














UTFALL UTFALL BUDGET PROGNOS 1 PROGNOS 2 UTFALL DIFFERENS Budget-Utfall Prognos 1-Utfall Prognos 2-Utfall BUDGET PROGNOS 1 PROGNOS 2
2019 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

jan-okt jan-okt jan-okt jan-okt jan-okt jan-okt jan-okt jan-okt jan-okt
Intäkter
Biljett och garderob 2 079 703 2 150 -229 -5 241 -1 909 470 246 2 950 -229 343
Konferens 11 194 4 297 12 722 1 126 1 422 1 526 -11 196 400 104 16 416 1 514 3 998
Konsert, egna 2 905 432 3 083 155 251 156 -2 927 1 -95 3 700 445 331
Konsert, uthyrning 4 412 2 867 5 417 1 418 1 987 2 137 -3 280 719 150 6 500 1 702 3 345
F&B 19 517 6 723 20 238 135 306 789 -19 449 654 483 25 522 317 2 031
Korttidspermittering 3 101 3 018 3 341 3 341 3 341 323 0 3 018 3 341
Omställningsstöd 613 3 558 382 2 215 2 215 -1 343 1 833 3 558 3 222
Övrigt 2 370 1 504 2 700 2 281 2 255 2 500 -200 219 246 3 600 2 545 2 518

42 477 20 240 46 310 11 462 9 938 12 905 -33 405 1 443 2 967 58 688 12 870 19 128

Varukostnad -4 976 -2 065 -5 211 -119 -199 -356 4 855 -237 -157 -6 571 -240 -975
Artistkostnader -3 732 -676 -4 300 -128 -647 -150 4 150 -22 497 -5 160 -297 -1 449
Lokalkostnader -14 390 -12 537 -14 725 -10 402 -10 454 -10 426 4 299 -24 28 -17 670 -13 342 -11 658
Marknadsföring -1 814 -1 512 -2 920 -1 340 -1 311 -951 1 969 389 360 -3 504 -1 972 -1 891
Övr. kostnader -10 338 -8 006 -9 687 -7 109 -6 668 -6 212 3 475 897 456 -11 624 -9 038 -9 165
Inhyrd Personal -1 985 -578 -793 -114 -228 565 -228 -114 -1 000 0 -321
Personalkostn. -34 423 -27 810 -31 504 -28 767 -27 568 -27 098 4 406 1 669 470 -38 664 -35 129 -34 643

-71 658 -53 184 -69 140 -47 865 -46 961 -45 421 23 719 2 444 1 540 -84 193 -60 017 -60 101

Resultat f avskr o finans -29 181 -32 944 -22 829 -36 403 -37 023 -32 516 -9 687 3 887 4 507 -25 505 -47 148 -40 973

Avskrivningar -3 378 -3 305 -2 884 -3 702 -3 805 -3 765 -881 -64 40 -3 461 -4 424
Rörelseresultat -32 559 -36 249 -25 713 -40 104 -40 828 -36 281 -10 568 3 823 4 547 -28 966 -51 571 -4 579
Räntor -43 -29 -28 -72 -89 -88 -60 -16 1 -34 -82 -45 552
Skatt eftertaxering -117,5
Resultat eft.fin poster -32 602 -36 278 -25 742 -40 176 -40 917 -36 369 -10 627 3 807 4 548 -29 000 -51 653 -45 669

Varukostnad 25% 31% 26% 88% 65% 45% 26% 76% 48%
Artistkostnad 51% 20% 51% 8% 29% 7% 51% 14% 39%
Pers.kostn/oms 86% 140% 70% 251% 279% 212% 68% 273% 183%
FoB/Konferens 1,7 1,6 1,6 0,1 0,2 0,5 1,6 0,2 0,5

Avvikelse mot Budget, v g se nästa sida

Bilaga 2
Styrelsemötesagenda 211116 

Bilaga 2
Styrelsem

ötesagenda 211116 



Avvikelse mot Budget
tkr

Intäkter
Korttidspermittering 3 341 Utbetalt permitteringsstöd för perioderna jan-juni 2021
Omställningsstöd 2 215 Utbetalt omställningsstöd för perioderna maj & aug-dec 2020
Övrigt 900 Vaccinationslokal för april-september
Totala intäkter -26 949 Lägre intäkter än budget pga stängd verksamhet.

