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Kulturnämnden 

 

Överlåtande av det mellan Uppsala kommun och Region Uppsala samägda 

konstverket Sten på sten av konstnären Arne Jones till Region Uppsala 
 

 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

 

att  överlåta konstverket med titel Sten på sten av konstnären Arne Jones till Region Uppsala 

för fortsatt förvaltning och enskilt ägandeskap. 

 

 

Sammanfattning 

Konstverket med titeln Sten på sten av konstnären Arne Jones tillkom 1971 i samband med 

Akademiska sjukhusets utbyggnation. Medfinansiärer till konstverket var staten, lanstinget 

och kommunen. I början av 1980-talet lämnade staten över fastigheter, drift och verksamhet 

av Akademiska sjukhuset till landstinget som därmed även övertog ägande och förvaltning av 

konstverket. Med anledning av markägarförhållanden och framtida driftsfrågor ses en mer 

fördelaktig hantering genom att överlåta även Uppsala kommuns delägande av konstverket 

helt till Region Uppsala för fortsatt förvaltning och enskilt ägandeskap vilket även Region 

Uppsala ser som en praktisk lösning. 

 

Ärendet 

Vid utbyggnaden av Akademiska sjukhuset 1970 fanns planer på platsspecifik konst vid 

sjukhusets norra infart. Kommittén för Akademiska sjukhuset hade beslutat sig för ett 

framtaget förslag av konstnären Arne Jones. Generalplanen hade arbetats fram av Statens 

konstråd och Uppsala läns landsting. I en skrivelse den 15 juni 1970 lyfter Akademiska 

sjukhuset kommitté vikten av att Uppsala stad bidrar med ett anslag om 100 000 kronor 

fördelat till anläggning för att möjliggöra uppförandet av fontänskulpturen. Bidraget skulle 

ses som en del för att möjliggöra konstverket i sin helhet och inte enbart som 

anläggningsbidrag. Konstverket sågs som en viktig punkt för sjukhusområdet samt för 

framtida möjlighet till sammanhängande grönområden mellan stadsträdgården, slottsbacken 
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och universitetet. Placeringen ansågs central och skulle komma många människor till godo. 

Uppsala stad beslutade den 19 oktober 1970 att avsätta medel ur Fonden för stadens prydande 

och förskönande. Konstverket kom på plats under nästkommande år. Fram till 1983 var 

Akademiska sjukhuset statligt samtidigt hade Uppsala läns landsting hade ett samarbetsavtal 

med staten om vården på sjukhuset och var därmed medfinansiärer till konsten under den 

statliga tiden. I samband med att Uppsala läns landsting tog över fastigheter, drift och 

verksamhet av Akademiska sjukhuset tog de samtidigt över ägande och förvaltning av 

konstverket. Den totala kostnaden för konstverket uppgavs till 370 000 kr. 

 

Statliga anslag 60 000  

Statens konstråd 60 000 

Uppsala läns landsting 150 000 

Uppsala stad  100 000 

 

Det är till största delen Landstingsservice som ansvarat för drift av fontänen och 

anläggningarna samt utfört reparationer och underhåll fram till idag. Mot bakgrund av 

markägarförhållanden och ansvarsfrågor kring eventuella personskador och även gällande 

konservering och löpande underhåll (samt planering/fördelning) ses en mer fördelaktig 

hantering genom att Uppsala kommun överlåter konstverket helt till Region Uppsala för 

framtida ägandeskap och förvaltning. Region Uppsala och Uppsala kommun har haft 

inledande samtal för att se på möjligheten till ett överlämnande och Region Uppsala ser att en 

sådan överenskommelse utgör en praktisk lösning gällande förvaltningsfrågorna. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Överlämnandet medför inte några kostnader för Uppsala kommun. 
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