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Kulturnämnden 

Kulturnämndens uppdrag om kulturverksamhet år 2015 

Förslag till beslut 

att godkänna upprättat förslag till uppdrag avseende folkbiblioteksverksamhet inom ramen 
för Bibliotek Uppsala gällande perioden 2015-04-01 — 2015-12-31 samt 

att godkänna upprättat förslag till uppdrag avseende konst- och museiverksamhet inom 
ramen för Uppsala konstmuseum gällande perioden 2015-04-01 — 2015-12-31 samt 

att godkänna upprättat förslag till uppdrag avseende Kultur i vård och omsorg gällande 
perioden 2015-04-01 — 2015-12-31 samt 

att godkänna upprättat förslag till uppdrag avseende naturvägledning och museiverksamhet 
inom ramen för Biotopia gällande perioden 2015-04-01 — 2015-12-31 samt 

att godkänna upprättat förslag till uppdrag avseende scenkonstverksamhet inom ramen för 
Reginateatem gällande perioden 2015-04-01 —2015-12-31. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen har upprättat förslag till uppdrag för kulturnämndens kulturverksamheter 
för perioden 2015-04-01 - 2015-12-31. 

Ärendet 
Kulturförvaltningen har upprättat förslag till uppdrag för perioden 2015-04-01 — 2015-12-31 
för följande kulturverksamheter: folkbiblioteksverksamhet inom ramen för Bibliotek Uppsala, 
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konst- och museiverksamhet inom ramen för Uppsala konstmuseum, Kultur i vård och 
omsorg, naturvägledning och museiverksamhet inom ramen för Biotopia samt 
scenkonstverksamhet inom ramen för Reginateatem. 

Tidigare uppdrag som låg till grund för 2014 års verksamhet förlängdes av kulturnämnden 
fram till 2015-03-31. Inga genomgripande förändringar av uppdragens innehåll har skett 
jämfört med de uppdrag som nämnden fattade beslut om för första kvartalet 2015. 
Uppdragens ekonomiska ram har reglerats i nämndens tidigare budgetbeslut (KTN-2014-
0270). 

Kulturförvaltningen kommer i samband med framtagande av ny verksamhetsplan för 
kulturnämnden även ta fram förslag på hur kulturverksamheternas uppdrag kan utformas inför 
verksamhetsåret 2016. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bemhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 



upP,19,13 KULTURFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 
Annika Strömberg 

Datum 	 Diarienummer 
2015-05-06 	KTN-2015-03401 	  

Kulturnämnden 

Uppdrag om folkbiblioteksverksamhet inom ramen för Bibliotek 
Uppsala 2015 

§ 1 Uppdrag 
Bibliotek Uppsala åtar sig att bedriva folkbiblioteksverksamhet i Uppsala kommun i 
överensstämmelse med detta uppdrag. 

§ 2 Avtalstid 
Avtalet gäller från 2015-04-01 till 2015-12-31. 

§ 3 Syfte 
Erbjuda folkbiblioteksverksamhet som präglas av allsidighet och god kvalitet som bidrar till 
det demokratiska samhällets utveckling och till fri åsiktsbildning. Verksamheten ska skapa 
tillgång till kulturupplevelser, information, lärande och kunskap. 

§ 4 Styrning 
• Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (WE) 2015 — 2018 
• Bibliotekslag 
• Uppsala kommuns kulturpolitiska program 
• Kulturnämndens verksamhetsplan 2015 
• Författarförbundets rekommendationer 
• Biblioteksplan för folkbiblioteken i Uppsala kommun 

§ 5 Övergripande inriktning 
• Boende i Uppsala kommun upplever att kulturutbudet som kulturnämnden ansvarar för 

väcker deras intresse och engagemang för aktuella samhällsfrågor. 
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• Alla kulturnämndens verksamheter och de som får stöd är tillgängliga för människor med 
funktionsnedsättningar. 

• Besökare och boende i kommunen upplever att kulturinstitutionerna och evenemangen 
erbjuder en trygg och säker miljö. 

• Boende i Uppsala kommun upplever att kulturutbudet (som kulturnämnden ansvarar för) 
är angeläget och berör dem. 

• Män och kvinnor som bor i kommunen är nöjda med kulturutbudet 
• Den metod Uppsala kommun implementerat för jämställdhetsintegrering ska användas i 

alla kulturnämndens uppdragsverksamheter och finnas tillgänglig för föreningar och andra 
kulturaktörer. 

• Kulturskapare får skälig ersättning för utfört arbete. 
• Alla kulturförvaltningens verksamheter ska aktivt motverka bruket av alkohol och droger i 

sina miljöer där barn och unga vistas. 
• Beakta att Uppsala kommun är finskt förvaltningsområde. 
• Erbjuda ett jämställt kulturutbud som ger kvinnor och män samma möjligheter 

att ta del av de verksamheter kulturnämnden ansvarar för. 
• I enlighet med kommunens barn- och ungdomspolitiska program verka för att barn och 

unga växer upp under likvärdiga villkor och har tillgång till.en bra och likvärdig 
kulturverksamhet. 