Kostnader
Varukostnad 4 855 Lägre varukostnader pga stängd verksamhet.
Artiskostnader 4 150 Lägre artistkostnader pga stängd verksamhet.
Lokalkostnader 4 299 Lägre lokalkostnader pga hyresrabatter från hyresvärden.
Marknadsföring 1 969 Lägre marknadsföringskostnader pga stängd verksamhet.
Övriga Kostnader 3 475 Lägre övriga kostnader pga stängd verksamhet.
Personalkostnader 4 971 Lägre personalkostnader pga permitteringar och ingen extra personal.
Avskrivningar -881 Högre avskrivningar pga aktivering av dynamics. Olika delar aktiverade under 2020 och 2021.
Räntor -60 Högre räntekostnader iom ökad nyttjad summa av checkkredit.

Avvikelse mot Prognos 2

tkr

Intäkter
Korttidspermittering 0
Omställningsstöd 1 833 Utbetalningen av omställningstödet för period aug-dec 2020 betalades ut under oktober istället för november.
Övrigt 250 Inbetalning från FORA för återbetalning av premier från 2008.
Totala intäkter 884 Mer ökad försäljning av biljetter än vi räknat med och ökade konferens, konsert och restaurangintäkter.

Kostnader
Varukostnad -157 Högre då vi haft bättre försäljning än vi räknat med och då ökar även varukostnaderna.
Artiskostnader 497 Lägre då en del artistkostnader inte har inkommit ännu.
Marknadsföring 360 Lägre då marknadsföringskostnader inte har inkommit ännu.
Personalkostnader 356 Lägre pga semesterlöneskulden minskat med mer än vi räknat med då många medarbetare tog ut mycket semester i sommar. 

Kostnader för de omställningsersättningar som började gälla från oktober är uppbokade i redovisningen men påverkar inte direkt då semesterlöneskulden minskat.



2021
Likviditetsprognos UKK November December
IB -8 969 -11 687
Kundfakt 1 678 5 636
Investeringar -500
Skatter och lön -3538 -3536
Moms 170 -165
Levfakt -2 528 -4 810
Justering för verkligt saldo
Musikens hus vänner
Utbetalning koncernbidrag
Omställningsstöd 2000 840
Permitteringsstöd
Ränta nyttjande koncernkonto -19
UB -11 687 -13 741

Förändring -2 718 -2 054

Inklusive kredit 30 000 tkr 18 313 16 259

Kommentarer
Omställningsstöd för perioderna juni & augusti på 2 mkr har betalats ut från SKV under november. Vi väntar på att ytterliggare stöd ska betalas ut.
Inga ytterliggare inbetalningar kommer göras från USAB då likviditeten är intakt året ut och ryms inom checkkrediten.



Uppsala Konsert & Kongress AB - 556414-8301
Prognos eget kapital

Konton Namn
Oktober 
utfall

November 
prognos

December 
prognos

2081 Aktiekapital -1 550 000 -1 550 000 -1 550 000
2086 Reservfond -1 639 626 -1 639 626 -1 639 626
2092 Balanserad vinst/förlust -44 525 981 -44 525 981 -44 525 981
2098 Vinst/förlust föreg år 184 939 184 939 184 939
2093 Aktieägartillskott

Ackumulerat resultat 36 368 987 37 524 987 43 611 987
SUMMA EK -11 161 681 -10 005 681 -3 918 681

Kommentar
Egna kapitalet är enligt senaste progosen intakt året ut men dialog hålls löpande med
USAB för att säkerställa extra aktieägartillskott i god tid innan om egna kapitalet är nära att förbrukas. 



 

Skatter och avgifter har deklarerats och betalats i tid för SEPTEMBER 

Arbetsgivardeklaration: 

 

Preliminärskatt: 

 

Momsdeklaration: 

 

 

 



Rapport beträffande verksamheten 

Organisationsförändring status 
Organisationsförändringen går vidare om än långsamt. Den nya organisationen 
träder i kraft 1/1 2022. I dagsläget är två chefstillsättningar ej avslutade; dels 
rollen som driftschef där unionen har motsatt sig vår kandidat och kallat till 
central förhandling, samt dels rollen som teknikplaneringschef där vi tyvärr fick 
avbryta processen i ett mycket sent skede med vår slutkandidat. Vi gör istället en 
executive search till tjänsten där direktupphandling pågår och planeras att 
utlysas 19/11.  

