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§ 197 
 
Tilläggsdirektiv till utredning om Uppsala konstmuseum 
KSN-2018-1069 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att uppdra till kommunledningskontoret att, i samråd med kulturförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen samt efter genomförd medborgardialog, återkomma till kommunstyrelsen 
med ett förslag till inriktningsbeslut om nytt konstmuseum senast i februari 2020. 
  
 
Särskilt yttrande 
Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande: 
När beslut fattades om direktiven på KS 181121 ingick en reservation från Kristdemokraterna. Detta 
utifrån den motion om Konstmuseum som nu hanteras på dagens möte / kommande KS. Vi vill påpeka 
att det inte finns några pengar avsatta i mål och budget som innebär en fördubbling av konstmuséets 
verksamhet och yta.  
Precis som vi skriver i vår motion och i vår reservation 21/11 så beklagar vi att inte ett gemensamt 
arbete sker med Region Uppsala och Upplandsmuséet. Att en renodling av det pedagogiska arbetet 
sker inom ramen för Bror Hjorths stiftelse, att en översyn i dialog med SFV om Slottets framtida 
användning görs och att möjligheten med en konsthall ”på stan” ses över – i det här fallet i ett antal 
fler alternativ än vad som först var föremål för utredningen. Det är också välkommet att nu för första 
gången ekonomin förs in som en aspekt inför framtida beslut. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 21 november 2018 kommunledningskontoret och 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, i samråd med kulturförvaltningen, senast juni 2019 utreda 
de föreslagna alternativen enligt föredragningen i ärendet. De föreslagna alternativen bygger på 
kulturnämndens skrivelse från den 28 mars 2018 där de återrapporterat förstudien Framtida 
konstverksamhet i Uppsala kommun. I skrivelsen begär kulturnämnden att en fördjupad utredning om 
framtida konstmuseiverksamhet i Uppsala kommun ska genomföras utifrån förstudiens förslag. 
 
Yrkande 
Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till föreliggande förslag. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 29 maj 2019 
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Kommunstyrelsen 

Tilläggsdirektiv till utredning om Uppsala konstmuseum 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att uppdra till kommunledningskontoret att, i samråd med kulturförvaltningen och 

stadsbyggnadsförvaltningen samt efter genomförd medborgardialog, återkomma till 

kommunstyrelsen med ett förslag till inriktningsbeslut om nytt konstmuseum senast i februari 

2020. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen gav den 21 november 2018 kommunledningskontoret och 

stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att, i samråd med kulturförvaltningen, senast juni 2019 

utreda de föreslagna alternativen enligt föredragningen i ärendet. De föreslagna alternativen 

bygger på kulturnämndens skrivelse från den 28 mars 2018 där de återrapporterat förstudien 

Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun. I skrivelsen begär kulturnämnden att en 

fördjupad utredning om framtida konstmuseiverksamhet i Uppsala kommun ska genomföras 

utifrån förstudiens förslag.  

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

Kommunledningskontoret har, utifrån kommunstyrelsens ursprungsdirektiv, identifierat vilka 

frågeställningar som behöver adresseras och påbörjat det fördjupade arbetet. Utredningen har 

sammanställt fördjupad information kring de tre olika placeringarna som urspungsbeslutet 

pekat ut. Samtliga förslag av placering är attraktiva utifrån olika perspektiv, men gemensamt 

är att de inte ägs av Uppsala kommun. En fortsatt dialog med fastighetsägarna är därför 

nödvändig för att kunna gå vidare med ett inriktningsbeslut.  

 

Utredningens arbete har också visat på att fler möjliga placeringar bör belysas för att 

möjliggöra ett bra underlag till kommunstyrelsen. Utredningen ska därför vid sidan av de 

tidigare tre förslagen till placering bedöma om det finns andra placeringar som har hög 



attraktivitet utifrån ett stadsplaneringsperspektiv och som är ekonomiskt försvarbara. Vidare 

ska utredningen presentera en detaljerad verksamhetsinriktning för museet och hur de nya 

lokalerna i utformning och storlek passar ihop med förslaget. En viktig aspekt att ta hänsyn 

till, är att ett större och mer ändamålsenligt konstmuseum kommer att leda till ökad 

verksamhet med ökade löpande kostnader och intäkter som följd.  

 

Kulturen engagerar och skapar känslor vilket bidrar till utveckling och en välmående stad. Att 

genomföra en medborgardialog kring konstmuseets verksamhetsomfång och framtida 

placering kommer att bidra till att belysa olika perspektiv till förslaget till inriktningsbeslut. 

En medborgardialog bedöms kunna genomföras under senhösten 2019. 

 

Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen att förlänga tiden för utredningen till att 

återkomma till kommunstyrelsen med förslag till inriktningsbeslut senast i februari 2020. Den 

uppsatta tidplanen möjliggör att ett inriktningsbeslut kommer att kunna beaktas i beredningen 

av Mål och budget 2021 – 2023. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Tilläggsdirektivet medför inte ytterligare ekonomiska konsekvenser utöver tidigare beslutade 

ramar. 
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Joachim Danielsson   Ingela Hagström 

Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
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