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Uppsala KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
deltagare: 

Matsalen, Stationsgatan 12, kl. 15.00-18.00 

Linda Eskilsson (MP), Ordförande Ersättare: Elisabeth Ståhle (MP) §§ 49- 
§49-65 65 
Patrik Hedlund (S), 1:e vice Lena-Maria Jansson (C) §§ 44- 
ordförande 65 
Sarah Havneraas (I(D), 2:e vice Bo Rundqvist (S) §§ 44-65 
ordförande Lars Furborg (L) §§ 48-65 
Rachid Al Hajeh (S) §§ 44-65 Margareta Femberg (M) 
Kajsa Wejryd (S) Alfonso Marin (KD) 
Gustaf Sundqvist (S) 
Charlotte Bergendahl (L) §§ 48-65 
Arne Sandemo (M) 
Bertil Norbelie (M) 
011e Romlin (C) §§ 44-65 
Simon 0 Pettersson (SD) 
Artemis Lumarker (V) 
Caitlin McEvoy (S) 
Elisabeth Ståhle (MP) §§ 42-48 
Lena-Maria Jansson (C) §§ 42-43 
Lars Furborg (L) §§ 42-47 
Bo Rundqvist (S) §§ 42-43 
Sten Bernhardsson kulturdirektör, Anna Franzén chef kulturförvaltningens stab, 
Gunnar Ingestad Berggren avdelningschef kulturcentrum, Anna Ehn avdelningschef 
offentlig konst, Agneta Liljestam controller, Runa Krehla, Pia Sörås Staflin 
(kulturstrateger), Mikaela Granath, Anna Wälivara (intendenter), Annika Strömberg 
verksamhetscontroller, Samuel Lundström nämndsekreterare. 

ANSLAG/BEVIS 

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

Underskrift: 

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens 
anslagstavla. 
Kulturnämnden 
2019-05-22 
2019-06-07 Sista dag att överklaga: 2019-05-28 

sala. e och St tions atan 12 

(bv 

Samue undström 
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Utses att justera: Sarah Havneraas (KD) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

Paragrafer: 42 - 65 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 42 

Val av justeringsperson och justeringsdag 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

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

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 43 

Fastställande av föredragningslista 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att fastställa utsänd föredragningslista med revideringen att informationsärendet om 
lokalförsörjningsplan stryks. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

41.( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 44 

Stipendium för kulturarbetare och unga skrivare 2019 
KTN-2018-0622 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att följande personer beviljas stipendium till kulturarbetare, arbetsstipendium respektive 
fortbildningsstipendium, samt stipendium till unga skrivare 2019: 

Arbetsstipendium 100 000 kr 
Cecilia Levy, konst 
Tommy Wahlström, musik 

Fortbildningsstipendium 30 000 kr 
Alfred Jimenez, musik 
Andreas Zhibaj, musik 
Ashraf Ashkar, scenkonst 
Kajsa Wadhia, scenkonst 
Erik Gustafsson, fotografi 
Henny Linn Kjellberg, konst 
Karl Landegren, konst 
Micaela Dahlberg, konst 
Alva Dahl, litteratur 
Danny Wattin, litteratur 

Stipendium till unga skrivare 13-19 år 

Alicia Söderström, född 2005 - 10 000 kr 
Miranda Wedberg, född 2003 - 5 000 kr 
Ella Pennlöv Smedberg, född 2005 — 5 000 kr, 

med följande motivering (stipendiet till unga skrivare har inte en individuell motivering): 

Cecilia Levy - konst 
Uppsala kommuns arbetsstipendium om 100 000 kr tilldelas konstnären Cecilia Levy. Med 
hjälp av boksidor från gamla böcker skapar Levy nya berättelser i form av äggskalstunna 
skulpturer. Verken tar gestalt som frökapslar, skålar, serviser och skor - ting som bär sin 
egen historia av liv. Lager läggs på lager och ibland skymtar ord och meningar fram från det 
som legat dolt och glömt. Med omsorg och precision får Levy oss att stanna upp och lyssna 
till det som berättas. 

