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 Kommunstyrelsen 
 

Utvecklingsplan för de viktigaste evenemangsplatserna i Uppsala 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att överlämna rapporten till berörda nämnder, styrelser och bolag som underlag, inspiration 
och stöd i pågående och kommande utveckling av evenemangsplatser, samt  
 
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan med berörda kontor/förvaltningar 
bilda en referensgrupp för uppföljning och utvärdering av en kommunikativ och deltagande 
planeringsprocess (cultural planning) för amfiteatern i Källparken som ett pilotprojekt för 
stadsdelsutveckling. 
 
 
Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade 9 januari 2011 (KSN-2009-0693);  
- att ge kommunledningskontoret i uppdrag att i samarbete med berörda kontor utarbeta ett 
förslag till hur tätortens utomhusscener ska drivas i den kommunala organisationen samt 
- att presentera förslag till en utvecklingsplan för de viktigaste evenemangsplatserna i 
Uppsala. 
 
Av ärendet framgår att uppdraget även innefattar att inventera och bedöma kapacitet och 
attraktivitet för kommunens samtliga evenemangsplatser. FNN och KTN hade tidigare i 
respektive yttranden angående amfiteatern i Källparken (KSN 2008-0187) framhållit vikten 
av en övergripande strategi och en långsiktig organisationslösning för stadens utomhusscener 
och evenemangsplatser, samt behovet av att hitta samordningsvinster och skapa ett ökat utbud 
på dessa platser. Detta ledde till kommunstyrelsens uppdrag ovan.  
 
Kommunledningskontoret har även ett utredningsuppdrag inom ramen för 
stadsutvecklingsprojektet Åstråket (KSN-2008- 0456) att bedöma hur Kap kan utvecklas som 
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ett attraktivt evenemangs- och festivalområde. Vidare kommer ett utvecklingsarbete för 
Vaksala torg att starta under året med ledning av kontoret för samhällsutveckling inom ramen 
för arbetet med Paradgatan, med syfte att se över torgets fysiska utformning för både 
torghandel och evenemang. 

 
Föredragning  
Kommunledningskontoret har i enlighet med uppdraget tillsammans med berörda kontor 
inventerat evenemangsplatserna, grupperat dem och upprättat en faktabeskrivning av deras 
förutsättningar och begränsningar. Ett uppdrag gavs även till Destination Uppsala och en 
representant för den externa evenemangsbranschen att inventera samtliga platser utifrån ett 
kommersiellt perspektiv. Såsom kommersiella avses de platser som har potential att locka 
nationella och internationella aktörer till Uppsala och där infrastruktur, kapacitet och 
tillgänglighet tillåter en större publik. Detta har utgjort underlag för 
kommunledningskontorets beskrivning av utvecklingspotential en för platserna. 
 
Rapporten (bilaga 1) innehåller förslag till utvecklingsplan i form av hur kommunen kan 
arbeta strategiskt och organisatoriskt för att skapa ökat innehåll och bättre nyttja 
evenemangsplatserna. Utvecklingsmöjligheter beskrivs för tre olika typer av 
evenemangsplatser. De exempel som beskrivs är a) centralt belägna utomhusscener såsom 
Parksnäckan b) stadsdelsscener såsom amfiteatern i Källparken och c) platser med stor 
kommersiell potential som Kap och Vaksala torg.   
 
Av rapporten framgår att det inte är meningsfullt att presentera en generell lösning för hur 
stadens alla utomhusscener ska utvecklas och drivas. Däremot kan de grupperas enligt ovan 
och analyseras utifrån sina olika förutsättningar. Den aktuella platsens förutsättningar styr 
såväl utvecklingsmöjligheterna som valet av hur ansvaret ska fördelas inom kommunen för 
driften och scenernas användning  Dock kan kommunen i alla lägen påverka och skapa 
innehåll genom att strategiskt arbeta med att utveckla prissättning, infrastruktur och 
paketering av de olika platserna. Rapporten pekar också på att nya metoder behövs för att 
säkerställa medborgarnas och marknadens behov samt en långsiktig hållbar utveckling.  
 
Efter det att nämnderna aktualiserat organisationsfrågan har flera stadsutvecklingsprojekt 
initierats som berör evenemangsplatserna och planerna på ett nytt kontor för 
samhällsutveckling tagit form. Därmed har även vissa av de tidigare upplevda problemen 
försvunnit och berörda kontor har i stället i samråd med kommunledningskontoret valt att 
pröva nya former för ansvarsfördelning och utveckling. För Parksnäckan har fritids-och 
naturvårdsnämnden i samverkan med kulturnämnden upphandlat en entreprenör med ansvar 
för uthyrning, tillsyn och marknadsföring av anläggningen och alla dess evenemang.  

Det är viktigt med flexibilitet, den mindre stadsdelsscenen behöver en annan organisation än 
den stora festivalplatsen med kommersiell potential. För att utveckla amfiteatern i Källparken, 
föreslås en för Uppsala ny arbetsmetod som också leder fram till en organisatorisk lösning för 
scenen. Det handlar om att utveckla en kommunikativ och deltagande planeringsprocess kring 
en potentiell evenemangsplats där ansvar och organisationslösningar kopplas samman med 
och drar nytta av en pågående fysisk planering inom området. Metoden kallas ”cultural 
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planning” och har med framgång används i vissa andra städer. Cultural planning är en modell 
för att tidigt involvera boende, kulturutövare, fastighetsägare, företagare och andra 
intressenter i utformning av vision och användningsområden för en specifik plats. En sådan 
process kan ses som ett pilotprojekt som även kan gynna andra stadsdelsscener, därför 
behöver en referensgrupp bildas kopplat till uppdraget. Projektorganisationen för Östra Sala 
Backe inom KSU kommer att ansvara för och finansiera en cultural planning process i 
Källparken. Referensgruppen, som föreslås bildas med ledning av kommunledningskontoret, 
ansvarar för att se hur modellen kan användas i fler projekt med avseende på bland annat på 
finansiering och ansvarfördelning.  

Den nu föreliggande rapporten föreslås överlämnas berörda nämnder, styrelser och bolag som 
underlag, inspiration och stöd i deras pågående och kommande utveckling av 
evenemangsplatser.  
 
Bilagor 
I bilagorna till rapporten redovisas karta över evenemangsplatser (bilaga 2), kartläggning av 
Uppsalas evenemangsplatser och potential (bilaga 3) samt en beskrivning av evenemang som 
process i den kommunala organisationen (bilaga 4).  

 
Ekonomiska konsekvenser  
Aktiviteterna Östra Sala Backe projektet finansierar planeringsprocessen. 
Kommunledningskontorets uppdrag att bilda en referensgrupp  finansieras inom ramarna för 
kommunstyrelsens budget 2012. 
 
kommunledningskontoret  
 
 
Kenneth Holmstedt  
stadsdirektör  
 
 




















































































