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 Kommunstyrelsen   
 

Översyn av ansvarsfördelning och ekonomiska åtaganden mellan 
Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län inom musik-, 
teater-, konst- och museiverksamhet 
 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att uppdra till presidierna för kommunstyrelsen och kulturnämnden att tillsammans med 
stadsdirektören, eller den han utser, att inleda dialog kring hur de ekonomiska åtagandena för 
kulturinstitutionerna av regional betydelse ska fördelas mellan Uppsala kommun och Uppsala 
läns landsting.   
 
att uppdra till styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress AB att i samråd med Landstinget i 
Uppsala län vidare undersöka möjligheterna till fördjupad samverkan mellan Uppsala Konsert 
& Kongress samt Musik i Uppland (inklusive Uppsala kammarorkester).   
 
att uppdra till kulturnämnden att i samråd med Landstinget i Uppsala län vidare utreda 
förutsättningarna för en sammanslagning av verksamheterna Upplandsmuseet och Uppsala 
konstmuseum.  
 
 
Ärendet 
 
Bakgrund  
Ansvaret för de regionala kulturinstitutionerna i Uppsala län har efter överenskommelser 
mellan landstinget och Uppsala kommun år 1993 fördelats så att landstinget är huvudman för 
Musik i Uppland med Uppsala Kammarorkester, Upplandsmuseet och Länsbibliotek Uppsala. 
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Uppsala stadsteater AB ingår i koncernen Uppsala stadshus AB och Uppsala konstmuseum är 
en enhet inom förvaltningen Vård & Bildning. Konstmuseet ingick i den överenskommelse 
som tecknades 1993 men har inga statliga verksamhetsbidrag. Museet bedriver idag endast 
verksamhet i Uppsala kommun och erhåller kommunala bidrag.  
 
Överenskommelserna från år 1993 innebar att landstinget skulle köpa tjänster av såväl 
Uppsala stadsteater som av Uppsala konstmuseum samt ansvara för ett regionalt åtagande 
inom områdena teater och visuell konst. Uppsala kommun valde att inleda ett nytt samarbete 
med Uppsala Universitet och flyttade konstmuseiverksamheten till Uppsala slott. Sedan 
överenskommelserna tecknades har Uppsala Konsert & Kongress tillkommit som en viktig 
aktör inom länets musikliv.  
 
Som ett led i att förverkliga den nya statliga kulturpolitiken kommer fördelningen av statliga 
medel att regionaliseras genom att en ny samverkansmodell införs 2013. Landstinget arbetar 
med framtagandet av en ny kulturplan för länet. De förändringar som skett både inom den 
statliga kulturpolitiken och i länet var bakgrunden till att frågan aktualiserades om en översyn 
av ansvarsfördelningen mellan kommunen och landstinget.  
 
Utredningen 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2010 om en översyn av ansvarsfördelning och 
ekonomiska åtaganden mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län inom musik-, 
teater-, konst- och museiverksamhet. Att se över tidigare överenskommelser mellan 
kommunen och landstinget finns också som inriktning i IVE (Inriktning, Verksamhet, 
Ekonomi) 2011-2014 och i landstingets PPB 2011-2013. Beslut om att genomföra en 
utredning fattades även av landstinget vilket resulterade i ett gemensamt utredningsarbete 
under våren 2011.  
 
Uppsala kommun och landstinget bekostade gemensamt utredningen och tillsatte utredaren 
Eva Schöld. En styrgrupp och ledningsgrupp tillsattes med förtroendevalda och tjänstemän 
från de båda organisationerna. Utredarens uppdrag var att analysera och ge förslag på 
organisation och huvudmannaskap för de regionala kulturinstitutionerna med fokus på ökad 
tydlighet och samordning. De institutioner som i första hand berördes av översynen var 
Stiftelsen Upplandsmuseet, Stiftelsen Musik i Uppland, Uppsala stadsteater AB, Uppsala 
konstmuseum samt Uppsala Konsert & Kongress AB (UKK AB).  

 

Utredningens förslag 
Utredningen ”Organisation och huvudmannaskap för vissa kulturinstitutioner i Uppsala län” 
(bilaga 1) föreslår att ansvaret för kulturinstitutionerna ska omfördelas genom en 
sammanslagning av verksamheterna Musik i Uppland och Uppsala Konsert & Kongress med 
Uppsala kommun som huvudman samt en sammanslagning av Upplandsmuseet och Uppsala 
konstmuseum med Landstinget i Uppsala län som huvudman. Uppsala stadsteater föreslås 
bibehålla nuvarande organisatoriska struktur med Uppsala kommun som huvudman.  
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En sammanslagning av Uppsala konstmuseum och Upplandsmuseet skulle tydliggöra och 
förstärka det kulturhistoriska uppdraget med konstområdet som ytterligare en del av ett samlat 
ansvarsområde. Därtill kommer att konsten därmed blir en del av ett länsövergripande ansvar   
vilket möjliggör ökade stadsbidrag. Andra samordningsvinster som pekas ut är gemensamma 
resurser för administration, marknadsföring, verkstad och magasinering.  
 
