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Inledning 

Bolagets vision och affärsidé 
Bolaget ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och 
kongresshus och att bedriva därmed förenlig verksamhet.  

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 
kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. 

Vision 

Vi ska vara bäst i världen på hospitality, upplevelser, musik och möten och är en plats där alla är 
välkomna. Lika välkomna. 

Affärsidé 

Ägaridé 
Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av 
musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och 
inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt 
och internationellt.  

Bolaget ska genom sin event-, kongress- och konferensverksamhet aktivt bidra till utvecklingen 
av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka, leva 
och verka i.  

Bolaget ska samspela med omgivningen och medverka till en levande stadskärna som vidgas 
mot östra Uppsala utifrån sin geografiska plats.  

Bolaget ska samverka med aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens 
respektive event-, kongress- och konferensverksamhetens områden.  

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft. 

Omvärld och förutsättningar 

Omvärldsförutsättningar 

Corona 
Covid-pandemin har förändrat mötes- och kulturbranschen på ett djupgående sätt. Mängder av 
aktörer slagits ut, utbredd arbetslöshet inom flera yrkesgrupper, brist på kompetens då många 
har bytt bransch och andra stora effekter har redan ägt rum. Efter en tillfällig återhämtning ser 
läget för närmaste framtiden återigen osäkert ut.  

Från 1 oktober i år har bolaget kunnat ha verksamhet igen. Precis som i övriga branschen har det 
tagit lite tid att få igång försäljning av biljetter och möten igen. Sedan mitten av oktober ser vi att 
biljettförsäljningen är tillbaka på liknande nivåer som prepandemi, med undantag för 
evenemang där vi förväntar oss en äldre målgrupp.  

Programverksamheten  
Pandemin har skapat nya ekonomiska utmaningar och rättsliga situationer som påverkar 
branschen framåt. Många aktörer kommer troligtvis att kräva andra samarbetsformer än 
tidigare för att minska sin ekonomiska utsatthet, och det kan påverka bolaget genom att UKK 
tvingas till ett högre mått av risktagande för att bibehålla den kvalitativa nivån på sitt utbud.  
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Rättsliga tvister 
Olika rättsliga tvister har satt ljuset på viktiga aspekter kring kundrelationer och vem som ”äger 
kunden”. Detta kommer troligtvis att färga avtalsfrågor framåt. Detta kan komma att påverka 
UKK i att det blir en förskjutning av resurser och tillgångar från konserthusen till 
turnéproducerande produktionsbolag, som i sin tur kan påverka framtida intäktsmöjligheter.  

Konjunkturkänslighet  
Kulturbranschen är konjunkturkänslig och kommer att påverkas i en eventuell framtida 
lågkonjunktur då konsumtionskraften sjunker och man prioriterar andra kostnader före.  

Artister och medier  
Dagens kulturbransch är mycket starkt påverkad av medielandskapet. Idag är mediala 
plattformar en mer eller mindre förutsättning för att kunna skapa en större publik. Folklig 
förankring är det man som arrangör i första hand betalar för i en artist, medan konstnärlig 
kvalitet inte styr prislappen på samma sätt. Samtidigt ser vi en trend sen många år att 
mellanskiktet av artister alltmer försvinner och där ett fåtal artister med stor medial 
uppmärksamhet tar en allt större del av marknaden. Mellanskiktet av artister som inte har den 
breda publikförankringen från framförallt TV och sociala medier och inte är tillräckligt nischade 
för att bygga en smalare men hängiven publik, har mycket svårt att locka tillräckligt med publik 
för att motivera sina gager.  

Att som arrangör ha ett brett utbud av dessa folkkära artister är avgörande för att bygga 
ekonomisk omsättning för verksamheten.  

Större scener 
Ytterligare en utveckling som påverkar UKK är att stora artister söker sig till allt större scener. 
Man ger å andra sidan färre konserter och väljer att koncentrera sig till allt större scener där man 
under lång tid samlar större publiker, såklart för att öka marginalerna ekonomiskt. Detta gör att 
UKK kan väljas bort till förmån för större scener och vi mister artister som skulle dragit mycket 
folk.  

Uppsala har haft en mycket fördelaktig geografisk placering för tillresande publik och 
internationella artister, och samtidigt en utmaning i att kunna konkurrera om de bästa 
artisterna med Stockholm. I takt med ökad miljömedvetenhet och minskat resande kan detta 
vara en aspekt som påverkar UKK.  

