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Bam- och ungdomsnämnden 

Remiss - Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att som svar på remiss Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun t i l l Kulturnämnden avge 
upprättat förslag t i l l yttrande. 

Sammanfattning 
Programmet ska ge en översiktlig kunskap om kulturmiljö värden i stadsdelar, tätorter och på 
landsbygden. Barn- och utbildningsnämnden anser att Kulturmiljöprogrammet är ambitiöst 
och informativt. Förutom att få kunskap om byggd miljö och kulturvärden kan programmet 
användas vid studier av hembygden, för att få kunskap och förståelse för samhällets utveckl
ing och vikten av att bevara äldre och vissa tidstypiska miljöer samt vid studier i form och 
design. Genom att använda programmet inom undervisning i olika ämnen i grundskolan görs 
barn och ungdomar delaktiga i vår kulturhistoria. Vid utveckling av kulturmiljöer bör detta, 
utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, ske så att ungdomars intressen och delaktighet främ
jas. 

Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden har av Kulturnämnden inbjudits t i l l samråd över Kulturmiljö
program för Uppsala kommun. Remisshandlingen fmns 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 t i l l att utveckla synen på kulturmiljön? 

• När det digitala underlaget ska uppdateras och nya underlag utvecklas är det något 
som ni vi l l ge förtur? 

Förslag t i l l yttrande har upprättats (bilaga). 
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Ärendet 
Programmet ska ge en översiktlig kunskap om kulturmiljö värden i stadsdelar, tätorter och på 
landsbygden. Programmets främsta användningsområden är: 

• 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, t i l l exempel byggnadsminnen, geogra
fiska fördjupningar samt hur programmet ska genomföras och följas upp. 

Påpekanden och synpunkter 
Programmet anknyter inte t i l l nämndens ansvar på något direkt sätt, men kan användas bland 
annat i undervisingen i grundskolan. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås i yttrandet framföra att programmet 
- kan användas vid studier om hembygden, förståelse för vikten av att bevara äldre och vissa 
tidstypiska miljöer och byggnader samt vid studier av form och design 
- gör barn och ungdomar delaktiga i vår kulturhistoria 
samt att 
-vid utveckling av kulturmiljöer bör detta ske så att ungdomars intressen och delaktighet 
främjas. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
Tf direktör 
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KULTURKONTORET 

Handläggare 
Magnus Elfwendahl 

Datum 
2014-06-18 KTN-2010-0736 

Diarienummer 

Remissinbjudan - Kulturmiljöprogram för Uppsala kommun 

Kulturnämnden har den 20 maj 2014 beslutat skicka ut ett förslag till kulturmiljöprogram på 
samråd. Förslaget finns att ladda ner på Uppsala kommuns hemsida: 
www.uppsala.se/kulturmiljo . Vid kommuninformationen i stadshuset, biblioteken och på 
bokbussama finns utskrifter utlagda. 

Programmet ska ge en översiktlig kunskap om kulturmiljövärden i stadsdelar, tätorter och på 
landsbygden. Det ska vara riktgivande vid ärendehantering och vägledande när kommunala 
aktörer utvecklar kulturhistoriska miljöer och värden. 

Myndigheter, organisationer, intresseföreningar, företag, kommunala förvaltningar och bolag 
samt inte minst medborgarna inbjuds härmed till att lämna synpunlcter på både stort och smått 
i programmet, men framförallt på följande. 

• 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 fortur? 

Informationsmöte 
Tisdag 16 september, kl. 18.30. Plats: Uppsala kommun, Stationsgatan 12, matsalen, plan 7. 

Yttranden ska ha inkommit til l Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala, senast den 
15 oktober 2014. Digitala dokument skickas till kulturkontoret@uppsala.se På ämnesraden 
anges Remissvar kultiirmiljöprogram, dnr KTN 2010-0736. 

Upplysningar lämnas av: 
Sten Bernhardsson, kulturdirektör, sten.bernhardsson@.uppsala.se tel 018-727 15 85 
Magnus Elfwendahl, stadsantikvarie, magnus,elfwendahl@,uppsala.se tel 018-727 1366 

Kulturkontoret 

Sten Bernhårds^»)^ 
Direktör, chef ftMrtculturkontoret 

Bifogas: Sändlista 
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Sändlista - Kulturmiljöprogram 

Myndigheter och regionala organisationer 
Fortifikationsförvaltningen, Garnison Uppsala 
Institutet för språk och folkminnen 
Kultur och bildning (f.d. Kultur i länet) 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Regionförbundet Uppsala län 
Riksantikvarieämbetet 
Societas Archaeologica Upsalaienses 
Statens fastighetsverk, region nord 
Svenska byggnadsvårdsföreningen 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Upplandsmuseet 
Upplandsstiftelsen 
Uppsala universitet 

