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Kulturnämnden 

Förslag till direktiv samt projektplan för omarbetning av Uppsala 
kommuns kulturpolitiska program 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättat förslag till direktiv och övergripande projektplan för omarbetning av 
Uppsala kommuns kulturpolitiska program, 

att utse en politisk styrgrupp bestående av tre nämndledamöter, två från majoriteten och en 
från oppositionen, 

att medborgardialoger ska genomföras samt 

att den politiska styrgruppen ges rätt till arvode för att delta i medborgardialogerna. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2013-11-25) ska det kulturpolitiska programmet som 
antogs 2005 omarbetas av kulturnämnden i samråd med berörda nämnder, styrelser och 
kommunala bolag. Kulturförvaltningen tog fram ett förslag till omarbetat program vilket 
återremitterades av nämndens arbetsutskott 11 december 2014 för ytterligare beredning under 
nästa mandatperiod. Kulturnämnden har i sin verksamhetsplan för åren 2016-2018, som en 
åtgärd, fattat beslut om att ta fram en projektplan för revideringen av det kulturpolitiska 
programmet. Förvaltningen överlämnar härmed förslag till direktiv för arbetet samt en 
projektplan till nämnden. 

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

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



Ärendet 

Bakgrund 
Uppsala kommun antog 2005-06-13, § 163, för första gången ett övergripande kulturpolitiskt 
program för Uppsala kommun. Programmet har sedan dess angivit inriktningen för det 
kulturpolitiska arbetet i kommunen. 

Det kulturpolitiska programmet för Uppsala kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige 
2013-11-25 omarbetas med hänsyn tagen till statens nya kulturpolitiska mål och riktlinjer. 
Kulturnämnden fick i uppdrag att omarbeta det kulturpolitiska programmet i samråd med 
berörda nämnder, styrelser och kommunala bolag. Kulturnämnden och barn- och 
ungdomsnämnden gavs i uppdrag att vid revideringen av det kulturpolitiska programmet och 
det barn- och ungdomspolitiska programmet se över samordning och kvalitetsarbete mellan 
nämnderna för insatser inom barn- och ungdomskulturområdet. I tjänsteskrivelsen som 
föreligger beslutet i kommunfullmäktige anges att kulturnämnden i samband med 
omarbetning av programmet även skulle lämna förslag på hur programmet följs upp för att på 
så sätt stärka genomslaget av programmet. 

I juni 2014 bjöd kulturkontoret (numer avdelningen för strategi & omvärld) in tjänstemän från 
berörda nämnder, styrelser och bolag till en workshop där deltagarna fick lämna sina 
synpunkter på det redan antagna programmet. Kulturkontoret bad även deltagarna att ange, 
med hänsyn tagen till de nationella målen för kulturpolitiken, de tre viktigaste utmaningarna 
för Uppsala där man såg att kulturen, konsten och kulturplaneringen skulle kunna göra 
skillnad. Kontoret bad även om skriftliga svar från deltagare vid workshopen och från de som 
inte hade möjlighet att närvara vid workshopen. Skriftliga svar inkom endast från Destination 
Uppsala samt från kontoret för hälsa, vård och omsorg. Dessa förvaltningar deltog även vid 
workshopen. 

Då kommunen stod inför en omorganisation fanns det begränsade möjligheter att uppnå en 
väl fungerande dialog med andra förvaltingar. Till exempel så sköts revideringen av det barn 
och ungdomspolitiska programmet upp. Programmet har nu även upphört att gälla. 

Kulturkontoret tog, med stöd av genomförda dialoger och inkomna synpunkter, fram ett 
förslag till omarbetat kulturpolitiskt program. Förslaget delgavs kulturnämndens arbetsutskott 
som valde att återremittera ärendet för vidare beredning under nästa mandatperiod. 