De nackdelar som en sammanslagning kan medföra handlar i hög grad om identitet och 
synlighet för konstmuseet. Verksamheterna föreslås på sikt föras samman i en gemensam och 
ändamålsenlig lokal men att de fram till dess huvudsakligen blir kvar i nuvarande lokaler. 
Upplandsmuseet föreslås få tillgång till en yta i Uppsala slott för en stads- och länshistorisk 
fast utställning och att ytor därigenom frigörs i Akademikvarnen.  
 
Då sammanslagningen bygger på det kulturhistoriska uppdraget där Uppsala och Upplands 
historia står i centrum och de egna samlingarna bildar en viktig grund föreslås även att en ny 
konsthall skapas med Uppsala kommun som huvudman. Någon finansiering för en konsthall 
är inte inberäknad i nuvarande kulturbudgetar från Uppsala kommun respektive landstinget, 
utan förslaget skulle innebära en nysatsning. 
 
Utredningen föreslår att Stiftelsen Musik i Uppland (MiU) och Uppsala Konsert & Kongress 
AB förs samman i en organisation med aktiebolagsform, UKK, med Uppsala kommun som 
huvudman. Uppsala läns landsting föreslås ge ett tydligt uppdrag vad gäller den 
länsövergripande verksamheten, Musik i Uppland, och att ersättning utgår till det 
gemensamma bolaget för denna preciserade verksamhet.  
 
Både Musik i Uppland och Uppsala Konsert & Kongress bedriver en välrenommerad 
verksamhet där det krävs expertkompetens på hög nivå för att fullfölja uppdragen. 
Utredningen menar att denna kompetens skulle utnyttjas ännu bättre genom ett närmare 
samarbete mellan organisationerna. Uppsala kammarorkester ger cirka 15 konserter per år, 
flertalet i Uppsala Konsert & Kongress. I utredningen går att läsa att orkesterverksamheten är 
dyr att driva och att särskilda utredningar har genomförts kring antalet orkestrar i Sverige. Det 
kan finnas anledning att ompröva den egna orkesterresursen i relation till övriga orkestrar i 
regionen.  
 
Utredningen förordar att Uppsala stadsteater bibehåller sin organisationsform och sitt 
huvudmannaskap med Uppsala kommun som huvudman. Men teaterns regionala arbete bör 
tydliggöras ännu mer och en ökad satsning som även inkluderar barn och unga skulle kunna 
delfinansieras genom ett särskilt landstingsbidrag eller bidrag från barn och ungdomsnämnden 
i Uppsala kommun.  
 
Utredningen pekar på en obalans mellan landstinget och kommunens ekonomiska antaganden 
för kulturinstitutionerna. När nuvarande samverkansmodell genomfördes 1988 var balansen 
god, landstinget finansierade 45 procent och kommunen 55 procent. Utredningen redogör för 
landstingets och kommunens bidrag till de fem institutionerna där landstinget svarar för 23 
procent (83 miljoner kronor) av de gemensamma bidragen och kommunen svarar för 77 
procent (278 miljoner kronor). Om man drar bort bidraget till Uppsala Konsert & Kongress 
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blir fördelningen 30 procent respektive 70 procent. Överenskommelsen från 1993 innebär att 
landstinget skulle svara för 45 procent av stödet till de fyra institutionerna och kommunen för 
55 procent.  Merparten av de statliga medlen går till landstingets verksamheter.   
 
Remissbehandling 
Kulturnämnden hade uppdraget att bereda ärendet och sammanställa förslag till beslut. Ett 
antal remissinstanser har yttrat sig till kulturnämnden; Barn- och ungdomsnämnden, Uppsala 
Stadsteater AB, Uppsala Konsert & Kongress AB, Vård och bildning, Styrelsen för Bror 
Hjorts hus, Uplands konstförening, Konstens hus nu, Gottsunda Dans och Teater, Musikens 
hus vänner, SU-EN Butoh Company och Focus Dance. En sammanställning av svaren finns i 
bilaga 2.  
 