Cecilia Levy, född 1963, är skulptör i papper men från början utbildad grafisk designer och 
bokbindare. Hon började med utställningar i konstnärskooperativet Kaleido i Uppsala och har sedan 
dess ställt ut på en lång rad platser i Sverige och utomlands. Just nu aktuell i utställningar på 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

Virserums konsthall, Konsthantverkarna i Stockholm, Konsthantverkarna på Gotland samt i 
utställningar i USA och i Belgien. Levy är representerad på Nationalmuseum och i många andra 
samlingar och har för Nya Karolinskas entréhall utfört ett stort offentligt uppdrag bestående av 25 
installationer med växter i papper under glashuvar. 

Tommy Wahlström - musik 
Uppsala kommuns arbetsstipendium om 100 000 kr tilldelas Tommy Wahlström för sin musikaliska 
bredd i skapandet av så väl noterad konstmusik som fri improvisation. Wahlström arbetar med att 
utveckla sin "alternativa representation av ljud och musik", genom det vill han öka den individuella 
friheten hos musiker i tre nya verk för olika sättningar. Han samarbetar även med Uppsalas körer. 

Tommy Wahlström (f. 1968) är tonsättare och musiker, med sopransaxofon och elektronik som 
huvudinstrument. Utbildad vid bl.a. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Gotlands 
Tonsättarskola. Wahlström är medlem i flera ensembler vars genrer löper från jazz och improvisation 
till tidig musik. Han är aktiv som arrangör för SOLO-festivalen samt driver skivbolaget KREX-
records. Wahlströms musik har ofta elektroniska inslag och kan kort beskrivas som mångfacetterad 
och fler-strukturerad. Han arbetar gärna med grafisk notation för att skapa en högre individuell 
närvaro hos musikern. 

Alfred Jimenez — musik 
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 
kr tilldelas Alfred Jimenez. Jimenez vill med sitt komponerande utveckla och hitta nya vägar för att 
göra operakonsten levande och aktuell i dagens samhälle. Han tar avstamp i operans historia, men tar 
hänsyn till den moderna människans konsumtionsmönster och möjligheten till kommunikation med 
lyssnaren genom liveframträdandet. 

Andreas Zhibaj — musik 
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 
kr tilldelas Andreas Zhibaj. Zhibajs musik är grundad i den västerländska konstmusiken, med tydliga 
influenser från antikens Grekland och samt den bysantiska och albanska traditionen. Han vill öppna 
upp den nutida konstmusikens värld för både ovana lyssnare och utövare genom att arbeta med 
grafiska notbilder och enkla redskap som egenbyggda slagverksinstrument. 

Ashraf Ashkar - scenkonst 
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 
kr tilldelas Ashraf Ashkar. Ashkar är regissör, filmare, skådespelare och musiker med särskild kärlek 
för Gottsunda där han har varit aktiv inom kulturlivet under många år. Som regissör har han senast 
uppmärksammats med föreställningen Snubben lättar sitt hjärta. Ashraf Ashkar får stipendiet för att 
fortsätta undersöka angelägna frågeställningar som sällan visas på en scen. 

Kajsa Wadhia - scenkonst 
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 
kr tilldelas koreografen och dansaren Kajsa Wadhia. Wadhia driver sedan 2016, tillsammans med 
Tove Salmgren, Köttinspektionen Dans. Kajsa har stor erfarenhet och kompetens inom koreografi och 
performancekonst. Kajsa Wadhia får stipendiet för att fördjupa sig i utvecklingen av olika 
koreografiska metoder och uttryck. 

Erik Gustafsson - fotografi 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 
30 000 kr tilldelas Erik Gustafsson. Gustafssons fotografier möter oss med en avskalad 
direkthet. I en variation i teknik och form hålls bilderna samman av en gemensam ton. I den 
fotografiska serien This is farewell låter han oss genom olika minnesfragment ana 
brännpunkter i den nära familjens relationer. 