En växande stad 
Ett ökande befolkningsunderlag kommer att ha en positiv effekt på UKK:s möjligheter framåt 
där vi ser möjligheter att utveckla vårt innehåll i takt och samklang med Uppsalas utvidgning. 
Befolkningsunderlaget lär breddas och ge tillgång till större publiker inom fler genrer.  

Behov och möjligheter 
Sammantaget kommer dessa utvecklingar att kräva att UKK löpande ser till att förstärka sig 
med nyckelkompetenser i såväl rekryteringar som externa samarbeten, starka 
verksamhetsutvecklande nätverk och relationer, vara mer närvarande ute på 
branschsammankomster, vara mer initiativtagande till nya egenproduktioner, initiera nya 
samarbeten med andra institutioner såväl lokalt som nationellt, löpande stärka sin position 
inom såväl konferens- som konsertverksamheten genom riktat marknadsföringsarbete, 
utveckla nya publiker, stärka sin förankring och närvaro inom fler befolkningssegment lokalt 
och utöka sina internationella branschrelationer samt fortsätta stärka restaurangens gröna 
profil. Det är ett prioriterat arbete inom såväl närtid som löpande under överskådlig framtid.   
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KONFERENSVERKSAMHET 

Ekonomiska faktorer 
Pandemins pågående såväl som eftersläpande effekter på mötesbranschen kan påverka 
bolaget negativt genom att antalet möten sjunker och en mer noggrann selektering sker kring 
vilka möten som ska vara fysiska gentemot digitala.  

Den finns också aspekten av att företagen kanske inte väljer att minska antalet deltagare, vilket 
påverkar volymen på konferenserna. Om då arrangören väljer att komplettera sitt möte även 
med digitalt deltagande innebär det i förlängningen en intäkt för oss. 

Resande/Klimatförändringen 
Redan innan pandemin så var den ökade miljömedvetenheten en faktor vi behövde räkna med. 
Många arbetsgivare har infört stränga företagspolicys kring resande och transportmedel. Det 
innebär för oss en möjlig volympåverkan på nationella och internationella möten. 

Vår styrka här är att vi ligger ytterst centralt, har nära till Arlanda och är en större stad med goda 
kommunikationsmöjligheter med resten av landet. 

Fysiska möten 
Fysiska möten kommer i de flesta sammanhang fortsättningsvis att premieras och vara det 
ultimata sättet att utbyta idéer, spontana samtal och en möjlighet att träffa kollegor som 
vanligtvis befinner sig på andra orter eller i andra länder. Men naturligtvis kommer det digitala 
mötet att vara ett komplement här och delar av kongresser kommer även att sändas digitalt. 

Mässor 
Vi kan i framtiden förvänta oss en större utveckling av digitala verktyg för att just passa denna 
kategori. 

Små och mellanstora möten 
Det är kanske just dessa storlekar på grupper som kommer bli aktuella att helt substituera mot 
digitala möten i form av Teams, Zoom mfl.  Pandemins erfarenheter har visat oss i hur lätt och 
välfungerande ett digitalt möte kan vara. Tekniken är billig, miljövänlig, säker, enkel och mer 
effektiv (med utsatta tider, agendor och färre spontana diskussioner) 

Framtiden 
För UKK är det självklart viktigt att anpassa sig och kunna erbjuda våra kunder en högre grad av 
grundteknik för deras hybrid- och/eller digitala möten. Kompetenshöjande insatser för vår 
personal kommer behövas löpande för att kunna leverera detta framöver. 

DIGITALISERING OCH MEDIAL UTVECKLING  

Högre krav ställs på digitala tjänster i allt från betalningslösningar till kundkommunikation. Det 
finns en utmaning i att hänga med i utvecklingen samtidigt som mer traditionella behov kvarstår 
hos en mindre del av kundunderlaget. Automatiserad marknadsföring (MA) ger nya möjligheter 
men ställer också krav på nya typer av kompetenser och arbetssätt.  

Data gör att möjligheterna kring optimerad marknadsföring ökar. Detta gör också att all data blir 
mer värdefull och viktigare att både bevaka och äga.  

