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Inledning
Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun syftar till att kultur får en tydlig och
starkare roll i samhället. Programmet och tillhörande handlingsplan ska ange och
tydliggöra målen och inriktningen för Uppsala kommuns kulturpolitik och synliggöra
kommunens ambitionsnivå inom kulturområdet.
Handlingsplanen förtydligar programmets implementering, genomförande av
målsättningar och åtgärder samt uppföljning av dessa.

Syfte
Handlingsplanen ger en samlad bild av vilka åtgärder som behövs för att
kulturområdet ska utvecklas i enlighet med målen och inriktningen i Uppsala
kommuns kulturpolitiska program. Handlingsplanen förtydligar nämnders och
bolagsstyrelsers ansvar och roller för genomförande av programmets måluppfyllelse i
relation till deras reglemente och ägardirektiv.
Handlingsplanen har tagits fram i gemensam tjänstemannaberedning utifrån en
behovsanalys samt en inventering av pågående initiativ inom kommunorganisationen.
Handlingsplanen bygger även på de synpunkter som externa aktörer lämnat under
processen med framtagandet av det kulturpolitiska programmet.

Omfattning
Programmet och handlingsplanen omfattar alla åldrar och alla geografiska områden
inom kommunen samt knyter an till övergripande målsättningar i Mål och budget.
Handlingsplanen kompletterar andra styrdokument inom Uppsala kommun samt
lagstiftning inom kulturområdet. Handlingsplanen riktas till hela kommunkoncernen.
Handlingsplanen gäller under perioden 2020–2023 men kommer årligen att följas upp
och vid behov revideras.

Ansvar, genomförande och spridning
Kommunstyrelsen fattar beslut om planen. Kulturnämnden har efter beslut i
kommunstyrelsen huvudansvar för planen.
Alla nämnder och bolag som anges i planen har ansvar för att genomföra planen. För
varje åtgärd i planen finns en nämnd eller bolag som har ett särskilt ansvar att
genomföra åtgärden eller för att samordna genomförandet. Nämnder och bolag kan
även vara delansvariga för genomförandet av åtgärder.
Innehållet i planen kommuniceras efter politiskt beslut via kommunens webbsida,
internt och externt. Åtgärderna implementeras i samband med beredningen av
nämndernas verksamhetsplaner och bolagens affärsplaner.
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Målens åtgärder, indikatorer samt ansvariga
Det kulturpolitiska programmet och handlingsplanen har tre målområden.
Det första området om kulturell delaktighet avser möjligheten förkommunens
invånare att utöva och uppleva kultur.
Det andra området, konstpolitik, har de olika konstområdena och deras utveckling i
fokus. Konst är här synonymt med konstformerna, dvs inte enbart bildkonst, och
innebär gestaltning av upplevelser, idéer och kunskap i konstnärlig form inom till
exempel litteratur, musik, teater, dans, bild- och formkonst samt filmkonst.
Det tredje området, kulturplanering, har samhällsutvecklingen i fokus. Kulturplanering
handlar om samspelet mellan kultur, plats och identitet. Kulturplanering innefattar
kulturarv och kulturmiljö, men också områden som kultur inom samhälls- och
stadsplanering, besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Målområde 1 Allas möjlighet att vara kulturellt delaktiga
Uppsala kommun ska underlätta för alla att ta del av kultur och uppmuntra till eget
skapande. Mångfald, bildning och förståelse bidrar till ett mer jämlikt, demokratiskt,
socialt och kulturellt hållbart samhälle. Kulturpolitiken utformas ur ett
medborgarperspektiv.
Målområde 1a: Främja allas möjlighet att ta del av och skapa kultur
Åtgärd

Samordningsansvarig
KTN

Delansvarig

År för
genomförande
2020 - 2021

1. Samordna, utveckla och
OMN, ÄLN,
tillgängliggöra
IFN, KS
kulturverksamhet för personer i
särskilt behov av stöd
2. Samordna, utveckla och
DUAB
KS, KTN, IFN, 2020 - 2021
tillgängliggöra information om
UKK,
kulturutbud och evenemang för
Stadsteatern,
invånare och besökare
Fyrishov
3. Uppmärksamma studenter
KTN
KS, DUAB
2020 - 2021
och deras bidrag till kultur för
att tillsammans med annan
kultur i kommunen skapa
synergieffekter och
tillgängliggöra mer kultur åt alla
kommuninvånare
4. Genomföra en årlig dialog
KTN
2020–2023
med civilsamhället och det
professionella kulturlivet för att
följa upp det kulturpolitiska
programmet
Indikatorer
Enkät upplevd tillgänglighet hos invånare och brukare med redovisning utifrån kön,
ålder, bostadsområde (nuläge tas fram). Se över möjligheten att använda SCB:s
undersökning inom området.
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Dialoger i samverkanforum för att mäta upplevd tillgång till kulturverksamhet.
(såsom exempelvis Fritid för alla)
Målområde 1b: Främja demokrati, delaktighet och bildning
Åtgärd
5. Främja mångfald och
interkulturell dialog och
interkulturellt utbyte
6. Ta fram styrdokument för
kommunens kulturarvsarbete
med särskilt fokus på
målgrupperna barn och unga
samt nya invånare
7. Utveckla arbete som stärker
bilden av Uppsala som en stad
som främjar mänskliga
rättigheter genom ökad
samverkan inom kommunen
och med externa aktörer inom
området demokrati, fred och
yttrandefrihet
Indikatorer
Attitydmätning i enkät.

