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Den regionala kulturplanen  
2019–2022 i kortformat
Kultur är ett av fyra verksamhetsområden som Region Uppsala ansvarar för i Uppsala län.   
Strävan är att kultur ska vara enkelt att ta del av för länets invånare och att kultur ska vara  till
gängligt på ett flertal olika platser i länet. Region Uppsalas mål och insatser inom kulturområdet 
beskrivs i den regionala kulturplanen: Kultur i en nyskapande kunskapsregion: Region Uppsalas 
kulturplan 2019–2022. Denna skrift är en kortare version av kulturplanen som beslutades av  
regionfullmäktige 2018.

Region Uppsalas vision
Region Uppsala bidrar till att möjliggöra ett rikt konst- och 
kulturliv för invånarna i hela Uppsala län. Kultur bidrar till 
invånarnas möjligheter att leva ett gott liv, till att en region 
utvecklas och till att konstnärer och kulturskapare har möjlig-
heter att verka här. Tillsammans med kommunerna och med 
aktörer inom olika samhällsområden, arbetar Region Uppsala 
i riktning mot den gemensamma visionen: ett gott liv i en  
nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Vad är en kulturplan?
En regional kulturplan ska beskriva de kultursatsningar och 
prioriteringar som en region planerar under en viss period. 
Kulturplanen tas fram i samverkan med länets kommuner 
(Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, 
Östhammar) och efter samråd med det professionella kultur-
livet och det civila samhället. Med kulturplanen som grund 
beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag Region Uppsala 
får fördela årligen till de kulturverksamheter i Uppsala län 
som även har kommunal eller regional medfinansiering. Detta 
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utgör kultursamverkansmodellen. Alla regioner och landsting 
som ingår i kultursamverkansmodellen arbetar regelbundet 
fram regionala kulturplaner, som lämnas in till Kulturrådet.  
Efter samråd med andra statliga myndigheter fattar Kultur-
rådets styrelse beslut om bidragspotten till varje region. 

Kultursamverkansmodellen
Genom kultursamverkansmodellen har staten överlåtit till  
regioner och landsting att fördela statliga verksamhetsbidrag 
i den egna regionen, till exempel till länsmusiken, länsteatrar 
och länsmuseer. Det regionala inflytandet ökar och möjlig heter 
till regionala prioriteringar och variationer kan tas till vara. 
Syftet med statsbidragen och kultursamverkansmodellen är 
att öka det regionala och lokala inflytandet samt att de natio-
nella kulturpolitiska målen ska uppnås. Region Uppsala har 
formu lerat mål och inriktningar 2019–2022 i kulturplanen och 
beslutar årligen om fördelningen av de statliga verksamhets-
bidragen i Uppsala län.

Kulturorganisationer som beskrivs  
i kulturplanen
De flesta organisationer som beskrivs i kulturplanen ingår i 
kultursamverkansmodellen i Uppsala län. Utöver de kultur-
verksamheter som anges i kulturplanen finns många kultur-
föreningar och kulturorganisationer i länets kommuner, men de 
har inte bidrag inom ramarna för kultursamverkansmodellen. 

Region Uppsala fördelar statliga verksamhetsbidrag till sju 
verksamhetsområden som ingår i kultursamverkansmodellen. 
I Uppsala län återfinns några av dessa inom tre större kultur-
institutioner: för den professionella scenkonsten står Stiftelsen 
Musik i Uppland och Uppsala stadsteater AB och för den  
regionala museiverksamheten står Stiftelsen Upplandsmuseet 
med Länshemslöjdskonsulenterna. Därtill kommer två mindre 
regionala enskilda arkiv: Folkrörelsearkivet för Uppsala län 
och Företagens historia Uppsala län. Dessutom erhåller Region 
Uppsala statsbidrag för att bedriva främjande arbete för dans, 
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KULTUR SOM HÅLLBAR UTVECKLING

film, bild och form samt teater. För det ändamålet finns  
konsulenter. Även den regionala biblioteksverksamheten,  
Regionbibliotek Uppsala, har statlig medfinansiering och  
arbetar med kompentensutveckling och metodstöd för de  
kommunala folkbiblioteken i länet. För de verksamheter som 
beskrivs i kulturplanen anges även prioriteringar för arbetet  
under åren 2019–2022. Kulturplanen tar också upp vikten av 
länets folkbildning – i länet finns två folkhögskolor och alla  
studieförbund. Vidare beaktar kulturplanen länets kultur-
miljöer och förverkligandet av statens kulturarvspolitik.