• Verka för internationella och interkulturella utbyten med särskilt fokus på 
Uppsala som en del av den Europeiska Unionen. 

• Följa Uppsala kommuns kommunikationspolicy. 
• Följa Uppsala kommuns säkerhetspolicy och lagen om skydd mot olyckor. 
• Dokumentera i enlighet med gällande lagstiftning: Offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL) och förvaltningslagen (FL). 
• Följa gällande bevarande- och gallringsbeslut. Arkivvård och förvaring i övrigt ska ske 

enligt kommunens arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter. 

§ 6 Uppdrag 2015 

6.1 Mål och inriktning 
Biblioteksservice ska tillhandahållas genom bibliotek i Almunge, Björklinge, Bälinge, 
Eriksberg, Gottsunda, Gränby, Salabacke, Stenhagen, Storvreta, Sävja, Vattholma, Vänge 
samt vid Stadsbiblioteket i centrala Uppsala. Biblioteksservice ska även erbjudas genom 
uppsökande biblioteksverksamhet såsom biblioteksbussverksamhet, uppsökande verksamhet 
inom äldreomsorgsboenden, Boken kommer samt via talboksutlåning och bibliotekets webb. 

Barn och unga är prioriterade målgrupper för biblioteksverksamhet. 



6.2 Mål ur Biblioteksplan 
	• 	Biblioteken ska-vara-språk--ochläsutvecklingscentra-och-stödj a sökande-efter-kunskap 

och bildning för medborgare i alla åldrar. Lust till läsning och lärande ska öka. 
• Biblioteken ska vara tillgängliga och välkomnande för alla medborgare i Uppsala 

kommun och upplevas som angelägna. 
• Lämpligt placerade bibliotek ska vara kulturcentra för medborgare i Uppsala kommun. 
• Biblioteken ska stödja och bidra till en livaktig demokrati. 
• Biblioteken i Uppsala kommun har en tydlig lokal förankring i det omgivande 

samhället. 
• Biblioteken har en väl utvecklad marknadsföring. 

6.3 Verksamheten ska 2015 
• tillhandahålla bibliotek som är attraktiva mötesplatser för alla åldrar. 
• genomföra insatser för läslust och stöd för läsutveckling för alla åldrar. Särskilt viktigt är 

insatser för barn och unga på fritid samt ett väl fungerande samarbete med förskola och 
skola. Fortsätta bedriva arbete inom Litterära rum med synliggörande av författare med 
anknytning till Uppsala. 

• anpassas efter det omgivande och närliggande samhällets behov. Biblioteken kan 
profileras efter invånarnas behov men likställd kvalitet vad gäller information, 
marknadsföring, bemötande, kompetens och avgifter ska erbjudas vid alla 
biblioteksenheter. 

• erbjuda ett mediebestånd som präglas av kvalitet, allsidighet och god tillgång oavsett 
medieformat. 

• skapa intresseväckande sammanhang som underlättar människors kunskapsinhämtning. 
• spegla aktuella samhällsfrågor bland annat genom att tillhandahålla ytor för utställningar 

och vara arenor för debatt, dialog och bildningsverksamhet. 
• öka digital delaktighet och bidra till integration och inkludering genom att visa hur 

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet. 
• systematiskt inhämta synpunkter från brukare i alla åldrar. 
• ha ett mångfaldsperspektiv på verksamheten som avspeglar sig i urval av medier och i 

verksamhet för alla åldrar. 
• erbjuda uppsökande biblioteksverksamhet vid asylboenden i Uppsala kommun. 
• fortsätta utveckla samverkan i kulturhusen i Gottsunda, Stenhagen och Sävj a och ta aktiv 

del i samarbete med interna och externa parter och aktörer i respektive närområde. 
• söka samarbete med andra aktörer såsom föreningar, museer, studieförbund, 

fritidsverksamheter, BVC, skola, förskola, vuxenutbildning, fria kulturlivet samt 
näringslivet. 

• ge ekonomiskt bidrag till bibliotekens vänföreningar samt bistå dessa med råd och stöd. 
• erbjuda programverksamhet för barn och unga utan avgifter. Även program utan avgifter 

för vuxna ska erbjudas. Avgifter får tas ut för viss del av programverksamheten som 
vänder sig till vuxna. 

• hålla biblioteken öppna med minst samma antal öppethållandetimmar som under 2014. 
• eftersträva utökat öppethållande under kvällar och helger utan att minska öppethållandet 

under dagtid. 