Samordningsansvarig
KTN

KTN

KTN

Delansvarig

År för
genomförande
2020 - 2023

UKK,
Stadsteatern,
AMN
KS, GSN,
2020–2021
PBN, AMN,
UBN

Alla

2020–2021

Målområde 1c: Främja barns och ungas rätt till kultur och inflytande
Åtgärd

Samordningsansvarig
KTN

Delansvarig

År för
genomförande
2020 - 2023

8. Erbjuda professionell kultur
UBN
på lika villkor till alla barn under
skoltid
9. Utveckla kulturaktiviteter i
KTN
UBN, IFN
2020 - 2021
anslutning till skoldagens slut
för barn och unga
10. Underlätta för
KTN
UBN
2020 - 2021
kulturskoleverksamhet att
erbjuda verksamhet i anslutning
till skolor och fritids för att
underlätta för yngre barn att ta
del av verksamheten i anslutning
till skoldagen
11. Säkerställa att alla känner till KTN
2020–2021
att kulturskolan finns och att det
är en verksamhet som är till för
alla barn och unga samt att
verksamheten ska nå nya
målgrupper.
Indikatorer
Andel elever som tar del av professionell kultur per läsår fördelat på kön och årskurs
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Målområde 2 Konstpolitik för ett vitalt och blomstrande
samhälle
Uppsala kommun ska skapa goda och hållbara villkor för konsten och kulturskaparna.
Ett starkt och fritt kulturliv är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle.
Kulturskaparna och kulturinstitutionerna utgör stommen i kulturlivet. Ett långsiktigt,
hållbart och dynamiskt kulturliv ger kulturskaparna möjlighet att fördjupa och utveckla
sitt skapande och att interagera med samhället.
Målområde 2a: Värna konstens integritet, oberoende och egenvärde
Åtgärd
12. Främja förutsättningar för
ett fritt kulturliv att verka och
utvecklas i Uppsala kommun

Samordningsansvarig
KTN

Delansvarig

År för
genomförande
2020 - 2023

UKK,
Stadsteatern,
Fyrishov,
DUAB, KS
UKK,
2020 - 2023
Stadsteatern

13. Säkerställa att det
KTN
kommunalt arrangerade
kulturutbudet är ett
komplement till det fria
kulturlivets utbud
Indikatorer
Relevanta stödformer och råd ges till kulturlivet. Följs upp via enkät till
stödmottagare samt andra aktörer inom det fria kulturlivet.

Målområde 2b: Främja konstnärlig kvalitet samt Målområde 2c: Stärka
kreativitet, konstnärlig mångfald och utveckling
Åtgärd
14. Utveckla internationellt,
nationellt och regionalt konstoch kulturutbyte
15. I samband med arbetet med
ansökan till europeisk
kulturhuvudstad 2029 stärka
utvecklingen av kulturen som
en viktig del av stads- och
landsbygdsutveckling. (från Mål
och budget 2019–2021)
16. Utreda
konstmuseiverksamhet i nya
lokaler
17. Utveckla processer för
samordning och
samfinansiering av större
kulturevenemang

Samordningsansvarig
KTN

KS

Delansvarig

År för
genomförande
2020 - 2023

UKK,
Stadsteatern,
Fyrishov,
DUAB, KS
KTN, UKK,
2020 - 2023
Stadsteatern,
DUAB

KS

KTN

2020

KTN

KS, DUAB,
2020 - 2021
UKK,
Stadsteatern,
Fyrishov
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18. Säkerställa att det
KTN
kommunalt arrangerade
kulturutbudet är ett
komplement till det fria
kulturlivets utbud (se även
ovan)
19. Utveckla ökad samverkan
KTN
mellan kulturinstitutioner och
det fria kulturlivet
Indikatorer
Antal internationella kulturevenemang

UKK,
2020 - 2023
Stadsteatern,
Fyrishov

UKK, DUAB,
2020 - 2023
Stadsteatern,
Fyrishov

Målområde 2d: Verka för hållbara villkor för konstformer och kulturskapare
Åtgärd

Samordningsansvarig
KTN

Delansvarig

År för
genomförande
2020 - 2021

20. Underlätta för kulturaktörer
IFN, UKK,
att boka och nyttja kommunens
UBN, KS,
lokaler
Stadsteatern
21. Ge ersättning enligt
KTN
Alla
2020 - 2023
branschrekommendation vid
kommunala uppdrag inom
kulturområdet (se även åtgärder
under målområde 1)
22. Ta fram en plan för att mäta
KTN
2020
kundnöjdheten i kulturlivet
Indikatorer
Enkät till kulturutövare om upplevd tillgänglighet till lokaler

