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Kulturnämnden 

Särskild barnkultursatsning år 2015 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättat förslag till särskild satsning på barnkultur med syfte att öka utbudet 
av och tillgängligheten till scenkonst för barn och unga i hela kommunen. 

Sammanfattning 
I kulturnämndens budget för år 2015 har 500 tkr anslagits för en särskild satsning på 
barnkultur. Kulturförvaltningen föreslår att medlen används inom scenkonstområdet för att 
öka utbudet av och tillgängligheten till scenkonstföreställningar för barn och unga i hela 
kommunen. 

Ärendet 
Bakgrunden till förslaget är kännedomen om att Uppsala kommun i dagsläget inte uppfyller 
målsättningen i det kulturpolitiska programmet att varje elev ska få ta del av minst en teater-
eller dansföreställning per läsår. Likaså de behov av utveckling av kulturnämndens 
arrangörsstöd som påvisades i den genomlysning av stödet som gjordes 2009 (KTN 2009-
0321). 

I dagsläget erbjuder Uppsala stadsteater och Gottsunda Dans & teater kostnadsfria 
skolföreställningar för elever i Uppsala kommun. Målgruppen varierar mellan grundskolans 
olika stadier och gymnasiet. Flera av de uppsalabaserade teatergrupperna ger 
skolföreställningar men främst för förskolan och lågstadiet. Dessa kan förskolan/skolan söka 
arrangörsstöd för och kan då få en subventionering av föreställningskostnaden med 75 procent 
eller maximalt 5 000 kronor. Idag handläggs arrangörsstödet av Riksteatern Uppsala Län på 
uppdrag av kulturförvaltningen. 
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För att öka utbudet av föreställningar för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet föreslås att 
400 tkr av de anslagna medlen används för inköp och turnéläggning av föreställningar för att 
komplettera det befintliga utbudet. Föreställningarna kan ges både på fasta scener, som till 
exempel Reginateatern och genom uppsökande föreställningar för att nå skolor i hela 
kommunen. Resterande 100 tkr används till att finansiera en 20-procentig tjänst under 
resterande del av 2015. I tjänsten kommer att ingå att köpa in, turn6ägga och marknadsföra 
föreställningarna gentemot skolan samt att medverka vid den planerade övergången till att 
kulturnämndens arrangörsstöd ska kunna sökas via webbplatsen Kubik från och med 2016. 

Ett förväntat mervärde av satsningen är en utvecklad kontakt kring kulturutbudet gentemot 
skolan samt ett närmare samarbete mellan kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen 
kring Skapande skola. 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslagen satsning ryms inom kulturnämndens budget år 2015. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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