• sommaröppethållande ska erbjudas vid Stadsbiblioteket samt vid ytterligare tre bibliotek 
	med-hänsyn-tagen-till geografi-och-kommuninvånarnas behov:-På-övriga-biblioteksenheter 

ska korta sommarstängningar eftersträvas. 
• undersöka möjligheterna att utöka öppettiderna inom Bibliotek Uppsala genom så kallad 

Meröppen biblioteksservice. 
• kommunicera alla förslag till förändringar av avgifter med uppdragsgivaren innan 

eventuella förändringar genomförs. 
• med stöd av avdelningen för strategi och omvärld ansvara för revideringen av 

biblioteksplanen i samarbete med andra berörda förvaltningar. 

§ 7 Uppföljning och utvärdering 
Dialog ska föras regelbundet mellan avdelning för strategi & omvärld och Bibliotek Uppsala. 
En muntlig avstämning av verksamheten ska ske per augusti 2015. Eventuella avvikelser 
gentemot gällande uppdrag ska då rapporteras. Senast 15 december 2015 ska en skriftlig 
kommentar om hur uppdraget har genomförts och uppfyllts lämnas samt följande uppgifter 
redovisas (könsuppdelad där så är möjligt): 

1. Antal besök totalt och per enhet inklusive webb och uppsökande verksamhet. 

2. Antal lån totalt och per enhet med särredovisning barn/vuxen. 

3. Antal besök och lån under bibliotekens sommaröppethållande. 

4. Antal deltagare i satsningar för ökad digital delaktighet. 

5. Antal program totalt och per enhet, särredovisning av barn/vuxen. 

6. Antal utställningar totalt och per enhet, särredovisning barn/vuxen. 

7. Antal öppethållandetimmar totalt per år. 

8. Antal öppethållandetimmar per enhet och år. 

9. Totalt antal lån per invånare i åldern 0-14 år. 

10. Redovisa säkerhetsplan. 

11. Redovisa synpunkter från brukare. 

12. Redovisa arbetet med jämställdhetsintegrering (inklusive könsuppdelad statistik där så är 
möjligt). 

§ 8 Ersättning 
Ersättning för uppdraget regleras i kulturnämndens budget. Ersättning för år 2015 är 80 659 
tkr varav 100 tkr är avsedda för bibliotekens vänföreningar. 



upl?»,113, KULTURFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 
Pia Sörås Staflin 

Datum 	 Diarienummer 
2015-05-04 	KTN-2015-0341 

Kulturnämnden 

Uppdrag om konst- och museiverksamhet inom ramen för 
Uppsala konstmuseum 2015 

§ 1 Uppdrag 
Uppsala konstmuseum åtar sig att bedriva konst- och museiverksamhet vid Uppsala 
konstmuseum i överensstämmelse med detta uppdrag. 

§ 2 Avtalstid 
Avtalet gäller från 2015-04-01 till 2015-12-31. 

§ 3 Syfte 
Museets huvuduppgift är att samla, vårda och tillgängliggöra konst genom att arbeta med 
museets samlingar och erbjuda angelägen utställnings- och konstpedagogisk verksamhet av 
hög kvalitet till Uppsalas invånare och andra besökare. Museet ska med fokus på bildkonst, 
arkitektur och design fungera som ett kunskapsnav för allmänheten i Uppsala. 

§ 4 Styrning 
• Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (WE) 2015 — 2018 
• Uppsala kommuns kulturpolitiska program 
• Kulturnämndens verksamhetsplan 2015 
• MU-avtalen (ramavtal för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning) 
• International Council of Museums (ICOM) code of ethics for museums 

§ 5 Övergripande inriktning 
• Boende i Uppsala kommun upplever att kulturutbudet som kulturnämnden ansvarar för 

väcker deras intresse och engagemang för aktuella samhällsfrågor. 
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• Alla kulturnämndens verksamheter och de som får stöd är tillgängliga för människor med 
funktionsnedsättningar. 

• Besökare och boende i kommunen upplever att kulturinstitutionerna och evenemangen 
erbjuder en trygg och säker miljö. 

• Boende i Uppsala kommun upplever att kulturutbudet (som kulturnämnden ansvarar för) 
är angeläget och berör dem. 

• Män och kvinnor som bor i kommunen är nöjda med kulturutbudet 
• Den metod Uppsala kommun implementerat för jämställdhetsintegrering ska användas i 

alla kulturnämndens uppdragsverksamheter och finnas tillgänglig för föreningar och andra 
kulturaktörer. 

• Kulturskapare får skälig ersättning för utfört arbete. 
• Alla kulturförvaltningens verksamheter ska aktivt motverka bruket av alkohol och droger i 

sina miljöer där barn och unga vistas. 
• Beakta att Uppsala kommun är finskt förvaltningsområde. 
• Erbjuda ett jämställt kulturutbud som ger kvinnor och män samma möjligheter 

att ta del av de verksamheter kulturnämnden ansvarar för. 
• I enlighet med kommunens barn- och ungdomspolitiska program verka för att barn och 

unga växer upp under likvärdiga villkor och har tillgång till en bra och likvärdig 
kulturverksamhet. 

