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Kulturnämnden 

Remiss av Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa 
bostadsområden (Ku2015/02737/KI) 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att besvara remissen från Kulturdepartementet enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun har inbjudits att lämna synpunkter gällande remissen av Statens kulturråds 
delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden (Ku2015/02737/KI). Syftet 
med föreslagna satsningar är att i områden med lågt valdeltagande och lågt nyttjande av 
offentligt finansierad kultur skapa kultur som är förankrat bland invånarna. Kulturnämnden 
har fått i uppdrag att besvara remissen å Uppsala kommuns vägnar. Enligt förslaget är 
kommunen positivt inställd till den planerade satsningen. 

Ärendet 
Uppsala kommun har inbjudits att lämna synpunkter gällande remissen av Statens kulturråds 
delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden (Ku2015/02737/KI). I 
remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget till bidragsförordning. 
Synpunkter ska vara Kulturdepartementet tillhanda senast 4 mars 2016. Kulturnämnden har 
fått i uppdrag att besvara remissen å Uppsala kommuns vägnar. 

I föreliggande remissunderlag anges att satsningen ska riktas till bostadsområden med lågt 
deltagande i offentligt finansierad kultur och att satsningen syftar till att stödja projekt som 
initierar och utvecklar konst och kultur i dessa bostadsområden utifrån invånarnas behov. I 
underlaget beskrivs hur det i dagens samhälle finns platser där offentligt finansierade kultur-
verksamheter och det traditionella föreningslivet har svårt att engagera vissa grupper. 
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Vidare redogörs i underlaget för att nya folkrörelser och nya former för att organisera sig 
växer fram, där man kan ta del av kultur på andra sätt än genom det gemensamt finansierade 
kulturutbudet. Enligt underlaget växer dessa nya former fram som ett svar på de behov som 
finns i områdena och de drivs av människor med lokal förankring och stort engagemang I 
underlaget konstateras att det finns en utbredd projekttrötthet som visar på ett behov av konti-
nuitet och hållbarhet. 

Uppsala kommun är positivt inställd till den planerade satsningen i vissa bostadsområden för 
att stärka kulturens roll och skapa förutsättningar för nya samarbetsformer. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga 1. 	Yttrande över remiss av Statens kulturråds delredovisning om 
kulturverksamheter i vissa bostadsområden (Ku2015/02737/KI) 

Bilaga 2. 	Remiss av Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa 
bostadsområden (Ku2015-02737/KI) 
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Kulturdepartementet 
103 33 STOCKHOLM 

Yttrande över remiss av Statens kulturråds delredovisning om 
kulturverksamheter i vissa bostadsområden (Ku2015/02737/KI) 

Uppsala kommun har inbjudits att lämna synpunkter gällande remissen av Statens kulturråds 
delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden (Ku2015/02737/KI). 
Kulturnämnden har fått i uppdrag att besvara remissen å Uppsala kommuns vägnar. 

Yttrande 
Uppsala kommun är positivt inställd till den planerade satsningen i vissa bostadsområden för 
att stärka kulturens roll och skapa förutsättningar för nya samarbetsformer. Satsningen är 
baserad på lokalsamhällets behov och på förslag som växer fram underifrån i det civila 
samhället, vilket minskar risken för att genomförda verksamheter blir dagsländor. Det är ett 
tydligt riktat bidrag till verksamheter som genomförs i vissa utpekade områden där behoven 
är störst. 

Enligt delredovisningen är målgruppen de som står utanför det traditionella föreningslivet och 
inte brukar ta del av offentligt finansierad kultur. Uppsala kommun vill därför betona vikten 
av att utforma kommunikationen kring satsningen så att den tillgängliggörs för den tänkta 
målgruppen, en grupp som vanligtvis kanske inte söker liknande stöd. 

Här kan kommunerna självklart bistå med att sprida information genom de kommunala 
verksamheter som når den tänkta målgruppen och som redan arbetar i nära samverkan med 
lokalsamhället. Det kan handla om skolor, fritidsgårdar och bibliotek, men också om lokala 
mötesplatser som de kulturcentrum som finns i olika stadsdelar i Uppsala kommun. 

Som en följd av detta föreslår vidare Uppsala kommun att tidiga resurser läggs på att bygga 
nätverk med och skapa förankringspunkter i landets kommuner. Utöver möjligheten att nyttja 
kommunernas befintliga informationskanaler, så kan förankringsarbetet fungera som ett stöd 
för de lokala aktörerna i deras arbete att säkra en kontinuitet och en långsiktig lösning för sina 
satsningar. 
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Uppsala kommun ser positivt på prioriteringen av ansökningar som är väl förankrade i 
bostadsområdet med invånarnas behov i centrum, och ser fram emot att samverka med lokala 
aktörer för att med gemensamma krafter främja goda livsbetingelser för alla som lever i 
Uppsala kommun och uppnå ett samhälle präglat av kreativitet och innovationskraft. 

Kulturnämnden 

Peter Gustavsson 	 Ingela Åberg 
Ordförande 	 nämndsekreterare 
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