Behovet av att verka på flera plattformar ökar. Vår ägaridé förstärker detta ytterligare. 
Människor vill i större utsträckning själva bestämma när en vill ta del av nyheter, information 
och kommersiella budskap. Globalt finns en stor oro kring medias tillförlitlighet i framtiden och 
det digitala försvårandet av att särskilja säkra källor från oseriösa källor. I Sverige är denna oro 
betydligt mindre (just nu).  

Behov av digital tillgänglighet ökar. När fler tjänster digitaliseras ökar också kraven på att 
tillgängliggöra för personer med nedsatt syn eller hörsel, skriv- och lässvårigheter etcetera.  
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Behov av flerspråkighet ökar. Med en internationaliserad stad och kundbas kommer behov av 
att verka på flera språk och inte exkludera genom att endast förhålla sig till svenska och 
engelska.  

Ekonomi 

Omsättning och personalkostnader  
Om man ser till omsättningen från 2014 och framåt så har nettoomsättningen pendlat mellan 
50–60 mkr, medan personalkostnaderna varit mer linjära. Det innebär att resultatet har 
påverkats mycket av förändringen i nettoomsättningen.  

Högre nettoomsättning ett år generar ett visst resultat – men om man har en sämre 
omsättningen året efter så har organisationen fortfarande samma personalkostnader. Detta 
innebär att resultatet blir betydligt sämre när nettoomsättningen minskar. Mycket av det beror 
på att personalkostnaden är en relativt trög kostnad som är svår att anpassa efter 
verksamhetens behov. Om man ser till en kvot mellan personalkostnad och omsättning så 
fluktuerar den mycket från år till år.  

Detta visar på vikten av att fortsätta arbetet mot en allt mer flexibel organisation som lättare kan 
anpassas efter behov för att hantera yttre och inre omständigheter och förutsättningar.  

Coronapandemin och ekonomin 
Den förväntade resultatutvecklingen för 2021 var prognostiserad till att nå budget. På grund av 
pandemin har verksamheten varit helt eller delvis begränsad för allmänheten under året. Från 
jan till oktober var huset stängt för publik verksamhet.  

I takt med att verksamheten har öppnat upp igen med full verksamhet så ökar möjligheterna till 
ett bättre ekonomiskt resultat, men särskilt mötesverksamheten kommer behöva lång tid för att 
återhämta sig.  

Den i skrivande stund ökande smittspridningen är en oroande omständighet som riskerar att 
bromsa återhämtningen om det leder till ökade restriktioner.  

Fokusområden för kommande år 

Fortsatt genomförande av pågående omställningsarbete 
Under 2021 har bolaget iscensatt ett omfattande omställningsarbete för att rusta bolaget i linje 
med de behov och ambitioner som har fastställts i tidigare affärsplan. Detta arbete fortsätter 
under kommande år. Vi arbetar vidare med ambitionen att stärka professionalisering och 
kompetensutveckling av alla organisatoriska led  

Satsning på bolagskultur 
Året som gått har visat på ett ökat behov av att arbeta med bolagskulturen utifrån flera aspekter; 
arbetsmiljö, medarbetarskapet, ledarskapet, samarbetet mellan avdelningar och den 
gemensamma förståelsen för bolagets behov, riktning och målsättningar för att nämna några. 
Här planeras en omfattande process med stöd av Trygghetsrådet.  

Vision, mål och affärsutveckling 
För att förtydliga och stärka bolagets ambitioner så kommer bolaget under året att arbeta med 
att uppdatera vision och tydliga mätbara målsättningar för verksamheten.  
Ett särskilt prioriterat område är att stärka affärsmässigheten och utveckla våra 
intäktsströmmar och resultat inom program, möten och restaurang.  
I detta ska bolaget tydligare ingå i kommunens gemensamma utvecklingsarbete inom 
evenemang och besöksnäring, och förtydliga sin roll gentemot andra aktörer i området.  

Programutveckling 
Särskilt fokus kommer ligga på att stärka utbudet genom fler samarbeten, ett fortsatt 



Sida 7 (25) 

utvecklingsarbete för att höja exklusivitet, profilering och kvalitet på utbudet och stärka den 
internationella prägeln. Det ska stärka bolagets position på den nationella och internationella 
marknaden och resultera i ett utvecklat program som både stärker kvalitet och beläggning.  
 