• Verka för internationella och interkulturella utbyten med särskilt fokus på 
Uppsala som en del av den Europeiska Unionen. 

• Följa Uppsala kommuns kommunikationspolicy. 
• Följa Uppsala kommuns säkerhetspolicy och lagen om skydd mot olyckor. 
• Dokumentera i enlighet med gällande lagstiftning: Offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL) och förvaltningslagen (FL). 
• Följa gällande bevarande- och gallringsbeslut. Arkivvård och förvaring i övrigt ska ske 

enligt kommunens arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter. 

§ 6 Uppdrag 2015 

6.1 Mål och inriktning 
Museets huvuduppgift är att samla, vårda och tillgängliggöra konst genom att arbeta med 
museets samlingar och erbjuda angelägen utställnings- och konstpedagogisk verksamhet av 
hög kvalitet till Uppsalas samtliga invånare och andra besökare. 

Uppsala konstmuseum ska fungera som ett kunskapsnav inom bildkonstområdet och erbjuda 
alla invånare i Uppsala utställningar och övrig programverksamhet som presenterar, 
diskuterar och problematiserar såväl äldre som samtida uttryck inom områdena bildkonst', 
arkitektur och design. 



Museet har ett särskilt ansvar att lyfta fram och synliggöra den regionala (uppländska) 
konsten och Uppsala universitets konststudiesamling. Pedagogisk verksamhet för barn och 
unga är ett prioriterat område. 

6.2 Verksamheten ska 2015 
• präglas av att den är publik, samhällsengagerad och konstnärligt djärv. 
• vara en arena för debatt, dialog och bildningsverksamhet inom konstområdet. 
• erbjuda alla besökare nycklar till förståelse och ökad upplevelse av utställningarna. 
• erbjuda allmänheten en informativ och attraktiv mötesplats. 
• arbeta med konstpedagogisk verksamhet som riktar sig till förskolan, grundskolan och 

gymnasieskolan med särskilt fokus på skolor i stadens ytterområden samt erbjuda 
program och pedagogik som särskilt riktar sig till barn, ungdomar och unga vuxna på 
deras fritid. 

• erbjuda allmänheten slottsvisningar. 
• sträva efter att även bedriva verksamhet på platser utanför museibyggnaden för att öka 

tillgängligheten till och kännedomen om museets verksamhet. 
• kunna presentera en långsiktig plan för utställningar och pedagogisk verksamhet. 
• undersöka möjligheterna att utveckla utställningar ytterligare som länkar samman konst 

och vetenskap. 
• betala ersättningar till konstnärer och samarbetspartners som motsvarar intentionerna i 

MU-avtalen. 
• aktivt samverka med relevanta parter på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 
• förvärva för museet angelägna konstverk till Uppsala kommuns konstsamling och 

undersöka samordningsvinster tillsammans med kulturkontoret i hanteringen av Uppsala 
kommuns konstsamlings olika delar. 

• utöka museets lokaler för att utveckla programverksamhet och inrymma ett cafe i 
samarbete med en upphandlad entreprenör. 

• eftersträva att öka verksamhetens intäkter. 
• erbjuda ett profilerat och aktuellt utbud i museishopen. 
• inhämta medborgarnas synpunkter på verksamheten med särskilt fokus på barn och unga 

och väga in deras önskemål i den fortsatta verksamheten. 
• undersöka möjligheten att anställa person/er inom arbetsmarknadsprojektet 

Kulturarvslyftet eller i form av att erbjuda praktikplatser. 

§ 7 Uppföljning och utvärdering 
Dialog ska föras regelbundet mellan avdelning för strategi & omvärld och Uppsala 
konstmuseum. En muntlig avstämning av verksamheten ska ske per augusti 2015. Eventuella 
avvikelser gentemot gällande uppdrag ska då rapporteras. Senast 15 december 2015 ska en 
skriftlig kommentar om hur uppdraget har genomförts och uppfyllts lämnas samt följande 
uppgifter redovisas: 