Kulturpolitiska utgångspunkter för  
Region Uppsala
Kulturplanen är det ledande och långsiktiga styrdokumentet  
för regional kulturverksamhet i Uppsala län och fastställer en 
riktning. Region Uppsala har även beslutat om några förhåll-
ningssätt och utgångspunkter för perioden 2019–2022:

• Att stå bakom och respektera gemensamma demo-
kratiska värderingar med yttrandefriheten som grund.

• Att värna principen om armlängds avstånd i det  
politiska beslutsfattandet.

• Att förvalta det statliga uppdraget och eftersträva de  
nationella kulturpolitiska målen.

Nationella kulturpolitiska mål
De nationella kulturpolitiska målen från 2009 är vägledande 
för den kulturpolitik som bedrivs regionalt. Med sina olika 
inriktningar samspelar de nationella och de regionala målen 
och bidrar till varandras uppfyllelse.

De nationella målen uttrycks på följande sätt: Kulturen 
ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrande friheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta  
i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet  
ska prägla sam hällets utveckling. För att uppnå målen ska 
kulturpolitiken:

• främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning  
och till att utveckla sina skapande förmågor,

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
• främja ett levande kulturarv som bevaras, används  

och utvecklas,
• främja internationellt och interkulturellt utbyte  

och samverkan,
• särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Kulturplanens tre utvecklingsområden
Kulturplanen anger mål för vart och ett av tre strategiska  
utvecklingsområden, som är övergripande och anger en  
önskad riktning. I kulturplanen skiljs på satsningar och  
prioriteringar. Satsningar kräver särskilda resurser, medan 
prioriteringarna anger den verksamhet som organisationerna 
ska genomföra inom ramen för befintliga resurser. 

Som modellen visar rör de tre utvecklingsområdena konst
politik, kulturpolitik och kulturplanering. Region Uppsala vill 
främja och stödja utvecklingen av konstarterna, invånarnas 
delaktighet och tillgång till kultur samt de olika platserna i 
länet. Samtliga tre perspektiv omfattas av kultur som hållbar 
utveckling. Även i Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 
(RUS) finns tre strategiska utvecklingsområden: en växande 
region, en nyskapande region och en region för alla.
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Ett rikt konstliv  
i en nyskapande 
kunskapsregion: 

Konstpolitik

En hög kulturell 
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växande region: 
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Utvecklingsområde 1: Konstpolitik
MÅL: Ett rikt konstliv i en nyskapande kunskapsregion

Konst är här synonymt med konstarterna och innebär gestalt-
ning av upplevelser, idéer och kunskap i konstnärlig form inom 
till exempel litteratur, bild- och formkonst, musik, teater, dans 
och film. Konstpolitiken omfattar även en konstnärs politik, som 
handlar om de professionella kulturskaparnas villkor.

 
Konstpolitiska satsningar 2019–2022
Under kulturplaneperioden ska Region Uppsala:

• Öka tillgängligheten till musik, scenkonst, litteratur och 
konst av hög konstnärlig kvalitet i länet genom en fort-
satt utveckling av de subventionerade turnéformerna 

Region Uppsala ska verka för en främjande konstpolitik med 
målet att länet ska ha ett rikt konstliv av hög konstnärlig  
kvalitet. För att nå målet ska Region Uppsala:

• Underlätta för professionella kulturskapare att verka  
i länet genom bättre villkor och förutsättningar.

• Stimulera till ökad bredd och mångfald i länets konstliv.
• Visa öppenhet för ny teknik, nya konstformer och  

konstartsövergripande arbetssätt.
• Främja internationalisering och gränsöverskridande  

möten.
• Bidra till att konst och kultur blir mer tillgängligt  

i hela länet.
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Konsertkarusellen, Scenkonstkarusellen, Litteraturkaru
sellen samt Konstkuben i samverkan med länets åtta 
kommuner. Den regionala samverkan kring turné-
modellerna stärks och satsningen främjar allas möjlighet 
till kulturupplevelser, tillgänglighet, kvalitet och konst-
närlig förnyelse i länet.

• Stärka de kulturella infrastrukturerna för dans, bild och 
form samt litteratur genom att permanenta och vidare-
utveckla tidigare projektbaserade satsningar inom 
dessa konstområden. Målet främjar konstnärlig utveck-
ling och allas möjligheter att ta del av kulturupplevelser 
i sitt närområde. Satsningarna stödjer även kultur-
skaparnas möjligheter att verka i Uppsalaregionen.