Landstinget i Uppsala län har skickat utredningen på remiss till länets kommuner, Stiftelsen 
Musik i Uppland, Stiftelsen Upplandsmuseet, Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Upplands 
fornminnesförening och hembygdsförening samt Riksteatern i Uppsala län.  
 
Kulturnämndens förslag 
Kulturnämnden (KTN) överlämnade sitt förslag till kommunstyrelsen 1 mars 2012 (bilaga 3). 
 
Kulturnämnden föreslår att huvudmannaskapet för kulturinstitutionerna förblir oförändrat. De 
samordningsvinster som organisationen skulle innebära räcker inte för att säkra 
verksamheterna om de fortsatt ska kunna bibehålla dagens innehåll och kunna utvecklas.  
Nämnden anser att det finns svårigheter med att förena verksamheterna Uppsala Konsert & 
Kongress och Musik i Uppland (inklusive Uppsala kammarorkester) då uppdragen för 
verksamheterna ser mycket olika ut. KTN anser att det är mycket angeläget att se över hur de 
statliga medlen för regional musikverksamhet används på bästa sätt.  
 
KTN bedömer att inriktningen för Uppsala stadsteaters verksamhet bör behållas och att 
teatern även i framtiden tilldelas statliga medel i samma omfattning som idag.  
Kulturnämnden anser att tiden inte är mogen för en sammanslagning av Upplandsmuseet och 
Uppsala konstmuseum. Verksamheten och lokalisering måste utredas vidare. Utredningen om 
framtidens konst- och museiverksamhet Nya rum för konsten har överlämnats till 
kommunstyrelsen (KSN-2012-0513). Nya rum för konsten kommer vara av största betydelse 
för hur framtidens samarbeten kommer att utformas. Här kommer delaktighet från både 
universitet och landsting vara avgörande om ett nytt konstmuseum ska bli verklighet.  
 
Nämnden föreslår ett fördjupat samarbete mellan Uppsala konstmuseum och Upplandsmuseet 
samt mellan Uppsala Konsert & Kongress och Musik i Uppland (inklusive Uppsala 
kammarorkester). Kulturnämnden vill få ett uppdrag att i samverkan med styrelsen för Vård 
& Bildning och styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress AB vidare undersöka 
möjligheterna till fördjupat samarbete och samverkan mellan verksamheterna.  
 
KTN anser att balansen mellan kommunen och landstingets ekonomiska åtaganden för 
kulturinstitutionerna av regional betydelse inom områdena bildkonst, museer, musik och 
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teater ska återställas. Nämnden framhåller vikten av en fördjupad dialog mellan Uppsala 
kommun och Landstinget i Uppsala län. De båda organisationer bör aktivt arbeta för större 
statliga anslag till kulturverksamheten i länet. Landstingets åtagande för kulturen bör öka och 
balansen återställas.   
 
Kulturnämnden har därutöver den 14 februari 2012 uppdragit till kulturkontoret att i samråd 
med Kultur i länet redovisa en bedömning om den procentuella fördelningen mellan kommun 
och landsting som redovisas i utredningen är korrekt. Kulturkontoret ska återrapportera till 
kulturnämnden senast den 14 juni 2012 (bilaga 4).  
 
Landstingets kulturnämnd 
Landstingets kulturnämnd fick i uppdrag att sammanställa landstingets yttrande över Eva 
Schölds utredning för beslut av landstingsstyrelsen. Nämnden anser i likhet med kommunens 
kulturnämnd att tiden inte är mogen för att genomföra några större förändringar i dagens 
fördelning av huvudmannaskap för de utredda verksamheterna. Nämnden anser att samverkan 
bör kunna öka inom ramen för dagens huvudmannaskap. Beslutet fattades i april 2012 och 
landstingsstyrelsen föreslås fatta beslut om huvudmannaskapet samt uppdra till 
kulturnämnden att undersöka möjligheterna till fördjupat samarbete och samverkan mellan 
verksamheterna Upplandsmuseet och Uppsala konstmuseum samt Musik i Uppland och 
Uppsala Konsert & Kongress. Landstingsstyrelsen kommer fatta beslut under våren 2012.  
 
Föredragning  
Utredningen lyfter fram att det är av stor vikt att utveckla och stärka formerna för samarbete 
kring kulturfrågorna i kommunen och länet. Utredningen framför att det finns en obalans i de 
ekonomiska åtagandena för kulturen idag. Kulturnämnden har beslutat om en utredning om 
den ekonomiska fördelningen för de båda organisationerna för att se om uppgifterna i Eva 
Schölds utredning är korrekta. Resultatet ska rapporteras tillbaka till kulturnämnden i juni. En 
dialog mellan kommun och landsting bör därefter initieras med målsättningen att hitta en ny 
långsiktig modell för samarbete och fördelning av ansvar för de stora kulturinstitutionerna. 
Dialogen bör föras av presidierna för kommunstyrelsen och kulturnämnden tillsammans med 
stadsdirektören, eller den han utser.  
 
