  

Beslut om allmänhetens närvaro vid 
kulturnämndens sammanträden 
KTN-2022-00203 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att tillåta allmänhetens närvaro vid kulturnämndens sammanträden. 

Sammanfattning 

Med anledningen av covid-19 pandemin och krisledningsnämndens beslut 2020-03-16 
§2, beslutade kulturnämnden på sitt sammanträde den 26 mars 2020 §31 att inte tillåta 
allmänhetens närvaro vid nämndens sammanträden. Mot bakgrund av att de flesta 
åtgärder mot covid-19 upphörde att gälla den 9 februari 2022, kan kulturnämndens 
beslut att inte tillåta allmänhetens närvaro vid nämndens sammanträden likaså 
upphöra att gälla. Detta innebär att allmänhetens närvaro tillåts vid kulturnämndens 
sammanträden från och med sammanträdet den 28 april 2022. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse daterad den 2022-02-21 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att nämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 

 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 34  

Ekonomisk månadsrapportering 
kulturnämnden per februari 
KTN-2022-00276 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att ta emot ekonomisk månadsrapport per februari 2022. 

Sammanfattning 

Periodens resultat är ett överskott om 3,2 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse 
om 3,0 miljoner kronor i förhållande till budget för perioden. Den positiva 
budgetavvikelsen beror på lägre verksamhetskostnader om totalt 3,5 miljoner kronor. 
Bland annat är kostnaden för övriga tjänster lägre, främst relaterat till pandemins 
restriktioner. Även fastighetskostnader är lägre beroende på en utebliven 
hyreskostnad och försenad fakturering. Personalkostnader är lägre på grund av vakans 
och sjukfrånvaro. Samtidigt har pandemin även förorsakat lägre försäljnings- och 
hyresintäkter, vilket lett till en negativ budgetavvikelse för verksamhetsintäkter om 0,5 
miljoner kronor. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden tar emot ekonomisk månadsrapport per februari och 
finner att nämnden beslutar detsamma. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 35  

Anmälningsärenden till kulturnämnden den 24 
mars 2022 
KTN-2022-00003 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Inkomna anmälningsärenden till kulturnämnden den 24 mars 

• Protokoll från kulturnämndens stipendieutskott 2022-02-14 
• Protokoll från facklig samverkan och skyddskommitté 2022-02-16 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 36  

Delegationsbeslut för perioden 2022-02-14 till 
2022-13-14 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

         1. att lägga förteckning över delegationsbeslut för perioden 2022-02-14 till 2022-
03-14 till protokollet. 

 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut som anmäldes vid nämndens sammanträde den 24 mars 2022: 

• Beslut om kulturstöd avseende evenemangsstöd  
• Beslut om stöd till barn- och ungdomsverksamhet avseende evenemangsstöd 

ung  
• Beslut om kulturstöd avseende ateljéstöd  
• Ingå avtal efter upphandling  
• Beslut om kulturstöd avseende stöd till nationella minoriteters föreningar 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 

Informationsärenden 
 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningsdirektör Sten Bernhardsson informerar om covid-19 och dess påverkan på 
verksamheten, kommunens arbete med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget, 
rekrytering av ny avdelningschef till Fritid Uppsala, en enkätundersökning om 
otillbörlig påverkan samt information om organisatoriska förändringar som påverkar 
kulturförvaltningen.  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 

Deltagande konferens och möten 
 
Inga inbjudningar har inkommit till nämnden den 24 mars.  
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2022-03-24 

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. 
Denna återfinns på protokollets sista sida. 

Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 

Workshop om lokalförsörjningsplan 
 
Nämnden deltar i en workshop om lokalförsörjningsplanen för kulturnämnden.  
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