1. Öppethållande, antal dagar 

2. Öppethållande, antal timmar 

3. Besöksstatistik för hela året totalt, dels enligt besöksräknare, dels enligt manuell räkning 

4. Besöksstatistik per månad 

5. Antal barn som besökt museet inom förskolans försorg under hela året 

6. Antal elever i förskoleklass- årskurs 6 som besökt museet på skoltid under hela året 

7. Antal elever i årskurs 7-9 som besökt museet på skoltid under hela året 

8. Antal gymnasieelever som besökt museet på skoltid under hela året 

9. Vilka förskolor som besökt verksamheten under året 

10. Vilka grundskolor som besökt verksamheten under året 

11. Vilka gymnasieskolor som besökt verksamheten under året 

12. Särskilda program/ aktiviteter för barn och unga utanför skoltid med statistik för 
deltagande 

13. Särskilda program/ aktiviteter för vuxna med statistik för deltagande 

14. Antal besökare på vernissager 

15. Antal besökare under Kulturnatten 

16. Antal besökare under julmarknaden 

17. Antal slottsvisningar inklusive besökare under hela året med perioden juni-augusti 
särredovisad 

18. Konstinköp/konstförvärv som skett under året med angivande av konstnär, titel, teknik, 
pris och inköpsställe. 

19. Redovisning av säkerhetsplan 

20. Besöksundersökningar 

21. Arbetet med jämställdhetsintegrering inklusive könsuppdelad statistik avseende utställare, 
inköpta verk samt över besökare under tre begränsade och återkommande perioder per år. 

§ 8 Ersättning 
Ersättning för uppdraget regleras i kulturnämndens budget. Ersättning för 2015 är 9 831 tkr 
varav 100 tkr är avsedda för utökad programverksamhet. 



upPnlif KULTURFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 
Annika Strömberg 

Datum 	 Diarienummer 
2015-05-07 	KTN-2015-0342 

Kulturnämnden 

Uppdrag om Kultur i vård och omsorg 2015 

§ 1 Uppdrag 
Kultur i vård och omsorg ska bedrivas i överensstämmelse med detta uppdrag. 

§ 2 Uppdragstid 
Uppdraget gäller från 2015-04-01 till 2015-12-31. 

§ 3 Syfte 
Att bereda tillgång till kultur av hög kvalitet för de personer som behöver särskilda 
förutsättningar för att kunna at del av kultur. Kultur i vård och omsorg ska bidra till att 
människor som bor i särskilda boenden, vårdboenden eller på annat sätt är brukare inom 
äldreomsorg och psykiatri samt vuxna med funktionsnedsättningar inom gruppbostäder eller 
daglig verksamhet får uppleva kultur, mår bättre och känner sig delaktiga i 
samhällsutvecklingen. 

§ 4 Styrning 
• Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (WE) 2015 — 2018 
• Uppsala kommuns kulturpolitiska program 
• Kulturnämndens verksamhetsplan 2015 

§ 5 Övergripande inriktning 
• Boende i Uppsala kommun upplever att kulturutbudet som kulturnämnden ansvarar för 

väcker deras intresse och engagemang för aktuella samhällsfrågor. 
• Alla kulturnämndens verksamheter och de som får stöd är tillgängliga för människor med 

funktionsnedsättningar. 
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• Besökare och boende i kommunen upplever att kulturinstitutionerna och evenemangen 
erbjuder en trygg och säker miljö. 

• Boende i Uppsala kommun upplever att kulturutbudet (som kulturnämnden ansvarar för) 
är angeläget och berör dem. 

• Män och kvinnor som bor i kommunen är nöjda med kulturutbudet 
• Den metod Uppsala kommun implementerat för jämställdhetsintegrering ska användas i 

alla kulturnämndens uppdragsverksamheter och finnas tillgänglig för föreningar och andra 
kulturaktörer. 

• Kulturskapare får skälig ersättning för utfört arbete. 
• Alla kulturförvaltningens verksamheter ska aktivt motverka bruket av alkohol och droger i 

sina miljöer där barn och unga vistas. 
• Beakta att Uppsala kommun är finskt förvaltningsområde. 
• Erbjuda ett jämställt kulturutbud som ger kvinnor och män samma möjligheter 

att ta del av de verksamheter kulturnämnden ansvarar för. 
• I enlighet med kommunens barn- och ungdomspolitiska program verka för att barn och 

unga växer upp under likvärdiga villkor och har tillgång till en bra och likvärdig 
kulturverksamhet. 

• Verka för internationella och interkulturella utbyten med särskilt fokus på 
Uppsala som en del av den Europeiska Unionen. 

• Följa Uppsala kommuns kommunikationspolicy. 
• Följa Uppsala kommuns säkerhetspolicy och lagen om skydd mot olyckor. 
• Dokumentera i enlighet med gällande lagstiftning: Offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL) och förvaltningslagen (FL). 
• Följa gällande bevarande- och gallringsbeslut. Arkivvård och förvaring i övrigt ska ske 

enligt kommunens arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter. 

§ 6 Uppdrag 2015 

6.1 Mål och inriktning 
Verksamheten ska erbjuda boende i Uppsala kommun med psykiska och intellektuella 
funktionsnedsättningar samt äldre tillgång till kultur av hög kvalitet. Verksamheten ska bidra 
till ett hälsosammare liv för målgrupperna och bidra till ökad kunskap om betydelsen av 
tillgång till kultur för människors välbefinnande. 

