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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
  
 
 
 
 
Remiss: Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta  
 
att som svar på remiss Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun till Kulturnämnden avge 

upprättat förslag till yttrande.   
 
Sammanfattning 
Programmet ska ge en översiktlig kunskap om kulturmiljövärden i stadsdelar, tätorter och på 
landsbygden. Nämnden anser att kulturmiljöprogrammet är ambitiöst och informativt. Kul-
turmiljöprogrammet kan särskilt användas inom gymnasieprogram med estetisk inritning samt 
bygg- och anläggningsprogrammet. Programmet kan användas vid studier av byggnadsstilar, 
arkitektur, form och design liksom kunskap om hembygden samt förståelse för vikten av att 
bevara äldre och vissa tidstypiska miljöer och byggnader.  
 
Bakgrund 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har av Kulturnämnden inbjudits till samråd över 
Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun. Remisshandlingen finns att ladda ner på 
http://www.uppsala.se/kulturmiljo.  
Kulturnämnden önskar synpunkter och framför allt på  

• Är det någon aspekt som saknas i programmet?  
• Bidrar programmets övergripande utgångspunkter, geografiska fördjupningar och 

strategiska utvecklingslinjer till att utveckla synen på kulturmiljön?  
• När det digitala underlaget ska uppdateras och nya underlag utvecklas är det något 

som ni vill ge förtur? 
Förslag till yttrande har upprättats (bilaga). 
 
Ärendet 
Programmet ska ge en översiktlig kunskap om kulturmiljövärden i stadsdelar, tätorter och på 
landsbygden. Programmets främsta användningsområden är: 

http://www.uppsala.se/kulturmiljo
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• Att vara användbart vid beslut om bygglov och annan ärendehantering 
• Att vägleda kommunala aktörer vid utveckling av miljön 
• Att sprida kunskap om byggd miljö och kulturvärden 
• Att vara tillgängligt för medborgarna 

Programmet innehåller bl a kunskapssammanställningar, lagstiftning, utvecklingsinritning, 
redovisning av allmänna intressen och riksintressen, till exempel byggnadsminnen, geogra-
fiska fördjupningar samt hur programmet ska genomföras och följas upp. 

Påpekanden och synpunkter 
Programmet anknyter inte till nämndens ansvar på något direkt sätt, men kan användas i 
undervisingen i gymnasieskolor.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås i yttrandet framföra att programmet 
- särskilt kan användas inom gymnasieskolans program med estetisk inritning samt bygg- och 
anläggningsprogrammet 
- kan användas vid studier av byggnadsstilar, arkitektur, form och design, kunskap om hem-
bygden samt förståelse för vikten av att bevara äldre och vissa tidstypiska miljöer och bygg-
nader. 
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Yttrande över Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun,  
dnr KTN-2010-0736 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden anser att kulturmiljöprogrammet är ambitiöst och 
informativt. Nämnden yttrar sig utifrån sitt ansvar för gymnasieskola.  
 
Kulturmiljöprogrammet kan särskilt användas inom gymnasieprogram med estetisk inritning 
samt bygg- och anläggningsprogrammet men även inom andra program.  
 
Förutom att få kunskap om byggd miljö och kulturvärden kan programmet användas vid stu-
dier av byggnadsstilar, arkitektur, form och design liksom kunskap om hembygden samt för-
ståelse för vikten av att bevara äldre och vissa tidstypiska miljöer och byggnader.  
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