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Kulturnämnden 

Kultursamarbete mellan ett antal Uppsalaföretag och kulturnämnden 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att uppdra till kulturförvaltningen att teckna sponsorsavtal i enlighet med detta ärende, samt 

att uppdraget återrapporteras kvartalsvis med början i september 2015. 

Sammanfattning 
Föreslaget sponsorsavtal är ett samarbete mellan näringslivet och kulturnämnden för att stötta 
och utveckla Uppsalas kulturliv. I sponsorsamarbetet kommer till att börja med sex företag att 
ingå tillsammans med kulturnämnden. Varje företag erlägger 100 tkr, sammanlagt 600 tkr och 
erhåller som motprestation synlighet vid och delaktighet i olika kulturevenemang, främst 
knutna till offentlig konst och Uppsala konstmuseum, som arrangeras av kulturnämnden 
under 2015 och 2016. 

Ärendet 
Under Linn4ubileet 2007 och Fredsåret 2014 finansierades vissa delar av sponsorer. Dessa 
överenskommelser gav många goda erfarenheter av samarbete med näringslivet och 
sponsring. Sh bygg, sten och anläggning AB var då en av sponsorerna och har nu föreslagit en 
utveckling av detta sponsorssamarbete. Syftet är att gemensamt med kommunen arbeta för ett 
starkare engagemang från näringslivet i att stötta och utveckla kulturlivet i Uppsala och 
därigenom skapa en attraktivare stad och ett livaktigt kulturliv. 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Enligt förslaget ska överenskommelsen om kultursponsring göras mellan kommunen 
(kulturnämnden) och sex välrenommerade uppsalaföretag och benämnas Kultursamarbete. 
Varje företag (sponsor) kommer att erlägga 100 tkr exklusive mervärdesskatt mot faktura. 
Sponsorn kommer även att ingå i ett "Advisory board" som kommunen kan nyttja vad gäller 
eventuella frågor i hur Uppsalas näringsliv kan engageras i olika kultursatsningar. 

Kultursamarbetet ska stötta kulturnämnden i arbetet med olika konst- och kulturprojekt, i 
första hand den offentliga konsten och Uppsala konstmuseum. Som ersättning för det 
kontanta stödet och engagemanget ska alla sponsorer erhålla synlighet och delaktighet i 
enlighet med bifogat avtalsförslag. 

Kulturförvaltningen administrerar och beslutar efter kulturnämndens delegation om hur de 
kontanta medlen används för att stärka kulturlivet i Uppsala i linje med detta avtals 
intentioner. Sponsorn avser inte genom sitt engagemang påverka kulturnämndens, 
kulturförvaltningens eller kulturutövarnas arbete. 

Maximalt sex företag kan vara sponsorer i Kultursamarbetet i första läget. Skulle fler visa 
intresse ska sponsorer samt kulturnämnden gemensamt, i enighet, besluta om kretsen skall 
utökas. 

Kulturnämnden arrangerar och ansvarar för två evenemang under avtalsperioden kring hur 
konst och kultur utvecklar kommunen. 

Varje sponsor kommer att ges möjlighet att stå som värd tillsammans med Uppsala 
kulturnämnd för en invigning/vernissage/motsvarande som kulturförvaltningen arrangerar 
inom sin ordinarie verksamhet under 2015-2016. Värdskapet innebär att sponsorn kommer att 
ha möjlighet att tillsammans med kulturnämnden hälsa välkommen, att synas i sammanhanget 
på lämpligt sätt samt ha möjlighet att kunna bjuda in till arrangemanget. 

Sponsorn kommer att erhålla inbjudningar till invigningar av de olika kulturevenemang som 
arrangeras under året inom sponsoravtalets ramar. Sponsorn ska erhålla två inbjudningar per 
evenemang. 

Kommunen beslutar efter samråd med Sponsorn om hur Kultursamarbetet ska synliggöras i 
samband med de olika evenemang där Sponsorn kommer att delta. 

Överenskommelsen gäller från och med att avtalet undertecknats till och med den 31 
december 2016. Därefter ska samarbetet utvärderas. Om parterna finner att samarbetet är 
lyckat kan avtalet förlängas och utvidgas. 

Upprättat förslag till sponsors avtal följer Uppsala kommuns riktlinjer för sponsring (KS 2012-
02-08, § 21) och är avstämt med kommunens juristavdelning 



Ekonomiska konsekvenser 
Genom föreslagna sponsorsavtal tillförs kulturbudgeten 600 tkr år 2015. Kulturnämndens 
åtagande under år 2015-2016 bedöms rymmas inom förvaltningens budget. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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