6.2 Verksamheten ska 2015 
• nå minst samma antal personer som 2014 inom angivna målgrupper. 

• inhämta användarnas synpunkter på verksamheten och utbudet samt beakta deras 
önskemål och synpunkter. 



• utveckla arbetet och kontakten med kulturombuden. 

• samarbeta med vårdgivare och vård- och omsorgspersonal i kommunen oavsett 
vårdgivare. 

• ansvara för att i samarbete med kulturlivet arrangera Kulturveckan för målgruppen. 

• erbjuda Minneslådor. 

• samarbeta med kulturinstitutioner, studieförbund och andra aktörer inom 
kulturområdet. 

• ansvara för att säkerhetsaspekter beaktas vid arrangemang. 

§ 7 Uppföljning och utvärdering 
Dialog ska föras regelbundet mellan avdelning för strategi & omvärld och Kultur i vård och 
omsorg. En muntlig avstämning av verksamheten ska ske per augusti 2015. Eventuella 
avvikelser gentemot gällande uppdrag ska då rapporteras. Senast 15 december 2015 ska en 
skriftlig kommentar om hur uppdraget har genomförts och uppfyllts lämnas samt följande 
uppgifter redovisas: 

• utbudet av program och arrangemang för målgrupperna. 
• arbetet med kulturombuden. 
• Antal kulturombud. 
• samverkan. 
• rapport från genomförd kulturvecka. 
• arbetet med jämställdhetsintegrering. 
• antal genomförda program totalt. 
• antal genomförda program per målgrupp. 
• antal deltagare totalt. 
• antal deltagare per målgrupp. 
• kostnad för utbud per målgrupp. 

§ 8 Ersättning 
Ersättning för uppdraget regleras i kulturnämndens budget. Ersättning för 2015 är 1 446 tkr. 





Upliniut KULTURFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 
Pia Sörås Staflin 

Datum 	 Diarienummer 
2015-05-04 	KTN-2015-0343 

Kulturnämnden 

Uppdrag om naturvägledning och museiverksamhet inom ramen 
för Biotopia 2015 

§ 1 Uppdrag 
Biotopia åtar sig att bedriva verksamhet i överensstämmelse med detta uppdrag. 

§ 2 Uppdragstid 
Uppdraget gäller från 2015-04-01 till 2015-12-31. 

§ 3 Syfte 
Biotopia ska fungera som en resurs för, och ett komplement till, biologi- och 
naturämnesområdena inom skolans samtliga nivåer med särskilt fokus på ekologiska 
sammanhang och hållbar utveckling. Verksamheten ska fungera som ett nav för information 
och kunskap inom kompetensområdet med vägvisare ut i den uppländska naturen. 

§ 4 Styrning 
• Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (WE) 2015 — 2018 
• Uppsala kommuns kulturpolitiska program 
• Kulturnämndens verks amhetssplan 2015 
• Tillämpliga delar i gällande kommunal skolplan 

§ 5 Övergripande inriktning 
• Boende i Uppsala kommun upplever att kulturutbudet som kulturnämnden ansvarar för 

väcker deras intresse och engagemang för aktuella samhällsfrågor. 
• Alla kulturnämndens verksamheter och de som får stöd är tillgängliga för människor med 

funktionsnedsättningar. 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018:727 00 00 (växel) 

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



• Besökare och boende i kommunen upplever att kulturinstitutionerna och evenemangen 
erbjuder en trygg och säker miljö. 

• Boende i Uppsala kommun upplever att kulturutbudet (som kulturnämnden ansvarar för) 
är angeläget och berör dem. 

• Män och kvinnor som bor i kommunen är nöjda med kulturutbudet 
• Den metod Uppsala kommun implementerat för jämställdhetsintegrering ska användas i 

alla kulturnämndens uppdragsverksamheter och finnas tillgänglig för föreningar och andra 
kulturaktörer. 

• Kulturskapare får skälig ersättning för utfört arbete. 
• Alla kulturförvaltningens verksamheter ska aktivt motverka bruket av alkohol och droger i 

sina miljöer där barn och unga vistas. 
• Beakta att Uppsala kommun är finskt förvaltningsområde. 
• Erbjuda ett jämställt kulturutbud som ger kvinnor och män samma möjligheter 

att ta del av de verksamheter kulturnämnden ansvarar för. 
• I enlighet med kommunens barn- och ungdomspolitiska program verka för att barn och 

unga växer upp under likvärdiga villkor och har tillgång till en bra och likvärdig 
kulturverksamhet. 

• Verka för internationella och interkulturella utbyten med särskilt fokus på 
Uppsala som en del av den Europeiska Unionen. 