Målområde 2e: Verka för konstnärliga och kulturellt orienterade utbildningar
Åtgärd
23. Undersöka förutsättningarna
för fler inriktningar inom det
estetiska programmet på
gymnasienivå i Uppsala
24. Undersöka förutsättningar för
att etablera konstnärliga
utbildningar på eftergymnasial
och högskolenivå i Uppsala

Samordnings- Delansvarig År för
ansvarig
genomförande
UBN
KTN
2020–2021

KS

KTN, AMN,
UBN

2020–2021

Målområde 3 Kulturplanering för en attraktiv, växande och
hållbar kommun
Uppsala kommuns kulturplanering bidrar till att skapa ett socialt och kulturellt hållbart
samhälle att leva, verka och vistas i. Det ska vara möjligt att uppleva och utöva kultur i
hela kommunen. Målet är att erbjuda en attraktiv livsmiljö och att öka tillgängligheten
till kultur. Konst och kultur medverkar till att utveckla och stärka kommunens identitet
som dynamisk och hållbart växande kommun. All kulturplanering ska genomsyras av
ambitionen att vara tillgänglig, jämställd och beakta barns och ungas rätt till kultur.
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Målområde 3a: Kulturplanering är en integrerad del av samhällsplaneringen
Åtgärd

Samordningsansvarig
KS

Delansvarig

25. Utveckla det kulturella
GSN, PBN,
hållbarhethetsperspektivet i
KTN
stads- och samhällsplanering
PBN, KS,
26. Främja tillgången till lokaler
GSN
KTN,
och ytor för utställningar,
evenemang, eget skapande och
Uppsalahem
annan kulturverksamhet vid
nybyggnation i Uppsala
kommun.
27. Utforma principer och
KTN, KS,
PBN
metoder för att göra
GSN
medborgarna delaktiga i
kulturplaneringen
Indikatorer
Antal genomföra delaktighetssammanhang (exempelvis samråd).

År för
genomförande
2020–2021

2020–2023

2020–2021

Målområde 3b: Utveckla det offentliga rummet genom konstnärlig gestaltning
Åtgärd
28. Tillhandahålla konstnärlig
gestaltning i hela kommunen

29. Fastställa en
kommungemensam tolkning av
enprocentregeln och
implementera och
kommunicera denna internt och
extern

Samordningsansvarig
KTN

KTN

Delansvarig
KS, GSN,
PBN, UKFAB,
Skolfastighe
ter AB,
Sport- och
rekreationsf
astigheter
KS GSN,
PBN, Ihus,
Stadsteatern
, UKFAB,
FFAB,
Skolfastighe
ter, Sportoch
rekreationsf
astigheter

Indikatorer
Antal konstprojekt i innerstad, ytterstad och landsbygd.
Beslutad tolkning av enprocentregeln.

År för
genomförande
2020–2023

2020
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Målområde 3c: Kulturarv som bevaras, används och utvecklas
Åtgärd
30. Synliggöra kulturarv och
kulturella värden och miljöer i
kommunen
31. Ta hänsyn till platsens
identitet ur kulturarvsperspektiv
i stadsplanering

Samordningsansvarig
KTN

Delansvarig

GSN

KS, PBN,
KTN

2020–2023

Samordningsansvarig
KTN

Delansvarig

År för
genomförande
2020–2023

KS

KTN, IFN,
ÄLN, OMN,
GSN, PBN
GSN, KS

KS, GSN,
DUAB

År för
genomförande
2020–2023

Målområde 3d: Utveckla kulturella mötesplatser
Åtgärd
32. Utveckla tillgången till kultur
för boende på landsbygden,
bland annat genom att stärka
och utveckla mötesplatser för
kultur
33. Underlätta för föreningsliv
och civilsamhälle att skapa
mötesplatser
34. Utreda behoven av ett
centralt beläget kulturhus för
alla åldrar

KTN

GSN, KS

2020–2023

2020–2021

Målområde 3e: Främja kulturella och kreativa näringar
Åtgärd
35. Kartlägga kulturella och
kreativa näringar ur ett kultur-,
näringsliv- och
stadsutvecklingsperspektiv
36. Verka för fler
verksamhetslokaler för
professionella kulturskapare och
kreativa näringar
37. Underlätta för
kulturverksamhet att temporärt
kunna nyttja tomma lokaler

Samordningsansvarig
KS

Delansvarig
KTN, DUAB

År för
genomförande
2020–2021

GSN

KTN, KS

2020–2023

KS

GSN, KTN

2020–2023
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Uppföljning
Kulturnämnden är ansvarig för handlingsplanen och har det övergripande ansvaret för
uppföljning och utvärdering. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska årligen redovisa
resultatet av sitt arbete med till kommunstyrelsen. Kulturnämnden följer årligen upp
handlingsplanen i ordinarie programuppföljning och kan ge förslag till revideringar och
kompletteringar. Kommunstyrelsen kan sedan revidera handlingsplanen vid behov.
Revidering ska ske genom gemensam beredning.

Relaterade dokument
•

Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun

