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Uppsala 
kommun 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

Närvarande 

Beslutande 

Linda Eskilsson (MP), ordf. §§ 77-79 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice ordf. 
Sarah Havneraas (KD), 2:e vice ordf. närvarar på distans § 87 
Dick Jansson (S) närvarar på distans 
Kajsa Wejryd (S) närvarar på distans 
Gustav Sundqvist (S) närvarar på distans 
Arne Sandemo (M) närvarar på distans 
Bertil Norbelie (M) närvarar på distans 
Simon Pettersson (SD) närvarar på distans 
Artemis Lumarker (V) närvarar på distans 
Lena-Maria Jansson (C) närvarar på distans 
Elisabeth Ståhle (MP) närvarar på distans 
Caitlin McEvoy (S) närvarar på distans 
Peter Induss (MP) närvarar på distans §§ 80-87 
Alfonso Marin (KD) närvarar på distans §§ 77-86 

Ej tjänstgörande ersättare 

Bo Rundqvist (S) när-varar på distans 
Peter Induss (MP) närvarar på distans §§ 77-79 
Margareta Fernberg (M) närvarar på distans 
Alfons° Marin (KD) närvarar på distans § 87 

Övriga närvarande 

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Anna Franzén chef kulturförvaltningens stab 
(närvarar på distans), Agneta Olofsson kulturstrateg (närvarar på distans), Karin 
Sundequist (närvarar på distans), Samuel Lundström nämndsekreterare. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

')J. 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

§77 

Val av justerare samt justeringsdag 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att utse Arne Sandemo (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll den 17 juni. 

Justerandes signatur 

a' 

Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Sida 4 (17) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

§78 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att fastställa utsänd föredragningslista med revideringen att Ärende 5 Stöd till 
studieförbundens lokalavdelningar 2020 behandlas först på dagordningen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

P 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

§79 

Stöd till studieförbundens lokalavdelningar 
2020 

KTN-2020-00360 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att bevilja stöd till studieförbunden enligt nedan. 

Diarienummer Studieförbund Stöd till allmän 
verksamhet, kr 

Stöd till kultur i 
vården, kr 

KTN-2019-0062 ABF i Uppsala län 1 401 418 183 367 

KTN-2019-0060 Folkuniversitetet 1 417 720 

KTN-2019-0082 Ibn Rushd Studieförbund 
distrikt GSU 

84 881 

KTN-2019-0072 Kulturens 
Bild ningsverksa m het 

249 010 

KTN-2019-0074 Medborgarskolan 
Mälardalen 

590 051 246 158 

KTN-2019-0080 N BV Uppsala län Gotland 706 854 187 238 

KTN-2019-0063 Sensus studieförbund 850 849 3 399 

KTN-2019-0077 Studiefrämjandet i 
Uppsala län 

2 099 178 302 244 

KTN-2019-0030 Studieförbundet Bilda 
Öst 

524 082 5 760 

KTN-2019-0076 Studieförbundet 
Vuxenskolan Uppsala län 

1 408 957 718 833 

Justerandes signatur 

a•-å 

Utdragsbestyrkande 

-A 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

Reservation 

Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), Alfonso Marin (KD), Lena-Maria Jansson (C) och 
Simon 0 Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet att bevilja stöd till Ibn Rushd 
Studieförbund distrikt GSU till förmån för egna yrkanden. 

Yrkande 

Linda Eskilsson (MP) yrkar med instämmande av Patrik Hedlund (S), Kajsa Wejryd, 
Artemis Lumarker (V), Caitlin McEvoy (S), Dick Jansson (S), Gustav Sundqvist (S), 
Elisabeth Ståhle (MP) bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 

Bertil Norbelie (M), Arne Sandemo (M), Alfonso Marin (KD) och Lena-Maria Jansson (C), 
yrkar med instämmande av Simon 0 Pettersson (SD) att avslå stöd till Ibn Rushd 
Studieförbund distrikt GSU. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag att bevilja stöd till Ibn Rushd 
Studieförbund distrikt GSU mot Bertil Norbelies (M), Arne Sandemos (M), Alfonso 
Marins (KD), Lena-Maria Janssons (C) och Simon 0 Petterssons (SD) avslagsyrkande 
och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag 

Votering begärs och verkställs 

Ordföranden ställer propositionsordningen att den som röstar enligt arbetsutskottets 
förslag röstar JA och den som röstar enligt Bertil Norbelies (M), Arne Sandemos (M), 
Alfonso Marins (KD), Lena-Maria Janssons (C) och Simon 0 Petterssons (SD) förslag 
röstar NEJ. 