Möten och event 
Viktigt fokus kommer vara att hämta igen det tapp som pandemin har inneburit, samt att 
fortsätta skapa förutsättningar för att kunna erbjuda attraktiva mötesalternativ på en mer 
diversifierad och föränderlig mötesmarknad.  
Fokus kommer också ligga på att utveckla nya affärsområden där bolaget kan ta en mer unik roll 
i Uppsala och bland dess aktörer, samt i detta också tydligare förhålla sig till andra aktörer för 
att komplettera snarare än konkurrera (framförallt vad gäller andra kommunala aktörer). Även 
det är ett led i att förtydliga bolagets roll och position inom kommunens gemensamma arbete 
med besöksnäring. Ett tydligt exempel är bolagets ambition att bli en ledande mötesplats för 
musik- och kulturlivet nationellt och internationellt.  
 
Restaurang 
Även här kommer fokus att ligga på att förtydliga roll och position inom det gemensamma 
arbetet inom kommunen bland besöksnäringsaktörerna. En prioritering kommer vara att arbeta 
med att stärka ekonomisk medvetenhet, försäljning, intäktsströmmar och marginaler. Detta kan 
innebära t ex utveckling av försäljningskoncept, skapa upplevelsepaket m m.  

Omvärldsrelationer  
För att stärka bolagets position lokalt, nationellt och internationellt, kommer bolaget att arbeta 
med att stärka relationer med viktiga lokala, nationella och internationella aktörer. Bolaget ska 
bli starkare i att kommunicera vår verksamhet och ambitioner, och bolaget ska stärka den 
strategiska kommunikationen för att flytta fram våra positioner hos t ex allmänheten lokalt och 
musik- och kulturbranschen nationellt och internationellt.  

Syftet med styrelsens affärsplan och budget 
Syftet med affärsplanen är att beskriva hur UKK ska förhålla sig till och möta de mål som ägaren 
ställer på verksamheten.  
 
Syftet med budgeten för 2022 är att skapa fördelning och prioriteringar för att möta såväl skärpt 
resultatkrav som ny ägaridé.  
 
Med budgetens fördelningar och prioriteringar vill vi driva på arbetet mot alltmer resurseffektiv 
verksamhet som tydligare tar sin utgångspunkt i affärsmässighet och också skapar mer 
utrymme för kompetensförstärkning och kompetensutveckling för att utveckla verksamheten i 
linje med ägaridén.  

Budgeten ska prägla den ambition som finns i utvecklingsplanen mot ökad beläggning på 
konserter, ett högkvalitativt innehåll, ökade konferenser och ökad försäljning i restaurangen. 
Den ska också prägla ambitionen att vara en organisation i framkant vad gäller digitalisering, 
gäst- och kundnöjdhet, spetskompetens, samt att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 
en trygg, välfungerande och kommunikativ organisation som erbjuder inspirerande 
utvecklingsmöjligheter för sina medarbetare.  

Bolagsstyrelsen följer upp sin affärsplan och budget i samband med kommunens gemensamma 
uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet. Bolagsstyrelsen ansvarar för 
att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.  
 
I samband med att bolagsstyrelsen beslutar om sin affärsplan och budget beslutar den även om 
sin plan för intern kontroll. 
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Begrepp som används i affärsplanen 
Begrepp  Beskrivning 
Inriktningsmål Kommunfullmäktiges mål i Mål och budget. Bolagsstyrelsen konkretiserar 

inriktningsmålen genom att beskriva åtgärder till uppdragen och vid behov 
komplettera med grunduppdrag, bolagsmål, strategier, åtgärder och indikatorer. 

Uppdrag Uppdrag som ges till bolagsstyrelse genom kommunfullmäktiges Mål och budget 
eller genom beslut som fattas under året av kommunfullmäktige och/eller 
kommunstyrelsen. Till uppdrag från Mål och budget tar bolagsstyrelsen fram 
åtgärder och vid behov strategier för att beskriva hur nämnden genomför 
uppdragen. 

Grunduppdrag Bolagsstyrelsens grunduppdrag enligt ägardirektivet. Utvecklingen av 
grunduppdraget beskrivs med bolagsmål eller indikatorer. 

Bolagsmål Bolagsstyrelsen kan för att bidra till måluppfyllelse konkretisera inriktningsmålen 
genom att formulera egna bolagsmål med tillhörande strategier och åtgärder. 

Budget Bolagsstyrelsens budget utgår från Mål och budget och preciseras i bolagsstyrelsens 
detaljbudget.  