Uppsala kommuns utgångspunkt är att nuvarande huvudmannaskap tillsvidare ska behållas 
för institutionerna. Från ett medborgarperspektiv är inte huvudmannaskapet av betydelse utan 
det är kvalitén på utbudet och tillgängligheten till verksamheten som är det centrala. Den nya 
statliga kulturpolitiken och införandet av den nya samverkansmodellen leder också till att 
huvudmannaskapet för institutionerna får en underordnad roll. Institutionernas innehåll och 
betydelse i länet får mer fokus.  
 
Den nya samverkansmodellen ger en möjlighet att öka det statliga stödet för de 
kulturinstitutioner av regional betydelse som inte får statligt bidrag idag oavsett 
huvudmannaskap. Uppsala Konsert & Kongress och Uppsala konstmuseum står utan statligt 
stöd idag. Det finns exempel i Sverige där kommunala museer får statliga medel. Göteborgs 
konstmuseum, Malmö konstmuseum och Kalmar konstmuseum är helägda kommunala bolag 
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med statligt stöd. Uppsala kommun ser arbetet med den regionala kulturplanen som en 
möjlighet till ökad samverkan och finansiering för länet.  
 
Utredningen föreslår att Uppsala Konsert & Kongress AB och Musik i Uppland slås samman 
med Uppsala kommun som huvudman. Musik i Uppland avstyrker förslaget i sitt remissvar då 
det inte finns en naturlig koppling mellan verksamheterna. Musik i Uppland menar att med 
landstinget som huvudman för länsmusiken finns en naturlig koppling till länet. Man menar 
också att det finns ett antal juridiska aspekter som försvårar en eventuell sammanslagning. 
Styrelsen för UKK AB avstyrker förslaget med hänvisning till dels behovet av fokus på 
bolagets utveckling från styrelse och ledning samt osäkerheten kring att långsiktigt bedriva 
orkesterverksamhet. Kommunledningskontoret liksom kulturnämnden förordar istället ett 
fördjupat samarbete mellan verksamheterna. Ytterligare samverkan kring gemensamma inköp 
av produktioner skulle vara en möjlighet, likaså ökad samverkan kring marknadsföring.  
 
Förslaget om en sammanslagning mellan Uppsala konstmuseum och Upplandsmuseet 
behöver utredas vidare. En sammanslagning påverkas i hög grad av utredningen Nya rum för 
konsten. Museerna kan tillsvidare fördjupa sitt samarbete kring exempelvis 
utställningsproduktionen för semipermanenta och tillfälliga utställningar. Det finns också 
samordningsvinster med ökad samverkan gällande kompetensutveckling, marknadsföring och 
programverksamhet. Att stärka kopplingarna mellan bildkonsten och Uppsalas kulturarv 
skulle öka Uppsalas attraktivitet som kulturstad ur ett nationellt perspektiv. Här spelar även 
Uppsala universitet en viktig roll med sin museiverksamhet.  
 
Kommunledningskontoret ser att en sammanslagning av de båda museerna skulle kunna vara 
möjlighet för framtiden. Av remissinstansernas svar framgår många fördelar med en sådan 
sammanslagning. Upplandsmuseet är positivt till en sammanslagning i sitt remissvar till 
landstingets kulturnämnd. Men det finns också farhågor. Som framgår av remissvaren 
understryker Uppsala konstmuseum och styrelsen för Vård & Bildning vikten av att Uppsala 
Konstmuseum får en fortsatt tydlig identitet vid en eventuell sammanslagning. 
Kulturnämnden föreslås få i uppdrag att i samråd med Landstinget i Uppsala län utreda 
förutsättningarna för en sammanslagning av verksamheterna.  
 
Utredningen föreslår att huvudmannaskapet för Uppsala stadsteater förblir oförändrat och 
kommunledningskontoret stödjer detta förslag. Verksamhetens inriktning bör behållas likaså 
teaterns statliga stöd. Dock finns en utvecklingspotential kring en ökad teatersatsning för barn 
och unga samt ökad närvaro i länet.   
 
 
Ekonomiska konsekvenser  
De utredningar som initieras bekostas inom ram.  
 
Kommunledningskontoret 
 
Kenneth Holmstedt  
stadsdirektör 




















































































































































