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§ 50
Uppdrag att utforma en kulturstrategi (KN 2021.078)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma en långsiktig strategi i syfte att skapa 
en tydlig riktning för kulturen där följande uppdrag inkluderas:
-          Att skapa en långsiktig plan för utvecklingen av kulturen i Vallentuna.
-          Att genomföra en översyn av kulturnämndens bidrag och föreslå bidragsformer som är 
relevanta utifrån den nya strategin.
 
Uppdraget ska återrapporteras till kulturnämnden under år 2022.

Ärendebeskrivning
En kulturstrategi ska fungera som ett övergripande strategiskt styrdokument som beskriver 
kulturnämndens gemensamma riktning och konkretiserar ambitionen i frågor som rör kultur i 
Vallentuna kommun. Strategin ska följas upp med kulturplaner samt årsvisa 
verksamhetsplaner som konkret beskriver de insatser som ska genomföras för att förverkliga 
ambitionen med strategin. Strategin är ett levande styrdokument som bör ses över och 
revideras vid behov. Genom en gemensam strategi vill kulturförvaltningen skapa en tydlig 
riktning för kulturen för att kunna genomföra prioriterade satsningar som ligger i linje med 
nämndmål och den kommunövergripande visionen med de strategiska nycklarna.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar att kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma en långsiktig strategi i syfte att skapa 
en tydlig riktning för kulturen där följande uppdrag inkluderas:
-          Att skapa en långsiktig plan för utvecklingen av kulturen i Vallentuna.
-          Att genomföra en översyn av kulturnämndens bidrag och föreslå bidragsformer som är 
relevanta utifrån den nya strategin.
 
Uppdraget ska återrapporteras till kulturnämnden under år 2022.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2021-11-11, Uppdrag att utforma en kulturstrategi
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Tjänsteskrivelse

Uppdrag att utforma en kulturstrategi

Förslag till beslut
Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma en långsiktig strategi i syfte 
att skapa en tydlig riktning för kulturen där följande uppdrag inkluderas: 

- Att skapa en långsiktig plan för utvecklingen av kulturen i Vallentuna. 
- Att genomföra en översyn av kulturnämndens bidrag och föreslå 

bidragsformer som är relevanta utifrån den nya strategin. 

Uppdraget ska återrapporteras på kulturnämndens sammanträde 2022-12-13.

Sammanfattning av ärendet
En kulturstrategi ska fungera som ett övergripande strategiskt styrdokument som 
beskriver kulturnämndens gemensamma riktning och konkretiserar ambitionen i 
frågor som rör kultur i Vallentuna kommun. Strategin ska följas upp med 
kulturplaner samt årsvisa verksamhetsplaner som konkret beskriver de insatser som 
ska genomföras för att förverkliga ambitionen med strategin. Strategin är ett levande 
styrdokument som bör ses över och revideras vid behov. Genom en gemensam 
strategi vill kulturförvaltningen skapa en tydlig riktning för kulturen för att kunna 
genomföra prioriterade satsningar som ligger i linje med nämndmål och den 
kommunövergripande visionen med de strategiska nycklarna. 

Beskrivning
För att kulturen ska vara relevant för kommunens invånare bör det finnas en 
inriktning som matchar målgruppernas behov och förväntningar. Genom att 
genomföra en kartläggning av kulturens befintliga resurser i form av föreningar, 
bidrag och stöd, lokaler och personella kompetenser skapas en tydlig nulägesbild av 
kulturen i Vallentuna. Denna nulägesbild tillsammans med jämförelser med andra 
kommuner, omvärldsanalys och dialogmöten med målgrupper ska ligga till grund för 
arbetet med strategin. Parallellt sker ett förankringsarbete internt där strategins 
arbetsprocess kommuniceras och där resultatet från nuläges- och omvärldsanalys 
förankras hos nämnd och förvaltning samt berörda parter.

Konsekvenser för barn
En kulturstrategi bidrar till att ge en tydlig riktning för barn och ungas kultur i 
Vallentuna kommun. 
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