Strategi Visar bolagsstyrelsens långsiktiga vägval för hur den ska nå sina mål. Bolagsstyrelsen 
tar i sina strategier även hänsyn till kommunens program och policyer. 
Bolagsstyrelsen kan i beskrivningen av sina strategier visa vad som behöver gö  
även bortom 2021 – 2023 för att sätta in åtgärderna i ett sammanhang. 

Åtgärd Visar vilka initiativ bolagsstyrelsen tar för att förverkliga sina strategier och uppdra  
Det kan exempelvis handla om att bolagsstyrelsen gör riktade satsningar, fattar 
nödvändiga beslut, tillsätter en utredning eller startar en försöksverksamhet. 
Åtgärder för att öka jämställdheten ska alltid övervägas.  

Förväntad effekt Konkretiserar en åtgärd och beskriver vad den ska leda till. Underlättar på så  
uppföljningen av åtgärder. 

Styrdokument Visar om åtgärden finns i, eller kan kopplas till genomförandet av, ett befintlig  
styrdokument (t.ex. program eller handlingsplan). 

Fokusområden Det politiska styrets övergripande prioriteringar för planperioden som har tagits fram 
utifrån aktuell trend- och omvärldsanalys 
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål  

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 1 
Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi 

Uppdrag 1: Genomföra en årlig kartläggning av hur nämndernas och 
bolagsstyrelsernas resurser kommer män och kvinnor tillgodo i syfte att omfördela 
resurser för att främja jämställdhet och likvärdighet. 

Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av 
åtgärden 

Årlig lönekartläggning  Jämlik lön med lika lön för 
likvärdigt arbete oavsett genus 

Lika andel manliga som kvinnliga 
frontpersoner på 
kulturproduktioner (Keychange) 

 Jämställd representation på våra 
scener bidrar till ett jämställt 
kulturliv i stort 

Jämställd bolagsledning (jämn 
könsfördelning i ledningsgruppen 

 Fortsatt jämställd bolagsledning 
bidrar till mer jämställda beslut 

 

Uppdrag 2: Förenkla företagens vardag genom att utveckla en nytänkande, effektiv 
och rättssäker företagsservice med hög kvalitet. 

Vi jobbar för att det ska vara så enkelt som möjligt att samarbeta med eller vara kund hos UKK.  
 

Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av åtgärden 

Digitalisering av 
dokumenthantering och 
avtalssignering 

 Trygg och enklare hantering 

Eget uppdrag: Nya målgrupper 

Bolaget ser en framtida satsning på att tillgängliggöra UKK:s utbud för fler, samt att arbeta för 
att nå fler unga, fler nyinflyttade uppsalabor och fler publikgrupper.  
 

Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av åtgärden 

UKK kommer att utveckla samarbeten 
med aktörer inom olika musikgenrer 
som riktar sig till de större minoritetern  
i Uppsala.  

 UKK ska vara alla invånares hus. UKK 
speglar Uppsalas demografi i sitt utbu  
och attraherar därmed fler och större 
målgrupper.  

Programverksamheten genomgår en 
förändringsprocess där vi avvecklar 
utbud som inte kan motiveras i ägarid  
eller inte klarar de affärsmässiga 
kriterierna kring ekonomi, besökaranta  
resursutnyttjande osv 

 Mer utrymme för större evenemang. Mer 
utrymme för riktade evenemang mot 
nya målgrupperna. Högre 
beläggningsgrad. Stärkt varumärke 
lokalt och internationellt.  
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Bolagsstyrelsens grunduppdrag 

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft.  

Bolagsmål: Affärsmässighet 

UKK utvecklar verksamheten med affärsmässighet som genomgripande ledord genom bl a att 
se över prissättning, intäktsområden, logistik, organisation och administration. Affärsutveckling 
och verksamhetsutveckling blir prioriterade processer i bolaget.  

Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av åtgärden 

UKK avser att positionera 
verksamheten än mer mot större 
nationella och internationella 
möten/konferenser.  Vi sammanknyter 
oss med andra aktörer för att få bättr  
nätverk och räckvidd kring 
införsäljningsarbete. 

 Stora och internationella möten ger 
högre intäkter till UKK, men ger ocks  
effekter i Uppsala i stort genom flöde  
av hotellnätter, restaurangbesök, 
shopping mm från internationella 
mötesgäster.  