Kommunala förvaltningar, nämnder, bolag, etc. 
Barn- och ungdomsnämnden 
Gatu- och samhällsbyggnadsnämnden 
Idrotts- och fritidsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Namngivningsnämnden 
Nämnden för hälsa och omsorg 
Plan- och byggnadsnämnden 
Sociala nämnden för barn och unga 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Äldrenämnden 
AB Uppsala kommuns industrihus 
Destination Uppsala AB 
Stadsarkivet 
Styrelsen för Teknik och Service 
Styrelsen för Vård och Bildning 
Uppsalahem AB 
Uppsala kommuns fastighets AB 
Uppsala kommuns Förvaltningsfastigheter AB 
Uppsala kommuns Skolfastigheter AB 
Uppsala kommun Sport och Rekreationsfastigheter AB 
Uppsala Vatten och Avfall AB 
Kommunala pensionärsrådet 
Handikapforeningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun 
Miljörådet i Uppsala kommun 



Hembygdsföreningar och bygdegardsföreningar 
Almunge bygdegårdsförening HV 
Almunge hembygdsgille 
Balingsta hembygdsförening 
Björklinge hembygdsförening 
Bondkyrko hembygdsförening 
Bygdegårdsförenlngen Hall 2000 Gåvsta 
Bälinge bygdegård 
Bälinge hembygdsförening 
Dalby bygdegård 
Danmarks bygdegård 
Danmarks hembygdsförening 
Faringe bygdegårdsförening 
Gamla Uppsala hembygdsförening 
Hagby Bygdegård 
Jumkilsgården 
Järlåsa bygdegårdsföreningen 
Järlåsa hembygdsförening 
Knutbygården 
Knutby-Faringe-Bladåkers hembygdsförening 
Läbyvads hembygdsgård 
Ramsta bygdegård 
Rasbokils bygdegård 
Rasbokils hembygdsförening 
Skogstibble forminnes- och hembygdsförening 
Skuttunge bygdegård 
Sockenstugans vänner i Funbo 
Stabby bygdegård 
Stavby bygdegård 
Storvreta kultur- och hembygdsförening 
Tensta bygdegård 
Tensta hembygdsförening 
Tuna bygdegård 
Uppsala-Näs bygdegård 
Vaksala hembygdsförening 
Wardsaetra och Gutasunds hembygdsförening 
Wattholma bygdegård 
Wattholma kultur- och hembygdsförening 
Viksta bygdegård 
Vänge hembygdsförening 
Åkerby bygdegårdsförening 
Åkerlänna bygdegårdsförening 
Åland bygdegård 



Ålands hembygdsförening 
Ärentuna bygdegård 
Övre Jumkil bygdegårdsförening 

Övriga lokala intresseföreningar organisationer och hdtnrmiljöaktörei 
Föreningen vårda Uppsala 
Naturvårdsföreningen - Uppsala krets 
Svenska kyrkan Uppsala 
Svenska turistföreningen - Uppsala 
Uppsalas bygdegårdsdi strikt 
Uppsalas handelskammare 
Uppsala Citysamverkan AB 
Uppsala studentkår 
Ultuna studentkår 
Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund 
Yimby.se 

Företag 
Akademiska hus 
Anders Franzén byggnadsvård AB 
Arkeologikonsult 
A-sidan arkitekter 
Bjerkings 
Karavan landskapsarkitekter AB 
Tema 
Tengbom 
White 
WSP 

För kännedom - partier i Uppsala kommimfidlmäläige 
Centerpartiet 
Folkpartiet 
Miljöpartiet 
Moderata samlingspartiet 
S ocialdemokratern a 
Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet 

För kännedom - folkbiblioteken i Uppsala kommun 
Almunge bibliotek 
Björklinge bibliotek 
Brantingsbiblioteket 



Bälinge bibliotek 
Eriksbergsbiblioteket 
Gottsunda biblioteket 
Stadsbiblioteket 
Stenhagens bibliotek 
Storvretabiblioteket 
Vattholma biblioteket 
Vänge biblioteket 
Bokbussarna 
Kommuninformation i stadshuset 
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Handläggare 

Astrid Nyström 
Datum Diarienummer 

2014-07-28 
Rev 2014-08-22 

BUN-2013-1019 

FÖRSLAG 

Kulturnämnden 

Yttrande över Kulturmiljöprogram, dnr KTN-2010-0736 

Barn- och utbildningsnämnden anser att Kulturmiljöprogrammet är ambitiöst och informativt. 
Nämnden yttrar sig utifrån sitt ansvar för grundskola. 

Förutom att få kunskap om byggd miljö och kulturvärden kan programmet användas vid stu
dier av hembygden, för att få kunskap och förståelse för samhällets utveckling och vikten av 
att bevara äldre och vissa tidstypiska miljöer samt vid studier i form och design. 

Genom att använda Kulturmiljöprogrammet inom undervisning i olika ämnen i grundskolan 
görs barn och ungdomar delaktiga i vår kulturhistoria. 

Vid utveckling av kulturmiljöer bör detta, utifrån ett bam- och ungdomsperspektiv, ske så att 
ungdomars intressen och delaktighet främjas. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss Kerstin Sundqvist 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, Barn- och ungdomsnämnden • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 

E-post: barn-ungdomsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 