• Följa Uppsala kommuns kommunikationspolicy. 
• Följa Uppsala kommuns säkerhetspolicy och lagen om skydd mot olyckor. 
• Dokumentera i enlighet med gällande lagstiftning: Offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL) och förvaltningslagen (FL). 
• Följa gällande bevarande- och gallringsbeslut. Arkivvård och förvaring i övrigt ska ske 

enligt kommunens arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter. 

§ 6 Uppdrag 2015 

6.1 Mål och inriktning 
Verksamheten vid Biotopia ska erbjuda alla kommuninvånare vägledning inom natur- och 
biologiområdet med särskilt fokus på ekologiska sammanhang och hållbar utveckling. 
Biotopia ska fungera som en resurs för, och ett komplement till för-, grund- och 
gymnasieskolans verksamhet och undervisning inom det naturvetenskapliga området. 
Verksamheten ska fungera som ett nav för information och kunskap inom kompetensområdet 
och erbjuda en arena för möten mellan forskning, allmänhet och skola och fungera som en 
vägvisare ut i den uppländska naturen. 

Biotopia ska: 

• vara en välkänd och angelägen verksamhet i Uppsala kommun. 



• vara tillgängligt och välkomnande för alla medborgare i kommunen samt lokalt och 
regionalt förankrad i det omgivande samhället. 

• verka aktivt för att synliggöra Uppsala kommuns hållbarhetspolicy. 
• skapa förståelse för villkor och sammanhang i naturen och därigenom långsiktigt verka för 

ansvarsfullt resursutnyttjande, hållbar tillväxt och en positiv klimatutveckling. 
• vara en del i den grund som läggs till ett livslångt lärande genom kunskap och hållbar 

utveckling i en lustfylld och trygg lärmiljö. (Ur: Kommunala skolplanen 2008-2009, 
Vision). 

• tillvarata, vårda, förvalta, utvidga och levandegöra museets samlingar och kulturhistoriska 
värden. 

• Särskilt viktiga samarbetsparter är Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet 
med dess institutioner. 

6.2 Verksamheten ska 2015 
• Bibehålla kvaliteten på museets verksamhet. 
• Prioritera den öppna programverksamheten med särskild inriktning på åldersgruppen 7-12 

år. 
• Vårda, bruka och uppdatera miljön i Biotopia och Vasaparken samt tillgängliggöra det 

kulturarv som det gamla Biologiska museet utgör i sin kontext. 
• Fortsätta att utveckla och fördjupa samarbetet med andra aktörer inom natur- och 

museiområdet. 
• Undersöka möjligheterna till mobil verksamhet i samarbete med andra aktörer samt 

filialverksamhet i andra stadsdelar. 
• Bibehålla uppdragsverksamheten. 

§ 7 Uppföljning och utvärdering 
Dialog ska föras regelbundet mellan avdelning för strategi & omvärld och Biotopia. En 
muntlig avstämning av verksamheten ska ske per augusti 2015. Eventuella avvikelser 
gentemot gällande uppdrag ska då rapporteras. Senast 15 december 2015 ska en skriftlig 
kommentar om hur uppdraget har genomförts och uppfyllts lämnas samt följande uppgifter 
redovisas: 

1. Öppethållande, antal dagar för allmänheten och för skolan 
2. Öppethållande, antal timmar för allmänheten och för skolan 
3. Besöksstatistik för hela året enligt besöksräknare 
4. Besöksstatistik för perioden juni, juli, augusti 
5. Antal besökare per dag 
6. Antal förskolebarn under hela året 
7. Antal skolbarn i grundskola 1-6, under hela året 
8. Antal skolbarn i grundskola årskurs 7-9, under hela året 
9. Antal gymnasieelever under hela året 
10. Antal grupper/klasser 



11. Förskolor som besökt verksamheten 
12. Skolor som besökt verksamheten 
13. Gymnasieskolor som besökt verksamheten 
14. Antal besökare under kulturnatten 
15. Könsuppdelad besöksstatistik under tre representativa perioder 

§ 8 Ersättning 
Ersättning för uppdraget regleras i kulturnämndens budget. Ersättning för 2015 är totalt 6 330 
tkr. 



upP19.11 KULTURFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Pia Sörås Staflin 	 2015-05-04 	KTN-2015-0344 

Kulturnämnden 

Uppdrag om scenkonstverksamhet inom ramen för Reginateatern 
2015 

§ 1 Uppdrag 
Reginateatem åtar sig att bedriva verksamhet i överensstämmelse med detta uppdrag. 

§ 2 Uppdragstid 
Uppdraget gäller från 2015-04-01 till 2015-12-31. 

§ 3 Syfte 
Att erbjuda alla kommuninvånare ett brett utbud av teater, dans och musik. Reginateatem ska 
vara Uppsalas gästspelsscen under professionell ledning för lokala, nationella och inter-
nationella grupper, såväl professionella som amatörer liksom etablerade och oetablerade 
scenkonstnärer. 