UKK vill införa dynamisk prissättning 
på våra lokaler till uthyrningskunder 
för att öka intäktsunderlag i såväl hög- 
som lågsäsong.  

 Högre intäkter för lokaler på attraktiva 
datum. Möjlighet att erbjuda lokaler 
med reducerat pris till mindre 
bemedlade aktörer under lågsäsong.  

Programverksamheten genomgår en 
förändringsprocess där vi avvecklar 
utbud som inte kan motiveras i 
ägaridén eller inte klarar de 
affärsmässiga kriterierna kring 
ekonomi, besökarantal, 
resursutnyttjande osv 

 Mer utrymme för större evenemang. 
Högre beläggningsgrad. Stärkt 
varumärke lokalt och internationellt.  

Arbeta med dataunderstödda 
projektkalkyler i form av skräddarsytt 
systemstöd 

 Affärsmässiga beslut som bygger på 
ekonomi och analyserad data.  

Organisationsutveckling   Förstärkt och förtydligad 
administration i hela bolaget. 
 

Organisationsutveckling   Skapa förutsättningar för 
kompetensutveckling för att möta den 
nya ägaridén och resultatkraven. 

Indikatorer  

Indikatorn ”Kvinnors andel av mäns medianinkomst, kommunalt anställda” från Mål 
och budget har brutits ner till tre indikatorer på bolagsnivå (de tre första i tabellen). 

Indikator 2019 2020 202
1 

Mål Jämförvärde Källa 

Resultat lönekartläggning - antal osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män 0 

Ej utförd 
pga ute-
blivna 

löneför-
ändringar 

0 0 0 Lönekart-
läggning 

Kvinnor - - - - -  
Män - - - - -  
Representation på scenerna (Keychange).        
Kvinnor 47% X  50% 37% (2018)  
Män 53% X  50% 63% (2018)  
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Ledningsrepresentation       
Kvinnor 50% 43% 50% 50% 50% (2018)  
Män 50% 57% 50% 50% 50% (2018)  
Andel internationella möten 6 X       10 6 (2019)  
Ökad varumärkeskännedom bland unga 18-34 
år (skala 0-1) - 0,5 - 0,6 0,5 (2020)  

Antal lokala kultursamarbeten av antal 
evenemang 32 % X  30 % 32 % (2019)  

Andel inköp från lokala leverantörer av råvaror 
och livsmedel 59 % X  60 % 59 % (2019)  

  

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 
Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och 
vistas i 

Uppdrag 4: Vässa kommunens förmåga att förebygga och bekämpa 
ungdomsbrottslighet och kriminalitet. 

Bolaget arbetar löpande med säkerhet och trygghet. UKK ska vara en mötesplats för att 
Uppsalabor, och alla ska vara välkomna. Bolaget har vaktbolag på plats dagligen, tät kontakt 
med polis och ungdomsjour samt utreder möjligheter för att installera övervakningskameror.  

Eget uppdrag: UKK ska vara tryggt att arbeta, verka och vistas i, såväl fysiskt som 
psykosocialt. 
Utifrån incidenten 211102 arbetar bolaget nu med åtgärder som har satts in för att stärka den 
upplevda tryggheten hos besökare och kunder. Åtgärderna innefattar t ex ökad bemanning, 
förändrade publikflöden i lokalerna och en tätare kontakt med berörda myndigheter och 
expertis. Tillsammans med fastighetsägaren ser bolaget också över möjliga långsiktiga 
förändringar som kan innefatta ombyggnation eller förstärkningar av befintliga 
säkerhetsaspekter. Detta är ett komplext arbete som pågår under en längre tid och vi kan inte i 
dagsläget inte spekulera i vilka typer av åtgärder det kan innebära och när de skulle kunna 
genomföras.  

Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av åtgärden 

Tät dialog med vaktbolag och deras 
personal på plats på UKK  

 Förebygga stök. Oro i verksamheten  
lokaler minskar.  

Övervakningskameror utreds  Försvåra för kriminell aktivitet i UKK:s 
publika ytor 

Kommunikation med polis inför större 
evenemang där vi kan förutspå ev 
social oro/stök 

 Förebygga stök och oroligheter både 
på och utanför UKK.  

Kommunikation med samordnare på 
Uppsala ungdomsjour när vi har såda  
situation att deras kontinuerliga 
närvaro behövs 

 Kartlägger ungdomar och gör 
punktinsatser för att få ungdomen på 
rätt spår. Oro i verksamhetens lokale  
minskar.  