Henny Linn Kjellberg - konst 
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 
30 000 kr tilldelas konstnären Henny Linn Kjellberg. Genom att ta vara på skärvor och 
lämningar av bränd lera expanderar Kjellberg keramiken från objekt till fragmentariska 
rumsligheter. Skärva intill skärva skapar mönster som berättar om dåtid, nutid och framtid. 
Kjellberg är även en drivande kraft i Uppsala konstliv som konstnärlig ledare för Konstkuben 
och som initiativtagare till en residensverksamhet för utövare inom det keramiska fältet. 

Karl Landegren - konst 
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 
30 000 kr tilldelas Karl Landegren. Landegrens bilder lyser av berättarglädje och lekfullhet i 
linje och form. Genom sina teckningar porträtterar han inlevelsefullt människans mirakel och 
drivs av en vilja att nå ut med sina bilder och diskutera samhällsaktuella frågor. 

Micaela Dahlberg - konst 
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 
30 000 kr tilldelas Micaela Dahlberg. I Dahlbergs måleri vibrerar det vackra och det skeva. I 
ensliga landskap slår blommor plötsligt ut och dova färger samsas med det skira och det 
varsamma. Vi anar en sorg, en hemlighet, ett inre rum, som från minnen eller drömmar. 

Alva Dahl- litteratur 
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 
30 000 kr tilldelas författaren Alva Dahl för hennes framstående insatser inom 
litteraturområdet, där hon rör sig obehindrat mellan översättande, redaktörskap och eget 
författande. 

Danny Wattin - litteratur 
Uppsala kommuns stipendium för fortbildning, resor, material och andra angelägna behov om 30 000 
kr tilldelas Danny Wattin för hans drivna berättarkonst, där humor och värme samsas med spänning 
och sorg. Dannys drabbande släktroman Herr Isakowitz skatt blev 2014 års bok i den 
stadsomspännande läsecirkeln Uppsala läser. I Historiegeneratorn från 2018 vävs sex historier 
samman till en dråplig och ömsint skildring av den samtida svenska medelklassen. Danny Wattin får 
stipendiet för att ägna tid åt nya litterära projekt., 

att stipendiesumman för ovanstående stipendier uppgår till 520 000 kr, samt 

att utdelning av stipendierna kommer att ske på Reginateatern den 3 juni. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

Sammanfattning 
Kulturnämndens stipendier till kulturarbetare och unga skrivare har utlysts och behandlats i 
vederbörlig ordning. Nämndens stipendieutskott har sammanträtt tre gånger. Årets behöriga sökande 
har varit 55 (2018:48) inom stipendiet till kulturarbetare och inom unga skrivare 10 (2018: 10). Störst 
antal sökande finns inom konst- och musikområdet. Adjungerade konsulter har varit: Maria 
Fredriksson - unga skrivare, Agneta Olofsson - teater och dans, Kajsa Engquist - musik, Niclas Due 
Gillberg - film, My Lindh - konst, konsthantverk och fotografi, Karl Baltzari Tänn&us - litteratur. 
Föreslagen summa för dessa stipendier är 520 000 kr. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger stipendieutskottets förslag till beslut 2019-05-22. 

Utdragsbestyrkan de Justerandes sign 
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§45 

Stipendium tilll nyutexaminerad bildkonstnär 2019 
KTN-2019-0097 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att tilldela Rebecka Holmström Uppsala kommuns stipendium till nyutexaminerad konstnär 2019- 
2020. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden föreslås tilldela Rebecka Holmström, född 1985, Uppsala kommuns stipendium till 
nyutexaminerad konstnär. Stipendiet består av kostnadsfri tillgång till en ateljé i anslutning till 
Ateljéföreningen Hospitalets lokaler under perioden 1 augusti 2019 — 31 juli 2020 samt möjlighet att 
få ställa ut på Uppsala konstmuseum. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger stipendieutskottets förslag till beslut 2019-05-20. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign TM 
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§ 46 

