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Kommunstyrelsen 

Ansökan om bidrag till Uppsala Konsert & Kongress 
jubileumsprogram 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att bevilja Uppsala Konsert och Kongress AB ett bidrag om 1 miljon kronor till 
jubileumsverksamhet. 
 
 
Ärendet 
Uppsala konsert och kongress AB (UKK) har inkommit med en ansökan om medfinansiering 
från kommunen för ett hålla ett särskilt jubileumsprogram under 2017 i samband med att med 
att konsert- och kongresshuset blir tio år. Ansökan, programinnehåll och budget ges i bilaga.  
 
Föredragning 
För att fira tioårsjubileet planerar UKK att hålla ett program med särskilda jubileums-
aktiviteter under året. Inslagen innefattar bland annat konserter, events, föredrag och öppet 
hus-aktiviteter, utöver den ordinarie verksamheten. Jubileumsaktiviteterna är riktade till en 
större bredd av målgrupper och syftar till att lyfta fram huset och Uppsala. 
 
Budgeten för jubileumsprojektet är 6 miljoner kronor, varav cirka 4 miljoner är 
programverksamhet. UKK:s egna intäkter för jubileumsprogrammet inklusive övrig 
medfinansiering uppgår sammanlagt till 3 miljoner kronor. Bolaget ansöker om 
medfinansiering om en motsvarande summa från Uppsala kommun.   
 
Kommunstyrelsen föreslås ställa sig positiv till ansökan och bidra till arrangemangets 
jubileumsverksamhet med 1 miljon kronor ur medlen för oförutsedda utgifter. UKK anför i 
ansökan att jubileumsprogrammet kommer att genomföras även om ett stöd om en lägre 
summa ges från kommunen. I första hand kommer omfattningen av bland annat 
marknadsföring, teknik och öppet hus minskas. 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



 
I samband med UKK:s årsredovisning för 2017 ska en uppföljning av jubileumsprogrammet 
göras och tillställas kommunstyrelsen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget finansieras från kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter 2017.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

      

 
      

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

  

 

 



 



 



 

https://www.dansnatsverige.se/dansnat-sverige/
http://www.radicalcircus.com/
https://www.facebook.com/UppsalaJazzClub/
http://kronosquartet.org/fifty-for-the-future
http://www.ungatankarommusik.se/
http://www.wallstiftelsen.se/nyheter/succ%C3%A9-f%C3%B6r-f%C3%B6rsta-parkett-%E2%80%93-ett-nytt-konsertkoncept
http://www.wallstiftelsen.se/nyheter/succ%C3%A9-f%C3%B6r-f%C3%B6rsta-parkett-%E2%80%93-ett-nytt-konsertkoncept
http://www.wallstiftelsen.se/nyheter/succ%C3%A9-f%C3%B6r-f%C3%B6rsta-parkett-%E2%80%93-ett-nytt-konsertkoncept


 



 

BUDGET JUBILEUMSÅRET 2017 UPPSALA KONSERT & KONGRESS

KOSTNADER PROGRAMVERKSAMHET TKR

Husockupant Martin Hederos 600

Husockupant Radical Love 600

B2B föredrag och konsert 500

ÖPPET HUS 2/9 500

Husockupant Kronos Q/50 FTF 250

Efterklang opera 250

Mariza 250

Evelyn Glennie 250

Jubileums Market 250

Dagläger 150

Övriga programpunkter 250

TOTALT 3850

ÖVRIGA KOSTNADER

Marknadsföring 1500

Produktionsassistent 14 månader 650

TOTALT 2150

TOTALA KOSTNADER 6000

I denna budget finns inte kostnader för mat och dryck till de fester som planerats.

INTÄKTER

BILJETTFÖRSÄLJNING 1200

MUSIKENS HUS VÄNNER 750

RADICAL LOVE EU-MEDEL 650

ÖVRIG MEDFINANSIERING 400

SÖKS FRÅN UPPSALA KOMMUN 3000

TOTALA INTÄKTER 6000

Om Uppsala kommun stöttar med en lägre summa kommer vi i första hand 

att dra ner på/minska omfånget av marknadsföring,öppet hus, föredrag, teknik, 

jubileums market men ändå genomföra samtliga program.  
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