JA-röster: Linda Eskilsson (MP), Patrik Hedlund (S), Caitlin McEvoy (S), Dick Jansson (S), 
Kajsa Wejryd (5), Gustav Sundqvist (S), Elisabeth Ståhle (MP), Artemis Lumarker (V). 

NEJ-röster: Alfonso Marin (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), Lena-Maria 
Jansson (C), Simon 0 Pettersson (SD). 

Med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordföranden att nämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden ställer därefter arbetsutskottet förslag till beslut mot avslag och finner att 
nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

Sammanfattning 

I ärendet föreslås totalt 10 980 000 kronor, varav 1 647 000 kronor till kultur i vården-
verksamhet, i stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun. Stödet fördelas i 
enlighet med de riktlinjer som kulturnämnden fastställde 2017-01-31 (KTN -2016-0436) 
samt med förtydligande i kulturnämnden 2017-06-19. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-29 

Bilaga 1 Riktlinjer för kommunens stöd till studieförbunden 

Bilaga 2 Folkbildningsrådets stöd till statsbidrag 2020 för folkbildningen 

Bilaga 3 Beräkning av stöd till studieförbundens stöd till allmän 
studieförbundsverksa m het. 

Bilaga 4 Beräkning av stöd till studieförbundens kultur i vården verksamhet 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

§80 

Uppsala kommuns kulturarvspris 2020 

KTN-2020-00306 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att tilldela Lars Lambert Uppsala kommuns kulturarvspris 2020 med 
motiveringen: 
Uppsala kommuns kulturarvspris om 20 000 kr tilldelas Lars Lambert, som 
målmedvetet under långtid uppmärksammat extraordinära personer och 
företeelser inom kulturområdet i Uppsala. Lars Lambert har lyft fram och 
tillgängliggjort delar av vårt spännande och mindre kända kulturarv i sina verk 
och därmed intresserat människor för Uppsalas rika kulturhistoria., 

2. att prissumman ska vara 20 000 kr, samt 

3. att priset ska utdelas vid Kulturnattens invigning 12 september 2020. 

Sammanfattning 

Kulturarvspriset instiftades 2014 för att skapa uppmärksamhet kring speciellt 
framstående bevarande- och utvecklingsinsatser av historiskt värdefulla miljöer 
runt om i Uppsala kommun. Priset ska inspirera och lyfta fram speciellt 
framstående bevarandeinsatser för kulturmiljön med särskild fokus på följande: 
a) för bevarande, restaurering samt återanvändning och tillägg av byggnader i 
historisk miljö, 
b) för forskningsinsatser och utvecklingsarbeten av mer generell natur, 
c) för framstående personliga insatser eller insatser av föreningar et c., 
d) för föredömliga initiativ inom utbildning och praktisk verksamhet samt 
upplysningsinsatser i kulturarvsfrågor. 
Allmänheten kan nominera kandidater. Kulturnämndens stipendieutskott tar 
fram kandidater och förslag till nämnden. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

0 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-29 

Stipendieutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

§81 

Utveckling av stipendium till Unga skrivare 

KTN-2020-00340 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att godkänna stipendieutskottets förslag till utveckling av stipendiet för Unga 
skrivare och att anta nya stadgar enligt följande: 

Uppsala kommuns stipendium för unga skrivare 

Syfte 
Uppsala kommuns stipendium för unga skrivare är avsedda att stödja 
och uppmuntra eget skrivande. 

Behörighet 
Behöriga att söka stipendiet är personer i åldern 13 - 19 år bosatta i 
Uppsala kommun. 

Nämnd för utdelande av stipendium 
Stipendiet utdelas av kulturnämnden. Ansökningar bereds på det sätt 
som kulturnämnden beslutar.1 beredningen adjungeras medarbetare 
från kommunens biblioteksverksam het. 

Stipendier 
Kulturnämnden beslutar årligen hur många stipendier som ska utlysas. 
Stipendiet består i deltagande i en skrivarcirkel vid kommunens 
biblioteksverksamhet samt publicering av utarbetad text. 

Ansökan 
Kulturnämnden ska fastställa sista dag för ansökan och på lämpligt sätt 
ledigförklara stipendierna senast en månad innan sista ansökningsdag. 

Budget 
Budget för genomförande av skrivarcirkel och textpublicering fastställs 
årligen i samband med kulturnämndens driftsbudget. 