Stipendium till Jan Fridegårds minne 2019 
KTN-2019-0258 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att tilldela Maja Hagerman Uppsala kommuns stipendium till Jan Fridegårds minne, med 
motiveringen: 

Stipendium till Jan Fridegårds minne 2019 om 100 000 kr tilldelas Maja Hagerman för hennes unika 
förmåga att lyfta fram historiska skeenden och miljöer som hon låter speglas i nutiden med sikte på 
framtiden. Maja Hagerman har liksom Jan Fridegård intresserat sig för forntiden och sociala 
strukturer i samhället under olika tidsepoker och levandegjort detta för en bred läsekrets., samt 

att stipendiesumman 2019 uppgår till 100 000 kr. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har den 23 september 2009 beslutat omvandla Uppsala kommuns Jan 
Fridegårdsstipendium från ett vistelsestipendium till ett penningstipendium med namnet 
"Uppsala kommuns stipendium till Jan Fridegårds minne". Stipendiet utgörs av en summa om 
100 000 SEK och ges vartannat år till en författare som verkar i Jan Fridegårds anda. Tidigare 
stipendiater har varit Ola Larsmo, Åke Smedberg, Magnus Alkarp, Lawen Mohtadi och Kjell 
Eriksson. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger stipendieutskottets förslag till beslut 2019-05-22. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 47 

Gösta Knutsson-stipendium 2019 
KTN-2019-0380 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendium 2019 tilldelas Meline Höijer Schou med 
motiveringen: 

Uppsala kommuns Gösta Knutsson-stipendium 2019 om 30 000 kr tilldelas Meline Höijer Schou som 
med patos för unga människors rätt och möjlighet att uttrycka sin personlighet och sina drömmar har 
skapat en oas i kulturhuset Leoparden. Där kan en vara sig själv och uttrycka sina konstnärliga 
talanger i en trygg men samtidigt utmanande miljö med professionell inramning., 

att stipendiesumma 2019 ska vara 30 000 kr, samt 

att utdelning av stipendiet ska ske den 14 september vid Kulturnattens invigning. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 1990 att inrätta ett stipendium till Gösta Knutssons minne. Det ska 
avse stöd och uppmuntran till personer som gjort betydande insatser på barnkulturens område. 
Kulturnämnden fick uppdraget att årligen dela ut stipendiet enligt riktlinjer och stadgar som nämnden 
själv beslutat. Kulturnämndens stipendieutskott har sammanträtt och beslutat föreslå Meline Höijer 
Schou som mottagare av Gösta Knutsson-stipendium 2019. De senaste årens stipendiater har varit Den 
Lilla Teatern, Anna-Karin Nytell Oldeberg (AKO), Agneta Forslund och Maria Malmberg, Beate 
Hyttinen Lindgren samt John Fiske. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger stipendieutskottets förslag till beslut 2019-05-22. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 48 

Offentlig konst för Centralpassagen 
KTN-2019-0111 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

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

Reservationer 
Simon 0 Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 
Simon 0 Pettersson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Simon 0 Petterssons (SD) återremissyrkande mot avslag och finner 
återremissyrkandet avslås. 

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

Sammanfattning 
Kulturnämnden har avsatt medel för konstnärlig gestaltning i Centralpassagen. Det inledande arbetet 
med projektet har startat. Ett konstprogram har arbetats fram i enighet med Uppsala kommuns 
riktlinjer för arbetet med offentlig konst. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-04-25. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 49 