Scenkonst
Inom kultursamverkansmodellen fördelas statsbidrag till  
professionell teater-, dans- och musikverksamhet. Under  
kulturplaneperioden kommer Region Uppsala satsa på att  
vidareutveckla subventionsmodellen Scenkonstkarusellen. Det 
är en turnéslinga som produceras av Region Uppsala runt om 
i länet och bidrar till att fler invånare har möjlighet att uppleva 
teater, dans och nycirkus av hög kvalitet i sitt närområde. Att 
stärka dansen och dess kulturella infrastruktur i Uppsala län 
är fortsatt ett prioriterat område för Region Uppsala. Dans i 
rörelse kallas en satsning som utvecklar den professionella 
danskonsten i länet, till exempel genom att ordna mentor-
skapsprogram och konstnärliga residens för dansare och 
koreografer. 

Uppsala stadsteater
Uppsala stadsteater är en professionell teaterverksamhet.  
Teatern eftersträvar en plats på den nationella och interna-
tionella teaterkartan och utvecklar sitt internationella kon-
taktnät. Stadsteaterns mål är även att öka barns och ungas 
tillgång till kultur samt inflytande i kulturlivet, exempelvis 
genom riktade insatser mot grupper som inte har en självklar 
ingång till teatern. Under kulturplaneperioden prioriterar 
stadsteatern att:

• Eftersträva en rik repertoar med hög konstnärlig nivå  
som ska vara en kraft för hela den regionala kultur-
utvecklingen.

• Utveckla foajéer, teknik och teaterhusets interiör 
för att stärka teatern som öppen mötesplats för alla 
människor i staden och i länet.

• Fortsätta att utveckla och bygga barn- och ungdoms-
verksamheten konstnärligt såväl som pedagogiskt för 
fler barn och större bredd.

• Arbeta med den ”digitala scenen” och skapa digital  
interaktion mellan teater och publik.

• Stärka den internationella lyskraften genom att arbeta 
med internationella gästspel, samarbeten och utbyten.

• Sätta fokus på de nationella minoriteterna.

Musik i Uppland
Levande musik av hög kvalitet ska finnas att tillgå oavsett vem 
du är eller var i länet du bor. Det är den grundläggande tanken 
bakom Musik i Upplands uppdrag. Målet är att nå alla invå-
nare i alla delar av samhället. Det gör man genom sina olika 
ensembler, Konsertkarusellen och genom att framträda inom 
Region Uppsalas kultur i vården-verksamhet. Under kulturpla-
neperioden prioriterar Musik i Uppland att: 

• Förstärka pedagogiska insatser för barn och unga avse-
ende skolkonserter och offentliga konserter.

• Värna det fria professionella musiklivet genom engage-
mang av musiker och beställningar av nykomponerade 
verk och arrangemang.

• Öka närvaron i länet utöver Konsertkarusellen genom 
ett fördjupat samarbete med länets kommuner och 
civilsamhället.

• Verka för att nå länsinvånare med ursprung i andra län-
der och med andra musikaliska rötter, för musikaliskt 
utbyte och för att bredda publiken.

• Ingå samarbeten med regionala musik- och kulturorga-
nisationer och länets övriga kulturliv avseende konser-
ter och projekt.

Litteratur
Region Uppsala strävar efter att stödja författarna och förstär-
ka den kulturella infrastrukturen för litteraturen som konst-
område i Uppsala län. Satsningen görs under namnet Littera
turens fält och går ut på att stödja det regionala litteraturlivets 
utveckling och skapa en relation till andra konstformer och 
arbetsfält. Viktiga delar av satsningen utgörs av Litteraturkaru
sellen, som innebär författarbesök på folkbibliotek i länet, och 
mentorskapsprogram för författare. Litteratursatsningen ef-
tersträvar de nationella kulturpolitiska målen för litteraturen, 
där litteraturen som konstform och läsning som konstnärlig 
upplevelse samt som en väg till bildning betonas. Litteratur-
satsningen ska undersöka internationella utbyten genom 
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residensverksamhet, liksom samverkan mellan konstarter. 
Erfarenheter visar att kulturskapare via residensprogram tar 
steg vidare mot professionalisering.

Professionell bild och formkonst
Region Uppsala har gjort en förstärkning inom främjandeverk-
samheten för bild- och formkonst i och med att professionell 
bild- och formverksamhet infördes i kultursamverkans-
modellen 2018. Region Uppsala ska arbeta vidare med  
projektet Breddad plats för konst. Under kulturplaneperioden 
är ambitionen att permanenta arbetssätten efter att projektet 
upphört.

