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Ansökan om ekonomiskt stöd och samverkan i samband med 850-
årsjubileum av Svenska kyrkan 2014 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att besvara Svenska kyrkans ansökan i enlighet med bilaga 2.   
 
Ärendet 
Med anledning av att ärkestiftet firar 850-år nästa år kommer en utställning av kyrkans skatter 
arrangeras i Uppsala domkyrka under perioden juni-november 2014. Svenska kyrkan har 
överlämnat en ansökan till kommunstyrelsen där kyrkan ansöker om 1 miljon kronor för 
utställningen ”Himlen är här”. Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala stift och Svenska 
kyrkan på nationell nivå samverkar kring projektet. I samband med utställningen kommer 
visningar, konserter, föreläsningar och symposium att arrangeras.   
 
Svenska kyrkan vill se en samverkan med Uppsala kommun och stadens kulturinstitutioner, 
museer och kulturaktörer för att uppmärksamma jubileet och utställningen. Svenska kyrkan 
anhåller om stöd från Uppsala kommun, både i form av ekonomiskt bidrag (1 miljon kronor) 
samt stöd genom samverkan inom kultur- och turistverksamheten, bilaga 1.  
 
Föredragning   
Utställningen och de planerade kringaktiviteterna under ärkestiftets jubileumsår 2014 kommer 
att ge goda effekter för stadens varumärke och besöksnäring. Kommunstyrelsen har inte 
möjlighet att lämna något ekonomiskt bidrag till ”Himlen är här”. Men ser goda möjligheter 
till att hitta samarbeten och synergier mellan kommunen och projektet.  
 
I ansökan framgår att Svenska kyrkan vill se en samverkan med kommunen och stadens 



2 (2) 

kulturinstitutioner för att utställningen ska få ett stort genomslag. För att underlätta 
kommunens samarbeten kring större evenemang finns en evenemangslots anställd på 
kommunledningskontoret. Evenemangslotsen samordnar de kommunala nämnderna och 
bolagen för den här typen av projekt. Destination Uppsala ansvarar för stadens 
varumärkesarbete samt marknadsföring visavi stadens besökare. Vi har fått informationen att 
en kontakt redan är etablerad med bolaget kring dessa frågor. Svenska kyrkan har även 
beviljats 300 000 kr från nätverket Världsklass Uppsala, där kommunen är medlem.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson Lars Ingeberg 
Stadsdirektör näringslivsdirektör 
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Ansökan om ekonomiskt stöd och samverkan i samband med 850-
årsjubileum av Svenska kyrkan 2014” 
 
Uppsala kommun har tagit emot er ansökan för utställningen ”Himlen är här”. Uppsala 
kommun ser väldigt positivt på de planerade satsningarna under ärkestiftets jubileumsår 2014. 
Utställningen och de planerade kringaktiviteterna kommer att ge goda effekter för stadens 
varumärke och besöksnäring.  
 
Kommunstyrelsen har inte möjlighet att lämna något ekonomiskt bidrag till ”Himlen är här”, 
men ser goda möjligheter till att hitta samarbeten och synergier mellan kommunen och 
projektet. I ansökan framgår att Svenska kyrkan vill se en samverkan med kommunen och 
stadens kulturinstitutioner för att utställningen ska få ett stort genomslag. För att underlätta 
kommunens samarbeten kring större evenemang finns en evenemangslots anställd på 
kommunledningskontoret. Evenemangslotsen samordnar de kommunala nämnderna och 
bolagen för den här typen av projekt. Destination Uppsala ansvarar för stadens 
varumärkesarbete samt marknadsföring visavi stadens besökare. Vi har fått informationen att 
en kontakt redan är etablerad med bolaget kring dessa frågor.  
 
Uppsala kommun vill gärna samverka och medverka för att utställningen och ärkestiftets 
jubileumsår ska få så stort genomslag som möjligt.  
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Fredrik Ahlstedt         Astrid Anker                              
Ordförande        Sekreterare   
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