Delårsbokslut förc mars respektive april med helårsprognos per april 2019 
KTN-2019-0346 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att godkänna förslag till delårsbokslut för ekonomi per mars samt verksamhetsuppföljning per 
april med helårsprognos per april 2019, 

att överlämna delårsbokslutet med helårsprognos per april 2018 till kommunstyrelsen, samt 

att godkänna förslaget till omdisponering av hyresrabatter och sänkta lokalkostnader enligt 
bilaga 1. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden föreslås godkänna upprättat periodbokslut per mars för ekonomi och per april för 
verksamhet 2019 samt överlämna detta till kommunstyrelsen. Handlingarna är upprättade av 
kulturförvaltningen tillsammans med staben för ekonomi i enlighet med kommungemensamma 
riktlinjer. I bokslutet redogörs för såväl nämndens ekonomiska resultat och analys som för nämndens 
grad av uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål samt uppdrag och nämndens åtgärder. 
Förvaltningen prognosticerar ett överskott på 1,5 mnkr vid årets slut. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-05-07. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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§ 50 

likburet Offentligt Partnerskap (I0P) med Tjejers rätt i samhället — 
uppföljning 2018 och reviderad överenskommelse 
KTN-2019-0313 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot redovisningen av verksamhet bedriven inom partnerskapet 2018, samt 

att uppdra till förvaltningen att tillsammans med övriga förvaltningar arbeta fram en reviderad 
överenskommelse för ny period för ideburet offentligt partnerskap med TRIS — tjejers rätt i samhället. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och 
utbildningsnämnden ingått ett ideburet offentligt partnerskap (TOP) med TRIS för åren 2017— 2019 
(KTN-2016-0337). Kulturnämnden med finansierade överenskommelsen om partnerskap med 312 tkr 
år 2018, arbetsmarknadsnämnden med 418 tkr och socialnämnden med 677 tkr. För 2019 har 
socialnämnden förstärkt överenskommelsen om partnerskap med TRIS och utökat stödet med 1 mnkr, 
dnr SCN-2019-0086. Förstärkningen av överenskommelsen har införlivats i nuvarande IOP och följer 
med in i en eventuell ny överenskommelseperiod. I bilaga redovisas verksamheten inom partnerskapet 
2018. Inför 2020 föreslår förvaltningen att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag 
till en reviderad överenskommelse för en ny period. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-05-03. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande J terandes sign 
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§51 

Idauret Offentligt Partnerskap (I0P) Uppsala rödakorskrets - uppföljning 
2018 och reviderad överenskommelse 
KTN-2019-0360 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot redovisningen av verksamhet bedriven inom partnerskapet 2018, samt 

att uppdra till förvaltningen att tillsammans med övriga förvaltningar arbeta fram en reviderad 
överenskommelse för ny period för ideburet offentligt partnerskap med TRIS — tjejers rätt i 
samhället 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ingått ett i&buret 
offentligt partnerskap (TOP) med Uppsala Rödakorskrets för åren 2017-2019 (KTN- 2016-0336). 
Kulturnämnden finansierade överenskommelsen om partnerskap med 208 tkr 2018, 
arbetsmarknadsnämnden med 627 tkr och socialnämnden med 625 tkr. I bilaga redovisas 
verksamheten inom partnerskapet 2018. Inför 2020 föreslår förvaltningen att nämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till en reviderad överenskommelse för en ny period. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-05-03. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

ryt 
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KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 52 

Samordning av verksamheter i Gränbybibliotekets lokaler 
KTN-2019-035/ 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att inom ramen för kulturförvaltningens driftsbudget under hösten 2019 samordna verksamhet i 
Gränbybibliotekets lokaler för att verkställa uppdraget om att tillskapa ett kulturcentrum i Gränby med 
regelbunden verksamhet i bred samverkan mellan kulturförvaltningens avdelningar och civilsamhället, 

att utreda förutsättningarna för och därefter genomföra mindre lokalanpassningar inom ramen för 
befintliga investeringsmedel, samt 

