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Verksamhetsbeskrivningar för åren 2016-2018 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna kulturförvaltningens upprättade förslag till verksamhetsbeskrivningar för 
Bibliotek Uppsala, Biotopia, Fritid Uppsala, Reginateatern, Uppsala konstmuseum, Uppsala 
musikskola samt avdelningen för strategi och omvärld gällande åren 2016-2018. 
 
 
Sammanfattning 
I nämndens verksamhetsplan för åren 2016-2018 fick kulturförvaltningen i uppdrag att ta 
fram verksamhetsbeskrivningar för alla verksamheter i egen regi. Förvaltingen har även tagit 
fram ett förslag till verksamhetsbeskrivning för avdelningen för strategi och omvärld.  
I verksamhetsplanen anger nämnden vilka strategier och åtgärder man avser genomföra under 
kommande verksamhetsår. Verksamhetsbeskrivningarna kompletterar verksamhetsplanen och 
sammanfattar verksamhetens grunduppdrag från kulturnämnden och den långsiktiga 
kulturpolitiska inriktningen. 
 
 
Ärendet 
Uppdraget att ta fram verksamhetsbeskrivningar för alla verksamheter som nämnden ansvarar 
för fick kulturförvaltningen i nämndens verksamhetsplan för åren 2016-2018. ”Nämnden ger 
uppdrag till förvaltningen att återkomma med verksamhetsbeskrivningar för verksamheter i 
egen regi där det framgår hur man avser att arbeta med de mål och åtgärder som nämnden 
fastställt i sin verksamhetsplan. I respektive verksamhetsbeskrivning ska även det 
kulturpolitiska syftet med verksamheten anges.” 
 
I verksamhetsplanen anger nämnden vilka strategier och åtgärder man avser genomföra under 
kommande verksamhetsår. Verksamhetsbeskrivningarna kompletterar verksamhetsplanen och 
sammanfattar verksamhetens grunduppdrag från kulturnämnden och den långsiktiga 

 
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



2 (2) 
 

kulturpolitiska inriktningen. Alla avdelningar inom förvaltningen har arbetat fram förslag till 
beskrivning och sedan har ärendet genomgått gemensam beredning inom förvaltningen. Även 
avdelning för strategi och omvärld har tagit fram en verksamhetsbeskrivning. 
 
Under arbetets gång har det blivit tydligt för kulturförvaltningen att frågan om hur 
förvaltningen avser arbeta för att uppnå kulturnämndens mål och uppdrag kommer att 
redovisas och återrapporteras till nämnden i samband med period- och årsbokslut. 
Förvaltningen har därför i arbetet med verksamhetsbeskrivningarna fokuserat på att tydliggöra 
syftet och den kulturpolitiska inriktningen för respektive avdelnings arbete i ett 
treårsperspektiv, från och med år 2016 till och med år 2018. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
 
 
 
Bilagor:  1 Verksamhetsbeskrivning Bibliotek Uppsala 
 2 Verksamhetsbeskrivning Biotopia 
 3 Verksamhetsbeskrivning Fritid Uppsala 
 4 Verksamhetsbeskrivning Reginateatern 
 5 Verksamhetsbeskrivning Uppsala konstmuseum 
 6 Verksamhetsbeskrivning Uppsala musikskola 
 7 Verksamhetsbeskrivning avdelningen för strategi & omvärld 