2. att förändringen gäller från och med 2021. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

a(21 



Uppsala 
kommun 

Sida 11 (17) 

Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

Sammanfattning 

Stipendiet för Unga skrivare har delats ut sedan 2002 (KTN 2001-06-15, § 87) i syfte att 
stödja och uppmuntra eget skrivande. Kulturnämndens stipendieutskott har 
tillsammans med kulturförvaltningen tagit fram ett förslag till hur stipendiet kan 
utvecklas. Stipendiet föreslås bestå av två delar, dels deltagande i handledarledd 
skrivarcirkel, dels av publicering av utarbetad text i en skrift. Medarbetare från 
kommunens biblioteksverksamhet föreslås adjungeras i handläggningen av detta 
stipendium. Förändringen föreslås träda i kraft 2021 och kräver smärre justering av 
stadgarna för stipendiet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Stipendieutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrka nd e 

\\k 
KitS 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

§82 

Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan 
om stöd till Esters musikverksamheter 

KTN-2020-00363 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att bevilja Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala 500 000 kronor i 
engångsbidrag för hösten 2020 gällande Esters musikverksamhet. 

Sammanfattning 

1 ärendet föreslås 500 0000 kronor i engångsbidrag till Studieförbundet Vuxenskolan till 
Esters musikverksamheter för hösten 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-03 

Bilagor 1 Ansökan från Studieförbundet Vuxenskolan 

Arbetsutskottet skickade ärendet till nämnd utan eget yttrande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

6/ 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

§83 

Yttrande över detaljplan för Östra Sala backe, 
etapp 3 a - samråd 

KTN-2020-00336 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att till plan-och byggnadsnämnden avge upprättat samrådsyttrande avseende 
detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3 a. 

Sammanfattning 

Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för Östra Sala backe, 
etapp 3 a i samrådsskede men har inget att invända mot planförslaget. 
Kulturförvaltningen bedömer att förslaget innebär liten påverkan på kulturarv i 
området, som är kraftigt förändrat i närtid genom den nya samtida årsringen: tidigare 
etapper av Östra Sala backe och Gränbystaden. Den riksintressanta kulturmiljön som 
direkt angränsar till planområdet innehåller kvaliteter som med fördel kan lyftas fram i 
exploateringen av området. Kulturförvaltningen vill dock påpeka att ytterligare 
utbyggnad mellan Östra Sala backe och Va ksala sockencentrum skulle påverka det 
kulturarv som miljön kring Vaksala utgör mycket negativt, och det är av vikt att värna 
det kvarvarande öppna landskapsrummet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-25 
Bilaga Granskningsyttrande — Östra Sala backe, etapp 3 a 
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

al 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

§84 

Tillfällig justering av arrangörsstöd med 
anledning av covid-19 

KTN-2020-00364 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att subventionsnivån inom arrangörsstöd för teater och dans i förskola och skola 
tillfälligt justeras för föreställningar som påverkas av covid-19 i enlighet med 
upprättat förslag. 

Sammanfattning 

Den pågående pandemin gör att förskolor och skolor inte kan ta del av kulturprogram i 
större grupper, och att scenkonstförestä bingar därmed måste anpassas till mindre 
grupper. Kulturförvaltningen föreslår att arrangörsstödet som subventionerar 
föreställningar i förskola och skola tillfälligt justeras i stödnivån så att förskolor och 
skolor kan boka föreställningar med oförändrade ekonomiska villkor för 
scenkonstgrupper och skolenheter. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-01 

Arbetsutskottet skickade ärendet till nämnd utan eget yttrande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

§85 

Anmälningsärenden till kulturnämndens 
sammanträde den 11 juni 

KTN-2020-00283 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga redovisade anmälningsärenden till protokollet. 

Sammanfattning 

Protokoll kulturnämndens stipendieutskott 2020-05-05 
Protokoll kulturnämndens arbetsutskott 2020-05-18 
Rapport: Kulturförvaltningens prioriteringar kopplade till covid-19 och konsekvenser 
av virusspridningen, 2020-03-25, rev 2020-06-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden Datum: 

Protokoll 2020-06-11 

§86 

Delegationsbestut 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

1. att lägga anmälda delegationsbeslut till protokollet 

Sammanfattning 

Delegationsförteckning 18 maj - 2 juni 

Delegationsbeslut om förändringar i verksamheter kopplade till covid-19, 19 och 26 
maj 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

0 
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Kulturnämnden Datum: 
Protokoll 2020-06-11 

§87 

Informationsärenden 

Sten Bernhardsson informerar från verksamheten 

Elisabet Jonsson, plan- och byggchef, informerar och inhämtar synpunkter om riktlinje 
för utemiljöns yta och kvalitet vid förskolor och grundskolor 

Sten Bernhardsson informerar om revidering av kulturnämndens delegations- och 
arbetsordning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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