att i dialog med stadsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning undersöka möjligheten till 
ett eget hyresavtal gällande kulturförvaltningens lokaler i Gränbyskolan. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen har i uppdrag att utveckla ett kulturcentrum i Gränbyskolans lokaler. 
Kulturcentrum har de senaste åren inte haft tillgång till egna lokaler, utan varit beroende av att hyra in 
sig i Gränbyskolans matsal eller aula. På grund av lokalbrist har kulturcentrums samordnare har inte 
haft en arbetsplats lokalt i stadsdelen. Kulturförvaltningen hyr också lokaler i andra hand av 
utbildningsförvaltningen för Gränbybiblioteket. För att skapa verkliga förutsättningar för att verkställa 
uppdraget om att tillskapa ett kulturcentrum i Gränby med regelbunden verksamhet i bred samverkan 
mellan kulturförvaltningens avdelningar och civilsamhället föreslås en samordning av 
kulturförvaltningens verksamheter i Gränbybiblioteket. Detta kräver att kulturförvaltningen utvecklar 
nya arbetssätt och genomför vissa lokalapassningar i nuvarande Gränbybibliotekets lokaler. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-05-02. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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UPP», KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 53 

Redovisning av Uppsala KFUK-KFUM:s fritidsverksamhet 2018 
KTN-2017-0473 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att ta emot redovisningen av Uppsala KFUK-KFUM:s fritidsverksamhet 2018. 

Sammanfattning 
Uppsala KFUK-KFUM (KFUM) redovisar årligen sin öppna fritidsverksamhet från föregående år till 
kulturnämnden. Då föreningen är en viktig aktör med stort finansiellt stöd från kulturnämnden väljer 
förvaltningen att återrapportera redovisningen för nämnden. Verksamheterna KFUM bedriver är 
Gottsunda fritidsgård och fritidsklubb, ungdomskulturhuset Leoparden och Alnäs friluftsgård. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-05-03. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 4Ju erandes sign 
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Uni= KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 54 

Samrådsyttrande Debkiplan för Hammarparken, del av Eriksberg 1:27 
(PBN-2015-001418) 
KTN-2019-0291 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för 
Hammarparken, del av Eriksberg 1:27. 

Sammanfattning 
I samrådsförfarande för detaljplan Hammarparken, del av Eriksberg 1:27, bedömer kulturförvaltningen 
att området där pulkabacken är belägen har värnats ur kulturarvssynpunkt. Ett konstprogram för hela 
Eriksbergsområdet ska tas fram av kulturförvaltningen och eventuellt kan det bli aktuellt med 
konstnärlig gestaltning inom planområdet. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-05-08. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande Ju terandes sign 

Ykif\ 
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Uplielut KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 55 

Samrådsyttrande- Detaljplan för kvarteret Seminariet, Luthagen 1:1, 1:4, 
1:7, 13:1 samt 13:2 (PBN-2017-2441) 
KIN-2019-0244 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för fastigheten 
Luthagen 1:1, 1:4, 1:7, 13:1 samt 13:2. 

Reservationer 
Bertil Norbelie (M), Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), 011e Romlin (C) och Simon 0 
Pettersson (SD) reserverar sig i förmån för eget yttrande. 

Yrkanden 
Bertil,Norbelie (M) yrkar med instämmande av Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), 011e 
Romlin (C) och Simon 0 Pettersson (SD) att nämnden avger yttrande enligt bilaga § 55. 

Linda Eskilsson (MP), Patrik Hedlund (S), Rachid Al Hajeh (S), Kajsa Wejryd (S), Gustaf Sundqvist 
(S), Charlotte Bergendahl (L) och Caitlin McEvoy (S) yrkar avslag på Bertil Norbelies (M) 
ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Bertil Norbelies (M) ändringsyrkande och finner att 
nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs 
Ordföranden ställer propositionsordningen att de som röstar enligt arbetsutskottet förslag röstar JA och 
de som röstar enligt Bertil Norbelies (M) förslag röstar NEJ. 

JA-röster: Linda Eskilsson (MP), Patrik Hedlund (S), Caitlin McEvoy (S), Rachid Al Hajeh (S), Kajsa 
Wejryd (S), Gustav Sundqvist (S), Charlotte Bergendal (L), 

NEJ-röster: Sarah Havneraas (KD), Arne Sandemo (M), Bertil Norbelie (M), 011e Romlin (C), Simon 
Pettersson (SD) 

Avstår: Artemis Lumarker (V) 

Med 7 JA-röster för arbetsutskottets förslag och 5 NEJ-röster för Bertil Norbelies (M) förslag finner 
ordföranden att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 1 ledamot avstår att rösta. 