§ 4 Styrning 
• Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (IVE) 2015 — 2018 
• Uppsala kommuns kulturpolitiska program 
• Kulturnämndens verksamhetsplan 2015 

§ 5 Övergripande inriktning 
• Boende i Uppsala kommun upplever att kulturutbudet som kulturnämnden ansvarar för 

väcker deras intresse och engagemang för aktuella samhällsfrågor. 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



• Alla kulturnämndens verksamheter och de som får stöd är tillgängliga för människor med 
funktionsnedsättningar. 

• Besökare och boende i kommunen upplever att kulturinstitutionerna och evenemangen 
erbjuder en trygg och säker miljö. 

• Boende i Uppsala kommun upplever att kulturutbudet (som kulturnämnden ansvarar för) 
är angeläget och berör dem. 

• Män och kvinnor som bor i kommunen är nöjda med kulturutbudet 
• Den metod Uppsala kommun implementerat för jämställdhetsintegrering ska användas i 

alla kulturnämndens uppdragsverksamheter och finnas tillgänglig för föreningar och andra 
kulturaktörer. 

• Kulturskapare får skälig ersättning för utfört arbete. 
• Alla kulturförvaltningens verksamheter ska aktivt motverka bruket av alkohol och droger i 

sina miljöer där barn och unga vistas. 
• Beakta att Uppsala kommun är finskt förvaltningsområde. 
• Erbjuda ett jämställt kulturutbud som ger kvinnor och män samma möjligheter 

att ta del av de verksamheter kulturnämnden ansvarar för. 
• I enlighet med kommunens barn- och ungdomspolitiska program verka för att barn och 

unga växer upp under likvärdiga villkor och har tillgång till en bra och likvärdig 
kulturverksamhet. 

• Verka för internationella och interkulturella utbyten med särskilt fokus på 
Uppsala som en del av den Europeiska Unionen. 

• Följa Uppsala kommuns kommunikationspolicy. 
• Följa Uppsala kommuns säkerhetspolicy och lagen om skydd mot olyckor. 
• Dokumentera i enlighet med gällande lagstiftning: Offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL) och förvaltningslagen (FL). 
• Följa gällande bevarande- och gallringsbeslut. Arkivvård och förvaring i övrigt ska ske 

enligt kommunens arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter. 

§ 6 Uppdrag 2015 

6.1 Mål och inriktning 
Verksamheten ska spegla den lokala, nationella och internationella scenkonsten, hålla hög 
kvalitet och bidra till att bredda utbudet av evenemang i Uppsala. Den publika målgruppen 
ska vara både uppsalabor och besökare, med särskild tonvikt på unga. Information och 
marknadsföring ska vara en viktig del av teaterns arbete. 

6.2 Verksamheten ska 2015 
• Bedriva gästspelsverksamhet som erbjuder ett brett och varierat utbud av scenkonst. 



• Presentera ett genomarbetat program inför varje säsong. 

• Ge minst 200 föreställningar på Reginateatem. 

• Bedriva kaféverksamhet med program i litet format som komplement till salongen. 

• Aktivt samarbeta med Uppsalas professionella kulturskapare och vara en resurs för det 
lokala kulturlivet. 

• Fortsätta att utveckla internationella samarbeten. 

• Vara en scen för levande poesi och en arena för det fria ordet. 

• Arrangera Poetry Slam. 

• Utveckla verksamheten för att öka unga människors litteratur- och scenkonstintresse. 

• Samverka med skolor och folkhögskolor med teaterinriktning. 

• Inhämta medborgarnas synpunkter på verksamheten och om möjligt beakta dessa 
synpunkter. 

§ 7 Uppföljning och utvärdering 
Dialog ska föras regelbundet mellan avdelning för strategi & omvärld och Regina. En muntlig 
avstämning av verksamheten ska ske per augusti 2015. Eventuella avvikelser gentemot 
gällande uppdrag ska då rapporteras. Senast 15 december 2015 ska en skriftlig kommentar om 
hur uppdraget har genomförts och uppfyllts lämnas samt följande uppgifter redovisas: 

• Antal föreställningar i salongen 

• Antal föreställningar i kaféet 

• Antal besökare, varav hur många under 26 år 

• Antal gästspel med lokala konstnärer 

• Antal nationella gästspel 

• Antal internationella gästspel 

• Samarbeten med skolor/utbildningar med teaterinriktning 

• Redovisning av säkerhetsplan 

• Besöksundersökningar 

• Arbetet med j ämställdhetsintegrering 

§ 8 Ersättning 
Ersättning för uppdraget regleras i kulturnämndens budget. Ersättning för 2015 är 3 798 tkr. 
Avtalsersättningen inkluderar medel för att kvalitetssäkra verksamheten med 500 tkr, för att 
utveckla det internationella samarbetet med 100 tkr samt för 100 tkr för festivalen Ordsprak. 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

