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Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  översända upprättad skrivelse om kulturpolitiskt program till kommunstyrelsen 
 
 
Sammanfattning 
Kulturnämnden vill genom sin skrivelse göra kommunstyrelsen uppmärksam på att nämnden 
återupptagit arbetet med att omarbeta det kulturpolitiska programmet i enlighet med tidigare 
beslut i kommunstyrelsen. 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 (Dnr KSN 2013-0280) att ge kulturnämnden i 
uppdrag att omarbeta det kulturpolitiska prorammet som antogs av kommunfullmäktige år 
2005 (Protokoll 2005-06-13 § 163). Ett programarbete pågick under 2014 och ett förslag till 
nytt program presenterades för kulturnämnden hösten 2014. Ärendet återremitterades då 
kommunen stod inför en ny mandatperiod och omorganisation. Kulturnämnden har nu 
återupptagit arbetet och nämnden avser lägga fram ett förslag till omarbetat kulturpolitiskt 
program för kommunstyrelsen i början av år 2018. 
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Kommunstyrelsen 

Omarbetning av Uppsala kommuns kulturpolitiska program 
Kommunstyrelsen beslutade i november 2013 (Dnr KSN 2013-0280) att ge kulturnämnden i 
uppdrag att omarbeta det kulturpolitiska prorammet som antogs av kommunfullmäktige år 
2005 (Protokoll 2005-06-13 § 163). Ett programarbete pågick under 2014 och ett förslag till 
nytt program presenterades för kulturnämnden hösten 2014. Ärendet återremitterades då 
kommunen stod inför en ny mandatperiod och omorganisation. Kulturnämnden anser att ett 
aktuellt kulturpolitiskt program är ett viktigt styrdokument i en växande kommun och vill 
härmed göra kommunstyrelsen uppmärksam på att kulturnämnden återupptagit arbetet i 
enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige. Kulturnämnden avser lägga fram ett 
förslag till omarbetat kulturpolitiskt program i början av år 2018. 
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