Breddad plats för konst syftar till att stärka och utveckla bild-  
och formområdet regionalt genom satsningar inom peda-
gogik, infrastruktur och metodutveckling. Målet är en ökad 
delaktighet bland länets invånare och att tillgängliggöra den 
samtida kons ten på nya platser och genom nya metoder. 
Det handlar om geografisk spridning och infrastruktur, om 
att stödja de profes sionellt verksamma bild- och formkonst-
närerna i länet och om att utveckla konsten i den offentliga 
miljön genom mentorskapsprogram.

Ett viktigt inslag för spridning och tillgänglighet till konstlivet 
är arbetet med Konstkuben, som är en mobil utställningsyta 
som erbjuder länets invånare en möjlighet att ta del av plats-
specifik samtidskonst på olika platser i länet. Syftet är att bild- 
och formkonst ska nå ännu fler länsinvånare, men också att 
erbjuda en plattform för samtal och debatter.

Film och rörlig bild
Film och rörlig bild är ett område i förändring. Sverige har 
erhållit en ny statlig filmpolitik som svarar mot samhällsför-
ändringar i stort. Den snabba tekniska utvecklingen och den 
digitala tekniken har gjort det billigare och mer tillgängligt för 
fler människor att vara verksamma inom området och kunna 
uttrycka sig konstnärligt genom film och rörlig bild. Det skapar 
en grund för att fler erfarenheter visas. 

I Uppsala län saknas ett större filmresurscentrum, men  
genom filmkonsulenten och mediepedagogen satsar Region 
Uppsala på att främja de ungas möjligheter till skapande  
och uttryck och på att stödja enskilda filmare som arbetar i  
kortare format. En prioritering under kulturplaneperioden är 
att utveckla de regionala festivalerna och visningskvällarna till 
större plattformar för möten och utbyte. Därigenom främjas 
visningsmöjligheter av film och rörlig bild på biograf och i nya 
visningsfönster. Liksom inom andra konstområden kan ska-
pandet stödjas genom mentorskap och konstnärliga residens. 
Sedan många år samarbetar Region Uppsala med Uppsala 
Internationella Kortfilmfestival. 

De professionella kulturskaparnas villkor
Jämte kulturinstitutionerna finns de enskilda professionella 
kulturskaparna. Dit hör de som söker en konstnärlig väg på 
egen hand och genom egna konstnärliga uttryck. Kultur-
skaparna är professionella i den meningen att de ofta har 
lång konstnärlig utbildning och erfarenhet bakom sig men 
utövar sitt yrke på platser utanför institutionernas scener och 
visningsrum eller genom tillfälliga projekt, samarbeten och 
engagemang. Profes sionella kulturskapare verkar även vid 
kulturinstitutionerna, men medan kulturinstitutionerna upp-
bär årliga verksamhetsbidrag är villkoren för de professionella 
kulturskaparna begränsade och ofta ekonomiskt utmanande. 
De behöver en särskild konstnärspolitisk uppmärksamhet och 
ett stöd för sin verksamhet.

De regionala konsulenterna gör särskilda insatser för att ut-
veckla den kulturella infrastrukturen och stödja professionella 
kulturskapare inom olika konstområden. Ett mål för samtliga 
konsulenter är att arbeta konstartsövergripande, utbyta  
erfarenheter, skapa en bredare kunskapsbas och främja sam-
arbetsmöjligheter för de professionella kulturskaparna. Under 
kulturplaneperioden stärker Region Uppsala möjligheterna för 
kulturskapare att kunna ta del av mentorskapsprogram och 
residensverksamheter inom de olika konstområdena. Ytter-
ligare är det av vikt att Region Uppsala som offentlig myndig-
het bidrar till att motverka den hot- och våldsbild som finns 
mot professionella kulturskapare och utställningsarrangörer. 
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Utvecklingsområde 2: Kulturpolitik
MÅL: En hög kulturell delaktighet i en region för alla

8

Region Uppsala ska verka för en inkluderande kulturpolitik 
med målet att länets invånare ska vara kulturellt delaktiga. För 
att nå målet ska Region Uppsala:

• Ge länets invånare möjlighet att vara skapande,  
kreativa och aktiva.

• Ge länets invånare ökad tillgänglighet till konst- och  
kulturupplevelser.

• Uppmuntra och stödja länsinvånarnas möjlighet till  
bildning.

• Främja demokrati och underlätta för människors möten.