Frågan är nu väckt igen som en åtgärd i nämndens verksamhetsplan för år 2016 där 
förvaltningen fått i uppdrag att ta fram en projektplan för omarbetningen av det 
kulturpolitiska programmet. Förvaltningen lägger därför fram ett förslag till direktiv och en 
övergripande projektplan för omarbetningen av det kulturpolitiska programmet. 
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Direktiv: 
Programmet ska: 

• utgå från de statliga kulturpolitiska målen 
• följa strukturen i den regionala kulturplanen vilket innebär tre perspektiv; det 

kulturpolitiska (människan), det konstpolitiska (kulturens egenvärde, konstform), samt 
kulturplaneringsperspektivet (kulturell infrastruktur, fysisk planering etc.) Länk till 
den regionala kulturplanen bifogas här: 
http://www.lul.se/Global/Kultur/Administration/Bilder/Kulturn%c3%a4mnden/Region  
al_kulturplan_Uppsala_2015-2017_LF_antagen.pdf 

• utgå från kommunens övergripande vision som finns i Mål och budget 2016-2018. 
• särskilt uppmärksamma perspektiven tillgänglighet och jämställdhet 
• särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur 
• synliggöra kommunens viljeinriktning och ambition inom kulturområdet för 

allmänheten 
• vara vägledande vid ärendeberedning och beslutsfattande för frågor som rör 

kulturområdet 
• gälla i fem år 
• kunna följas upp 
• följa de direktiv som tas fram för hur program i Uppsala kommun ska utformas 

Projektplan 

Organisation 
Förvaltingen föreslår att nämnden tillsätter en politisk styrgrupp, bestående av tre ledamöter, 
två från majoriteten och en från oppositionen. Styrgruppen fattar inga beslut utan vägleder 
förvaltningen i arbetet med framtagandet av ett omarbetat program och återkopplar löpande 
processen till nämnden där besluten tas. Styrgruppen ska även medverka i de 
medborgardialoger som rör ärendet. 

Förvaltningen kommer att tillsätta en processledare samt en arbetsgrupp, som med stöd av 
nämndens styrgrupp samt direktiv för arbetet, kommer att fram ett förslag till omarbetat 
program. 

Arbetsgruppen kommer att vara förvaltingsövergripande och omfatta representanter från flera 
avdelningar inom förvaltningen och eventuellt kommer representanter från andra 
förvaltningar att ingå. 

Förvaltingen föreslår att processledaren deltar vid den politiska styrgruppens sammankomster 
och återkopplar förvaltningens arbete till styrgruppen. 

Förvaltingen vill skapa en referensgrupp med externa parter som arvoderas för att skapa 
fördjupad dialog med det fria kultur- och föreningslivet under arbetets gång. 
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Förvaltningen kommer att bevaka och följa de direktiv som eventuellt kommer att gälla för 
hur planer och program ska utformas i Uppsala kommun samt återkoppla dessa vid behov till 
nämndens styrgrupp. 

Under hösten föreslår förvaltningen att beredning i olika grupper pågår och att ett första 
förslag kan överlämnas till kulturnämnden för beslut i februari 2017. 

Förvaltningen föreslår att medborgardialoger sker under slutet av år 2016 och att farmerna för 
dessa utarbetas under hösten i den politiska styrgruppen. 

Förvaltningen föreslår att slutligt förslag kan överlämnas till kommunfullmäktige i juni 2017. 

Tidplan 
• Juni 2016 

Beslut i kulturnämnden om direktiv 

• Augusti — november 2016 
Tjänstemannaberedning med återkoppling till politisk styrgrupp (dialog i styrgrupp, 
dialog i intern arbetsgrupp och med extern referensgrupp samt framtagande av ett 
förslag till omarbetad plan) 

• November - december 2016 
Medborgardialoger utifrån förslag till plan. 

• Januari 2017 
Bearbetning av förslag utifrån inkomna synpunkter från genomförda 
medborgardilaloger 

• Februari 2017 
Beslut om förslag till program i kulturnämnden 

• Mars - April 2017 
Remissförfarande 

• Maj 2017 
Beslut om förslag efter gemensam beredning, remiss samt eventuell bearbetning tas i 
kulturnämnden 

• Juni 2017 
Förslag till program överlämnas för beslut till kommunfullmäktige. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget till process kommer att innebära kostnader för politiska styrgruppsmöten samt för 
medborgardialoger. Hur stor summan blir beror på hur ofta styrgruppen väljer att ha sina 
möten samt hur många dialoger man vill genomföra. 

Kostnaderna för medborgardialog kommer med största sannolikhet att falla ut under 2017. 
Samma sak gäller för eventuella trycksaker. 

Förslaget till process innebär även kostnader för arvode till extern referensgrupp. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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