Unionen 
En försvårande faktor för vårt arbete är relationen till Unionen. Unionen har i 
dagsläget motsatt sig vår kandidat till driftschef, hävdat att UKK har brutit mot 
förhandlingsskyldigheten i tillsättningen av Program- och planeringschef, 
Evenemangschef samt Administrativ chef. Man har också enligt uppgift från 
Johan Jacobsson under längre tid motsatt sig möte för att gemensamt titta på 
lönekartläggningen och gemensamt besluta om ev åtgärder. Den lokala 
fackklubben har sagt upp det lokala samverkansavtalet. Med mera.  

Krisarbetet efter tragisk händelse 20211102 
UKK har varit helt fokuserade på att krishantera efter den tragiska händelsen 
2/11. Personalen på plats har agerat föredömligt och fått mycket beröm från 
involverade myndigheter för sitt agerande. Såväl personal som krishanterings-
team som myndigheter har uttryckt att man är mycket nöjd med ledningens 
agerande i krisarbetet och stödet till medarbetare.  
Polisen har offentligt meddelat att man har en klar bild över vad som hänt och 
att man inte misstänker någon form av brott eller olycka. Det som hänt är att en 
äldre person tog sitt liv genom att ta sig över ett räcke på sjätte våningen. I fallet 
förolyckades en annan man på entréplan. Båda avled.  

Omedelbara och långsiktiga åtgärder för att öka den upplevda tryggheten 
Den sk åtgärdsgruppen (med representanter från UKAF och UKK) har satt 
samman ett antal omedelbara åtgärder inför kommande konferenser och 
offentliga arrangemang.  

Med start i söndags har vi haft dagliga träffar och kontakter på olika sätt för att 
så snabbt vi kan komma framåt med olika insatser för att stärka den upplevda 
tryggheten hos våra besökare.  

Vi har förutom gruppens möten och kontakter också fångat in medarbetares 
tankar om åtgärder (de som närvarade på samlingen i restaurangen i måndags). 
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Jag har också haft kontakter med Uppsalas brandchef, suicidsamordnare Erik 
Klingenberg på regionen, brandtjänst och räddningstjänst samt polisen. Samtliga 
har fått möjlighet att göra utlåtanden utifrån sin expertis och sitt perspektiv på 
åtgärdsgruppens förslag på åtgärder.  
  
Vi får ett bra stöd från UKAF och andra aktörer och vi arbetar tillsammans med 
att komma framåt så fort vi kan och samtidigt få in så många perspektiv som 
möjligt i processen. 
 
De omedelbara åtgärderna implementeras fr o m 11/11 och har i dagsläget inget 
slutdatum. De gäller tills vidare och kommer att uppdateras och utvecklas i takt 
med att de testas i olika arrangemang och konferenser.  
 
Långsiktiga åtgärder 
UKAF har utsett en grupp som har börjat titta på eventuella långsiktiga förslag 
som rör mer permanenta ingrepp i byggnaden. Detta är mycket komplext och ett 
arbete som kräver noggrann analys och som behöver göras när det går att göra 
det i lokalerna.  
Återigen, UKAF har konstaterat att UKK är byggt enligt alla regler och föreskrifter. 
Det finns inget som säger att vi ska göra permanenta förändringar i byggnaden, 
men detta kommer att analyseras noggrant med UKAF:s expertis och yttre 
expertis som räddningstjänst, brandskyddslaget, psykiatri etc etc.  
Detta är en process som kommer att ta tid. Som ett första steg kommer UKAF att 
göra ett första ”delbetänkande” där man presenterar sina tankar kring möjliga 
åtgärder och vad de skulle innebära och kräva på ett ungefär. När detta 
delbetänkande kan komma vet vi inte än. 
 