Kultur är här de värderingar, traditioner och livsstilar som  
håller samman en grupp, en befolkning eller ett samhälle i 
social gemenskap. Kulturbegreppet omfattar, förutom den 

profes sionella konsten inom alla konstarter, även deltagar-
kultur, amatörkultur, bildningsverksamhet och kulturarv.

Kulturpolitiska satsningar 2019–2022
Under kulturplaneperioden ska Region Uppsala:

• Samverka med kommunerna till stöd för kulturskolorna, 
för att främja barns och ungas möjligheter till eget  
skapande och deltagande i kulturlivet.

• Utvidga konceptet Kulturbuss till att inkludera länets 
gymnasieskolor, för att stödja tillgången till kultur för 
både barn och ungdomar.

• Stärka området Kultur och hälsa genom att samordna 
och utöka riktade aktiviteter.
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Alla kulturorganisationer inom kultursamverkansmodellen 
har verksamhet som riktar sig till barn och unga. Uppsala 
stadsteater har till exempel en särskild ungdomsensemble där 
egna pjäser arbetas fram och framförs. Region Uppsala ser till 
att barns och ungas röster kommer till tals och inkluderas i 
samrådsdialogerna kring kulturplanerna.

Kultur och hälsa
Region Uppsala har sedan många år tillbaka bedrivit ett  
arbete med kultur i vården. Det är till exempel program-
läggning av evenemang på olika spelplatser och i vård-
lokalerna. Kultur och hälsa har på senare tid blivit ett område 
som intresserar alltfler aktörer och även forskarsamhället.  
Det har utvecklats kulturunderstödd rehabilitering som  
bygger på gruppaktiviteter med kulturella förtecken. För till 
exempel en långtidssjukskriven person inom vården kan det 
skapa ett socialt sammanhang och ge en känsla av mening 
i tillvaron, vilket kan vara viktiga faktorer för att kunna till-
godogöra sig rehabilitering. Region Uppsala bevakar och 
deltar i forskningen kring kulturaktiviteter i vården och kultur-
understödd rehabilitering samt ordnar seminarier om kultur 
och hälsa. Dessutom arrangeras inspirationsdagar för vård-
personal om kultur för äldre. 

Folkbildning
Region Uppsala stödjer folkbildningens aktörer genom verk-
samhetsbidrag. Folkbildningen har en självständig roll som 
är betydelsefull för möjligheten till utbildning, bildning och 
kultur. Folkhögskolorna ger möjlighet att ta igen en utebliven 
skolgång eller för att finna motivation till att komplettera en 
utbildning genom en särskild pedagogik. Studieförbunden 
gör insatser utifrån deltagarnas drivkrafter inom en mängd 
områden. Länets båda folkhögskolor Wiks folkhögskola och 
Biskops Arnö Nordens Folkhögskola har även estetiska utbild-
ningar. Region Uppsala verkar för att folkbildningen uppnår 
statens fyra syften: stärka demokratin; påverka den egna livs-
situationen; utjämna utbildningsklyftor; öka delaktigheten i 
kulturlivet. 

Allas rätt till kulturlivet
Kulturlivet behöver vara tillgängligt för dem som önskar delta. 
Att möta konst och kultur, att skapa själv och att kunna delta i 
kulturella samtal och sammanhang öppnar upp nya perspek-
tiv. Ett nyckelord är tillgänglighet.

För att öka tillgängligheten till kultur, har staten grund   l äg g - 
ande mål för funktionshinderspolitiken som bidrags mottagare 
av statliga bidrag måste följa. Även andra så kallade tvär-
perspektiv beaktas som jämlikhet och jämställdhet i kultur-
livet, frihet från diskriminering, nationella minoriteters rätt till 
sin kultur och att ha råd att kunna delta i kulturlivet genom 
låga priser. Det är likaså viktigt med ett kulturliv som bidrar till 
att främja integration. 

Uppsala län präglas av etnisk, kulturell och språklig mångfald 
vilket är en stor tillgång som Region Uppsala vill ta tillvara. 
Normkritik och interkulturell dialog kan vara verktyg för att få 
till stånd mellanmänskliga möten som präglas av ömsesidig 
respekt och jämlikhet. 