Sammanfattning 
I samrådsförfarande för detaljplan för fastigheten Luthagen 1:1, 1:4, 1:7, 13:1 samt 13:2, kvarteret 
Seminariet, bedömer kulturförvaltningen att planen skyddar kulturarvet i området.  

des sign Utdragsbestyrkande Ju ran  



Justerandes sign 
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(*PO& KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

Ajournering: 17.20-17.27 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-05-06. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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(*PO& KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 56 

Samrådsyttrande - Detaljplan för del av kvarteret Sofielund, Boländerna 
23:10 (PBN-2016-002577) 
KTN-2019-0194, 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för del av kvarteret 
Sofielund, Boländerna 23:10. 

Sammanfattning 
I samrådsförfarande för detaljplan för del av kvarteret Sofielund, Boländerna 23:10, bedömer 
kulturförvaltningen att planen tagit hänsyn till bevarandet av de kulturhistoriskt värdefulla siktlinjerna. 
I övrigt berörs inte kulturnämndens verksamhet av denna plan. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-05-06. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

)/k 
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UPP», KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 57 

Samrådsyttrande - Detaljplan för kvarteret S:t Johannes, del av Fjärdingen 
9:2 (PBN-2016-0030 Rb) 
KTN-2019-0250 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för kvarteret S:t 
Johannes, del av Fjärdingen 9:2. 

Sammanfattning 
I samrådsförfarande för detaljplan för del av kvarteret kvarteret S:t Johannes del av Fjärdingen 9:2, 
bedömer kulturförvaltningen att planen tagit hänsyn till bevarandet av byggnadens kulturhistoriska 
värden. I övrigt berörs inte kulturnämndens verksamhet av denna plan. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-05-06. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande 
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Uppsala 
KOMMUN KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 58 

Samrådsyttrande - Granskning av detaljplan för del av kvarteret Dagfrici 
(PBN-2014-001126) 
KTN-2019-0306 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende granskning av detaljplan för del 
av kvarteret Dagfrid. 

Sammanfattning 
I samrådsförfarande för granskning av detaljplan för del av kvarteret Dagfrid, bedömer 
kulturförvaltningen att ytterligare synpunkter inte finns att tillföra utöver tidigare yttrande över 
detaljplanen från kulturnämnden. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-05-06. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande usterandes sign 
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1uPeatie KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 59 

Samrådsynrande - Detaljplan för Bälinge skola m.fl. (PBN 2015-000306) 
KTN-2019-0326 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att till plan- och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för Bälinge skola 
m.fl. 

Sammanfattning 
I samrådsförfarande för detaljplan för Bälinge skola, bedömer kulturförvaltningen att planen skyddar 
kulturarvet i området samt att den så kallade Folkskolan kan användas för fritidsklubb/fritidsgård, 
kulturskoleverksamhet och föreningsaktiviteter om byggnaden renoveras och tillgänglighetsanpassas. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-05-06. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande J terandes sign 
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Uppsala.. KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 60 

Samrådsyttrande: Detaljplan för Kyrkans hus, Vänge 4:1 (PBN-2018- 
800691) 
KTN-2019-0255 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att till plan och byggnadsnämnden avge upprättat yttrande avseende detaljplan för Kyrkans 
hus, Vänge 4:1. 

Sammanfattning 
I samrådsförfarande för detaljplan för fastigheten Vänge 4:1, Kyrkans hus ser kulturförvaltningen 
positivt på detaljplanens ambitioner att värna kulturarvet i planområdet men motsätter sig att planen 
möjliggör rivning av den äldre komplementbyggnad som bedöms vara från 1700-talet. 

Beslutsunderlag 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2019-05-06. Arbetsutskottet har ställt sig 
bakom förslaget. 

