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Kulturnämnden 
 

Uppdrag om att se över ansvarsfrågan och samordningen av Uppsala 
kommuns kulturhus och kulturcentra, samordning av gemensamma barn- 
och ungdomskulturfrågor samt handläggning av stöd till bygdegårdar i 
kommunen 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  uppdra åt kulturförvaltningen att se över ansvarsfrågan och samordningen av Uppsala 
kommuns kulturhus och kulturcentra, samordning av gemensamma barn- och 
ungdomskulturfrågor samt handläggning av stöd till bygdegårdar i kommunen, samt 
 
att  återrapportera uppdraget till kulturnämnden senast i april 2015. 
 
 
Sammanfattning 
Från och med 1 januari 2015 har kulturnämnden det fulla ansvaret för Uppsala kommuns 
kulturhus och kulturcentra, samordning av gemensamma barn- och ungdomskulturfrågor samt 
handläggning av stöd till bygdegårdar i kommunen. Det är angeläget att finna en organisation 
inom den nya kulturförvaltningen som är kostnadseffektiv samtidigt som den möjliggör 
utveckling och samverkan samt underlättar för medborgarna och besökare att förstå var 
ansvaret ligger för verksamheterna. 
 
 
Ärendet 
Fram till 31 december 2014 har Fritid Uppsala haft ansvarat för samordning av verksamheten 
vid Stenhagens bildnings och kulturcenter och Treklangen i Gottsunda. Ansvaret för det helt 
nya kulturhuset i Sävja har under uppbyggnadsskedet varit delta mellan uppdragskontoret för 
barn, ungdom och arbetsmarknad samt verksamheterna Fritid Uppsala och Bibliotek Uppsala 
inom utförarorganisationen Vård & bildning.  
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Reginateatern har ansvarat för att uppdaterat webb-platsen Kubik som innehåller information 
om det fria kulturlivets erbjudanden samt information från kulturinstitutioner riktat till barn 
och unga.  

Uppdragskontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad samt kulturkontoret har handlagt 
uppdragen till Vård & bildning samt stöd och bidrag till fritids- och kulturföreningar. 

Kontoret för samhällsutveckling har fram till 31 december 2014 handlagt stöd till 
bygdegårdar i kommunen på uppdrag av Idrotts- och fritidsnämnden. 

Mot bakgrund av Uppsala kommuns nya organisation måste det utredas var ansvaret för 
samordning av kommunens kulturhus och kulturcentra (Stenhagens bildnings- och 
kulturcenter, Treklangen i Gottsunda, Sävja kulturcenter och Gottsunda kulturhus), 
samordning av gemensamma barn- och ungdomskulturfrågor samt handläggning av stöd till 
bygdegårdar i kommunen ska ligga i den nya kulturförvaltningen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunfullmäktige antog den 18 december 2014 IVE 2015-2018 (Inriktning, verksamhet, 
ekonomi) som anger kulturnämndens nya budgetramar. De ekonomiska medel som tidigare 
varit fördelat på barn- och ungdomsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kulturnämnden och 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är idag samlat till den nya kulturnämnden. 

Kulturförvaltningen förväntas finna en så kostnadseffektiv organisation som möjligt för att 
handlägga frågor som rör kommunens kulturhus, kulturcentra och bygdegårdar, samordna och 
genomföra verksamheten i Stenhagens bildnings- och kulturcenter, Treklangen i Gottsunda, 
Sävja kulturcenter och Gottsunda kulturhus samt samordna gemensamma barn- och 
ungdomskulturfrågor. 
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