Kultur för, av och med barn och unga
Genom att uppleva kultur och ägna sig åt eget skapande kan 
barn och unga behålla och utveckla sin fantasi. Det är viktigt 
att uppmärksamma barnperspektivet med barns och ungas 
eget skapande likaväl som deras delaktighet i kulturutbudet 
och rätt att ta del av kulturaktiviteter. Barn och unga kan  
också vara arrangörer av kulturevenemang. Barn- och  
ungdomskulturområdet har en stor spännvidd. Små barns  
behov och utövande skiljer sig mycket från behov och önske-
mål inom kulturlivet hos ungdomar och unga vuxna. Region  
Uppsala har både ett strategiskt och verksamhetsnära arbete 
för barn- och ungdomskultur. 

Konsulenterna stöttar och främjar kultur i skolan genom  
direkta och stödjande insatser. På den statliga nivån har 
Statens kulturråd inrättat ett nationellt kulturskolecentrum. 
Region Uppsala följer den nationella utvecklingen och ska 
under perioden bidra till att stödja kulturskolorna med kom-
petensstöd och förmedling i vissa frågor. Ett sätt att nå barn 
i nya målgrupper är genom El Sistema, som Musik i Uppland 
arbetar med i en variant av modellen. Andra sätt att stödja  
är att kommuner och region kan möjliggöra feriearbete för 
ungdomar inom olika konstformer.



Läsfrämjande
Läs- och litteraturfrämjande syftar till att alla i Sverige, oavsett 
bakgrund och förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla 
en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. 
Regionbibliotek Uppsala arbetar stödjande gentemot biblio-
teken, som i sin tur har fokus på ett antal utvalda målgrupper. 
Just nu arbetar man med att utveckla konceptet Språknätet, 
som handlar om de minsta barnens språkutveckling. Ytter-
ligare en prioritering som ska göras handlar om att uppmuntra 
ett läsfrämjande genom uppsökande biblioteksverksamhet 
mot vuxna via arbetsplatser.

Civilsamhället i kulturlivet
Civilsamhällets aktörer har en given roll för samråden inom 
kultursamverkansmodellen. Under tidigare år har en rad olika 
metoder prövats för att utforma dialogerna. Särskilt står civil-
samhället för lokalhållning, föreningskunskap och möjlighets-
skapare för amatörkultur. Men begreppet är brett och handlar 
även om professionella kulturaktörers verksamhet. Region 
Uppsala ska arbeta vidare under perioden tillsammans med 
civila samhällets organisationer för att finna lämpliga samråd 
och närmare samarbete.

Regional enskild arkivverksamhet
I Uppsala län finns två regionala enskilda arkiv, som ingår i  
kultursamverkansmodellen.

Föreningen Folkrörelsearkivet för Uppsala län
Folkrörelsearkivets bestånd speglar 150 år av folkrörelser och 
föreningsliv i Uppsala län. För huvudmannaskapet svarar  
föreningarna själva som medlemmar i den ideella föreningen  
Folkrörelsearkivet, men den huvudsakliga finansieringen 
kommer från Region Uppsala. 2020 ska arkivet samverka med 
Uppsala landsarkiv och Uppsala stadsarkiv om värdskapet för 
arkivsveriges stora kongress AVEC (arkivveckan). Under kultur-
planeperioden prioriterar Folkrörelsearkivet bland annat att 
utveckla Fyriskällan som ett lokalhistoriskt centrum, utveckla 
den arkivpedagogiska verksamheten för skolor och förskolor 
och att digitalisera ålderskänsligt material, till exempel ljud-
upptagningar.

Företagens historia Uppsala län
Företagens historia är en ideell förening vars verksamhetsidé 
är att ta hand om, ordna och förvalta den historia som före-
tagen i länet avsatt i form av arkivalier, fotografier, filmer,  
musik och föremål. Uppdraget innefattar också att levande-
göra, tillgängliggöra och använda det arkiverade materialet. 
Under kulturplaneperioden prioriterar Företagens historia 
att utveckla arkivet till en mötesplats för frågor om företags-
historia, bildning, källkritik och integration. Man utvecklar 
även innovativa lösningar för digitalisering av arkivmaterial  
i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria. 
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Utvecklingsområde 3: Kulturplanering
MÅL:  En attraktiv livsmiljö i en växande region

Region Uppsala ska verka för en utvecklande kulturplanering 
där målet är att länet ska erbjuda en attraktiv livsmiljö. För att 
nå målet ska Region Uppsala:

• Integrera konst och kultur i det offentliga rummet och 
främja kultur i samhällsplaneringen.

• Öka intresset och förståelsen för konst och kultur som 
utvecklingsfaktor.

• Arbeta för ett rikt kulturliv som kan medverka till att  
utveckla och stärka länets profil som besöksmål.

• Implementera den av Riksdagen antagna kulturarvs-
politiken i arbetet.