Utdragsbestyrkande J sterandes sign Y 
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KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§61 

Deltagande i konferenser och möten 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att utse Linda Eskilsson (1VIP), Patrik Hedlund (S) och Sarah Havneraas (I(D) att delta i SKL:s 
kulturkonferens 2019, 16-17 oktober, Halmstad 

9)1 



otRIPPRiufi 

Utdragsbestyrkande Ju terandes sign 
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KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 62 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att lägga redovisade anmälningsärenden till handlingarna. 

Protokoll KTN AU 2019-03-18 

Protokoll, kulturförvaltningens samverkansgrupp, 2019-03-19 

Protokoll, kulturförvaltningens samverkansgrupp, 2019-04-10 

Kommunrevisionen, granskning av IT relaterade kontroller 

Kulturnämnden ylen 18 april ställdes in 
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upPRII.9 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 63 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar 

att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna. 

Bidrag till musikprogram i Källparken, enligt delegationsordning 7.3.3, 2019-04-09, KTN-2019-0296 

Arrangörsstöd 2018, enligt delegationsordning 7.3.3, 2019-05-07, KTN-2017-0435 

Upprustningsstöd allmänna samlingslokaler 2019, enligt delegationsordning 7.3.7, 2019-04-24, KTN-
2019-0040 

Verksamhetsstöd allmänna samlingslokaler 2019, enligt delegationsordning 7.3.7, 20 19-04-24, KTN-
2019-0041 

Projektstöd 2019, enligt delegationsordning 7.3.3, 2019-05-14, KTN-2019-0375 

Utdragsbestyrkande terandes sign 
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upP,Eit KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 64 

Informationsärenden 

Emma Lillskogen och Carina Börjesdotter, avdelningen för social hållbarhet, informerar om 
Remissrunda - Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik 

Runa Krehla infoimerar om Ungdomens hus 

Annika Strömberg informerar om nämndutbildningar 

Utdragsbestyrkande 



Justerandes sign 
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upP1919 KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2019-05-22 

§ 65 

Information från direktören 

Kulturdirektören informerar om förvaltningens verksamhet. 

Utdragsbestyrkande 



Reservation i kulturnämnden angående detaljplan för kv Seminariet. 2019-05-22 

Planens syfte är att säkerställa en stor allmän park, att möjliggöra ca 110 lägenheter samt lokaler i 

husens bottenvåning. Syftet är också att värna områdets kulturmiljövärden samt skydda befintliga 

byggnaders värden samt genom att ny bebyggelse får en anpassad gestaltning. 

Länsstyrelsen har i ett samrådsyttrande 1918-11-22 lämnat synpunkter på förslaget till plan och 

konstaterar att planen ligger inom riksintresse för miljövården. Man erinrar om att Mark- och 

miljödomstolen anser att anläggningen är unik i sitt slag i landet. Vidare säger länsstyrelsen att en 

omvandling av kvarterets norra del riskerar att påtagligt skada kulturmiljövärdet. Befintliga 

byggnader, park, trädgård och idrottsplats bildar tillsammans en enhet. Det är denna enhet som 

riksintresset skyddar och länsstyrelsen menar därför att de proportionella delarna mellan i helheten 

måste beaktas. 

Sammanfattningsvis anser länsstyrelsen att man bättre behöver anpassa den föreslagna 

bebyggelsens volym, så att byggnaderna inte tar över och dominerar seminarieanläggningen. Man 

anser att den föreslagna bebyggelsen ska underordna sig seminarieanläggningen både vad gäller i 

volym, arkitektonisk gestaltning och byggnadshöjd, så att den föreslagna bebyggelsen uppfattas som 

en komplettering och inte framstår som en egen exploatering. Därför bör kommunen arbeta vidare 

med detta och särskilt se över byggnadsvolymerna. 

Jag instämmer i länsstyrelsens bedömning och anser att det nu framlagda förslaget till detaljplan för 

Kv Seminariet bör avslås. 

Bertil Norbelie (m) 

p/i 
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