 
Organisatorisk förstärkning 
Under den utmanande tid som vi nu är i, där vi är mitt uppe i en organisations-
förändring och krisarbete, så har vi beslutat att tillfälligt stärka upp 
organisationen på alla nivåer. Vi stärker med nya resurser bland driftspersonalen, 
extrapersonal, kommunikationsstöd, produktionsassistent för programarbetet 
samt med seniort ledningsstöd.  
Ledningsstödet som det ser ut i dagsläget består av Hannes Widmark som ledde 
kommunens covidarbete, samt Palle Gustavsson som är fd VD för Cirkus i 
Stockholm.  
 
 
Tvist med Besterman 
Staffan larsson är utsedd representant för UKK i ärendet. Inga nyheter i övrigt i 
ärendet.  
 



Förslag till beslut om fullmakt för ombud att företräda UKK i 
tingsrätten  

Som efterverkningar av inställda föreställningar under pandemin har produktionsbolaget Besterman 
Sweden AB inlett en tvist med UKK. På kommunjuristens inrådan har bolaget anlitat samma juridiska 
ombud som hjälpte till i Brink & Berger-målet som UKK vann i tingsrätten. 

Vid det tidigare målet har VD lämnat fullmakt till tingsrätten för advokaterna att företräda bolaget 
och han hade även denna gång gjort så. Tingsrätten återkom till UKK den 1 november och förelade 
UKK att senast den 9 november inkomma med en fullmakt som är undertecknad av utsedda 
firmatecknare dvs ordförande och vice ordförande. Rätten hänvisar till två rättsfall varav ett slår fast 
att just en tvist i domstol normalt inte är en löpande förvaltningsåtgärd, oavsett bakomliggande 
frågor och belopp.  

Både kommunjuristen Kai Sällström och advokaten Staffan Larsson rekommenderade att firma-
tecknarna (Wolkert och Ekström) skulle underteckna fullmakten så snart som möjligt, för att 
originalet skulle hinna till tingsrätten senast den 9:e, och att styrelsen behandlar ärendet den 16:e 
och då avgör hur processen ska drivas och av vem.  

Fullmakten är generell men ombudet är begränsad av det uppdrag de erhåller och de begränsningar 
som ges från UKK, så det finns inget som hindrar att styrelsen beslutar avbryta eller begränsa 
ombudets uppdrag, trots att en fullmakt ställts ut. 

Presidiet fattade gemensamt beslut om att agera i enlighet med rådet eftersom: 
• Vi har anledning att tro att styrelsens uppfattning är att bolaget ska företrädas på detta sätt.
• Det var den 1 november svårt att sammankalla extra styrelsemöte så att protokoll skulle vara

justerat redan den 9:e.
• Det hade varit till skada för bolaget om det inte kan företrädas i rätten.

Presidiet föreslår att styrelsen godkänner att bolaget företräds i enlighet med den av firmatecknarna 
påskrivna fullmakt (här bilagd) som inlämnats till Tingsrätten den 4 november. 
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ADVOKATBOLAGET FAGERSAND HB 
ORGNR. 969775-0108 

SKRAPAN 2210, 722 10 VÄSTERÅS 
TEL 021-18 18 30 FAX 021-41 24 00  

  www.advokatbolaget.eu  fagersand@advokatbolaget.eu   

F U L L M A K T

för advokaterna Staffan Larsson och Leif Fagersand samt bitr. jurist Erika Hedlund, med 

rätt att sätta annan person i sitt ställe, att vid över- och underdomstolar, exekutionssäten 

och övriga myndigheter i Sverige och utlandet anhängiggöra, utföra och bevaka Uppsala 

Konsert & Kongress AB:s talan och även i övrigt företräda bolaget i tvist med 

Besterman Sweden AB ang fordran, f.n. mål nr T 7478-21 vid Uppsala tingsrätt. 

Fullmakten innefattar bl.a. rätt att ingå skiljeavtal, anhängiggöra och utföra talan, att 

anta eller förkasta förlikning eller ackord, att uppbära och kvittera alla i saken bolaget 

tillkommande medel och handlingar samt att i övrigt vidta alla åtgärder för 

tillvaratagande av bolagets rätt. 

Uppsala den         november 2021. 

Uppsala Konsert & Kongress AB 

.......................................................... .......................................................... 