Kulturplanering handlar om samspelet mellan kultur, plats 
och människor. Kulturplanering innefattar konstarterna, 
kultur i dess breda bemärkelse, bildningsverksamhet och 
kulturarv, men också områden som samhälls-/stadsplanering, 
besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.
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Satsningar inom kulturplanering 2019–2022
Under kulturplaneperioden ska Region Uppsala:

• Stödja utvecklingen för en digitalisering på kultur området 
och öka den digitala kompetensen hos läns invånarna.

• Arbeta för Region Uppsalas övertagande av Gamla  
Uppsala museum i Upplandsmuseets regi.

• Verka för att kommunernas kompetens inom kultur-
miljöområdet stärks så att de nationella kulturmiljö-
målen kan uppnås.

• I samverkan med berörda parter ta tillvara och utveckla 
det unika kulturarv som vallonbruksepoken efter-
lämnat i form av kulturmiljöer som gruvor, gruvsam-
hällen och järnbruk.

Kultur och regional utveckling
Region Uppsala har ett regionalt utvecklingsansvar, vilket 
bland annat omfattar turism- och besöksnäringsfrågorna. 
Besöks näringen är betydelsefull för länets utveckling och till 
exempel Uppsala Konsert & Kongress (UKK) drar besökare  
för konsert- och kulturevenemang liksom för möten och  
kongresser av olika slag till länet. I länet finns också många 
fina kulturmiljöer, som fornlämningsområdet i Gamla Uppsala 
och gamla bruksmiljöer från vallontiden i länets norra delar. 
Under perioden ska Region Uppsala arbeta vidare med att 
tillgängliggöra kulturmiljöerna och kulturarvet genom gratis-
appen Visir Uplandia. Via appen får besökaren resa i tiden på 
olika platser som Gamla Uppsala, Domkyrkostaden Uppsala 
år 1509 och Öregrund år 1626. Fler miljöer tillgängliggörs,  
som Wiks slott och Skokloster.

Konst i det offentliga rummet
Region Uppsalas arbete med offentlig konst i vårdmiljö och 
övriga lokaler, till exempel för administration, bygger på  
regeln att motsvarande en procent av byggkostnaden anslås 
av regionfullmäktige till konstnärlig gestaltning. Under kultur-
planeperioden ska Region Uppsala upprätta en underhålls-
plan för utomhuskonst. En annan viktig sak är att inventering 
av konsten görs enligt planerna. Region Uppsala ska även 
utveckla pedagogiken och förmedlingen med digitala platt-
formar, som ett sätt att arbeta med nya konstformer. 

Mötesplatser, lokaler och arrangörer
För att kunna sprida den professionella teatern, dansen,  
musiken och andra kulturaktiviteter i länet krävs ett profes-
sionellt genomfört arrangörskap på det lokala planet.  
Riksteaterföreningarna och andra arrangörsföreningar gör 
stora insatser för att det spelas föreställningar runt om i länet. 
Dessutom krävs bra lokaler. Region Uppsala ska stödja det  
lokala engagemanget och samarbeta med det civila samhäl-
let. Det byggs också nya kulturhus i flera av länets kommuner. 
En kartläggning av nuläget vad gäller lokaler för scenkonsten 
och andra konstformer ska göras.

Digitalisering
Digitaliseringen kan möjliggöra nya kulturella och konstnär-
liga processer. Digitaliseringen bidrar även till tillgänglig-
görandet av kultur. Region Uppsala vill bidra till att ta tillvara 
ny teknik och digitaliseringens möjligheter inom kulturområ-
det. Region Uppsala vill även stödja kompetensutveckling för 
att belysa digitaliseringens möjligheter och utmaningar under 
kulturplaneperioden.
 
