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Kulturnämnden 

 

Drift av amfiteatern i Källparken 2018 
 

 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta  

 

att  uppdra åt kulturförvaltningens avdelning för strategi och omvärld att under 2018 ansvara 

för att ett sommarprogram för alla åldrar arrangeras i amfiteatern i Källparken, till en kostnad 

av 450 tkr. 

 

Sammanfattning 

Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning genomför en upprustning av Källparken i 

Salabacke. Arbetet med renoveringen av amfiteatern i Källparken sker i dialog med 

kulturförvaltningen för att skapa goda förutsättningar till verksamhet i teatern. Amfiteatern 

utrustas med nya bänkar, golv och belysning. Teatern beräknas stå klart i juni 2018 och 

kulturnämnden föreslås ansvara för drift av teatern gällande sommarprogram och aktiviteter. 

 

 

Ärendet 

Kulturnämnden har tidigare (KTN 2009-0601-40) yttrat sig till KSN och ställt sig positiv till 

en utveckling av Uppsalas parker till levande mötesplatser där natur och kultur möts, och då 

påpekat vikten av utomhusscener. Nu har turen kommit att till utveckla Källparken, 

Salabackes stadsdelspark. Källparken anlades på 50-talet i samband med utbyggnaden av 

omgivande bostadsområden. Ett av de centrala elementen i parken är en amfiteater. Inom 

ramen för exploateringsprojektet Östra Salabacke har mark- och exploateringsnämnden 

beslutat upprusta hela parken inklusive amfiteatern. För amfiteaterns del innebär det nya 

granitgradänger, trägolv på scenytan (lämplig för dans), belysning, breddad infart, skyltar, 

uppställningsplats för arbetsbod och för toaletter. Sittplats beräknas för 1 066 personer. Intill 

amfiteatern kommer en lekplats med teatertema att anläggas. Upprustningen har planerats i 

dialog kulturförvaltningen. Den nyrenoverade amfiteatern ska vara redo att tas i bruk till 
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sommaren 2018 då den upprustade parken invigs. Gatu- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar 

för driften av hela parken medan kulturnämnden föreslås ansvara för innehållet i amfiteatern 

under sommaren juni till augusti.  

 

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar om genomförandet av ett projekt i 

amfiteatern 2018 där anläggningen utnyttjas för både professionell - och amatörverksamhet 

under sommarmånaderna. Anläggningen ska kunna lånas ut för kulturverksamhet, 

ungdomsprojekt, föreningsverksamhet, danskvällar etc. men också visa upp ett antal 

professionella evenemang med fri entré. 

 

För att anläggningens verksamhet ska bli genomtänkt, kvalitativ, sammanhållen och svara 

mot omgivningens behov måste en erfaren aktör/kulturförening driva det hela, helst med 

förankring i området. Minst fem professionella program ska genomföras under perioden, för 

alla åldrar. Dessutom ska anläggningen kunna lånas ut till intresserade. Samarbete med 

omgivande verksamheter och kultur- och föreningsliv ska utarbetas för ytterligare aktiviteter 

och program i anläggningen. Förhoppningen är att en förening med lokal förankring och vana 

vid både professionell och amatörkultur för alla åldrar ska bedriva ett lokalt arbete med 

intresserade personer i omgivningen för största möjliga medverkan. Avdelningen för strategi 

och omvärld ansvarar för att arbetsbod med toalett och kök finns uppställd under perioden, att 

tillfälliga toaletter hyrs in under större program/evenemang, att elskåp med adekvat styrka 

finns tillgängligt samt att skyltning och marknadsföring genomförs. Projektet beräknas pågå 

minst 10 veckor under 2018, men i anläggningen under sju veckor från midsommar till 

veckan innan skolstart. (v 26-32) 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Projektet beräknas kosta 450 tkr, varav 365 tkr avser verksamhet (program, personal, väktare, 

funktionärer, artister, teknik, marknadsföring) och 85 tkr avser omkostnader (arbetsbod, 

toaletter, skyltar, el). Kulturnämnden behöver beakta projektet i arbetet med budget 2018. 

 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson 

Direktör, chef för kulturförvaltningen  

 

 

 

 

Bilaga:  Bygghandling: Källparken, etapp 2, Salabacke, Uppsala 



Uppställ-
ningsplats för vagn samt bajamajor

Nytt eluttag till 

Busk 
gallras för  bättre insyn

Nya skyltar 
med info om amfitetater samt 
anslagstavla för evenemang

Infart med 
plats för fordon, bredare
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