Regional biblioteksverksamhet
Vid Region Uppsala finns Regionbibliotek Uppsala, som  
arbetar stödjande gentemot folkbiblioteken. Folkbiblioteken 
är nav i länets litteratur- och kulturliv. Folkbiblioteken är  
betydelsefulla demokratiska mötesplatser, där länets invånare 
har fri och jämlik tillgång till litteratur, informationsresurser 
och kultur. I enlighet med bibliotekslagen ska Regionbiblio-
tek Uppsala främja samarbete, verksamhetsutveckling och 
kvalitet för länets folkbibliotek. Under kulturplaneperioden 
prioriterar Regionbibliotek Uppsala bland annat att medverka 
i projektet Digitalt först med användaren i fokus och att utveck-
la Språknätet för att nå de minsta barnen och deras vuxna. 
Läsfrämjandet ska utvecklas för att i högre utsträckning nå 
ton åringar och unga vuxna. Ett ansvarsområde är även sjuk-
husbibliotekets verksamhet, som kan nå fler användare. 
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Kulturarv och kulturmiljöer
Under 2017 antog staten en nationell kulturarvspolitik. Den  
syftar till att det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet 
för alla människor, så att det offentliga samtalet vidgas och 
fördjupas samt att medskapande och engagemang främjas.  
Region Uppsala vill tydliggöra kulturarvets betydelse i den 
regionala utvecklingen och implementera det nya politik-
området på olika nivåer. Wiks slott, som hör till Region Uppsala, 
har en vacker park som vårdas i samverkan med Upplands-
stiftelsen och görs tillgänglig för natur- och kulturupplevelser. 
En långsiktig kulturmiljöplan ska utarbetas för kulturmiljön  
på Wik. Det är också viktigt att sprida kunskap i länet om de 
nationella kulturmiljömålen och om de kulturmiljöer som 
finns i Uppsala län, till exempel vallonbruken. En viktig insats 
är att stödja bildandet av ett forum för kulturarvs- och kultur-
miljöfrågor, där ämnen behandlas tematiskt med lämpliga 
representanter från till exempel Upplandsmuseet, Länsstyrel-
sen, kommunerna, Region Uppsala, arkiv eller andra parter.

Regional museiverksamhet

Stiftelsen Upplandsmuseet med Länshemslöjden
Upplandsmuseet är länets kulturhistoriska museum och tillika 
ett levande kunskapscentrum för kulturhistoria. Mot bakgrund 
av den nya kulturarvspolitiken vill Upplandsmuseet profilera 
sig som central kulturarvsinstitution i länet och kulturmiljöfrå-
gorna har hög prioritet. Under kulturplaneperioden prioriterar 
Upplandsmuseet att:

• Fortsätta digitaliseringen av museets samlingar samt 
slutföra digitaliseringen av museets topografiska arkiv.

• Skapa en ny insamlings- och gallringsplan för samlingarna 
som tar hänsyn till direktiven i den nya Museilagen.

• Utveckla arbetet med tillgänglighet, jämställdhet och 
mångfald när det gäller Upplandsmuseets forskning, 
samlande och utåtriktade verksamhet.

• Vidareutveckla Upplandsmuseets pedagogiska verk-
samhet för och med barn och unga.

• Utveckla Upplandsmuseets ställning som central  
kulturarvsinstitution i länet med hög kompetens inom 
kulturmiljöområdet.

Hemslöjdskonsulenterna prioriterar att skapa mötesplatser 
för slöjdverksamhet, kursverksamhet och att stimulera de 
kulturella och kreativa näringarna genom att stärka konsulen-
ternas stödfunktion gentemot slöjdföretagare. Det ska också 
utvecklas en digital kanal för slöjdföretagare.
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Kultursamverkan
MÅL: Tydliga strukturer för ökad regional samverkan

Region Uppsala ska stärka en inkluderande samverkan med 
länets olika kulturaktörer. Målet för Region Uppsalas samverkan 
är en ökad och strategisk regional och interregional samverkan. 
Det innebär att satsa på långsiktiga och strategiska former för 
dialoger, samverkansforum och samråd med viktiga kulturak-
törer. Region Uppsala arbetar med att utveckla mötesplatserna. 
Ett önskemål har varit att arrangera minst ett större Kulturting. 
Under kulturplaneperioden prioriterar Region Uppsala:

• Uppdrag: Kulturnämnden avser att under kulturplane-
perioden teckna årliga överenskommelser med de 
bidragsmottagare och kulturinstitutioner som ingår i 
kultursamverkansmodellen, vilket innebär att formu-
lera tydliga ömsesidiga och skriftliga uppdrag.

• Mod: Samverkan inom de olika sammanhang som 
Region Uppsala anordnar ska präglas av en öppenhet 
som inger deltagarna modet att framföra synpunkter 
som kan främja samverkan och utveckling till nytta för 
länets kulturliv.

• Tillit: I det gemensamma erfarenhetsutbytet ska delta-
garna kunna känna tillit i samverkan, för att bidra till att 
nå bästa möjliga gemensamma resultat.

• Trygghet: Deltagare och aktörer ska känna trygghet i 
samverkansprocessen och i beslutsfattandet genom att 
Region Uppsala ska eftersträva transparenta besluts-
processer under kulturplaneperioden.
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