   

Bolagsstyrelsens grunduppdrag 

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av 
musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och 
inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt 
och internationellt.  
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UKK ska verka för att nå en ung publik med kvalitativa kulturupplevelser. Att ta del av kultur och 
musik är en demokratisk rättighet och är viktigt för att väcka tankar och utvecklas som 
människa. Unga människor, även stökiga unga människor, behöver detta. UKK har en utmaning 
att ta tag i eftersom den yngre kulturovana målgruppen är svårare att nå.  

Bolagsmål: Vara en plats för upplevelser och utveckling för Uppsalas unga  

UKK ska satsa på att nå unga med sitt utbud genom att programlägga fler programpunkter som 
får genomslag i målgruppen, samt möjliggöra för fler ståplatskonserter i sal D.  

Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av åtgärden 

Erbjuda unga evenemang som får 
genomslag i målgruppen, och kvalitat  
upplevelser i en trygg verksamhet  

 Fler unga besöker evenemang på UK   

Utveckla sal D till att vara bättre 
anpassad för ståplatskonserter med 
möjlighet till avgränsade serveringsyto 

 Fler unga besöker UKK då UKK har s  
möjligheter att attrahera för 
målgruppen rätt typ av artister (ståpla   

 

Indikatorer  

[Ange de indikatorer som kommer att ligga till grund för bedömningen av statusen för 
uppdrag, grunduppdrag och nämndmål. Inkludera de indikatorer från 
inriktningsmålen i Mål och budget som rör bolaget. I förekommande fall ange också 
om en indikator från Mål och budget brutits ner till en indikator på bolagsnivå.] 

Indikator 2019 2020 2021 Mål Jämförvärde Källa 
Antal kulturevenemang med målgrupp 13-26 
år 9 % X  10 % 9 % (2019)  

Andel incidenter på UKK (totalt 90 st) som k  
härledas till unga och social oro, stökigheter  
kriminalitet 

63 st X  50 st 63 st (2019)  

Varumärkeskännedom bland unga 18-34 år 
(skala 0-1) 0,5 X  0,6 0,5 (2019) Uppsalaenkäten 

       
       

 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 3 
Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart 
samhällsbyggande 

Uppdrag 8: Öka takten i klimatomställningen för att minska växtgasutsläppen och 
nå målet om en fossilfri välfärdskommun 2030 och klimatpositivt Uppsala 2050. 

Klimatarbete är en levande del i bolagets arbete. Svanen-certifieringen kräver genomgripande 
kontroll och planering av inköp, avfallshantering etc. Bolagets kunder och gäster förväntar sig 
en hög nivå av klimatsmarthet. I restaurangen arbetar vi med carboncloud och mätningar av 
varje maträtts klimatpåverkan, vi samarbetar med Karma för att sälja överbliven mat och 
skänker till Uppsala Stadsmission när vi har fika, mackor eller råvaror över. 

Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av åtgärden 

UKK har ersatt företagsbil med 
företagscykel  

  Minskad klimatpåverkan 
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Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av åtgärden 

Arbetar med att minska matsvinn i 
restaurangen  

 Minskad klimatpåverkan 

Beräknar CO2-värde på alla lunchrätter 
för att kunderna ska kunna göra 
medvetna val  

 Minskad klimatpåverkan, fler kunder 
väljer gröna alternativ 
 

Kravställer på miljömärkningar i 
upphandlingar  

 Minskad klimatpåverkan 
 

Svanencertifierad verksamhet   Minskad klimatpåverkan 
 

Undviker att erbjuda flaskvatten till 
kunder och gäster  

 Minskad klimatpåverkan (Kranmärkt) 

Lokala matleverantörer (minskad 
transport) 

 Minskad klimatpåverkan 
 

 

Indikatorer  

Indikator 2019 2020 2021 Mål Jämförvärde Källa 
Vegetariska luncher / Totalt antal sålda lunch 13,5 % 14 %  17 % 13,5 % (2019)  
Poäng hos Svanen 2020 (årlig poängsättning, 
maxvärde 70, minimikrav 27) _ 41  40 41 (2020)  

 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 4 
Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda 
förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet  

Uppdrag 10: Påskynda integrationen för en snabbare etablering av nyanlända och 
skapa förutsättningar för fler människor att försörja sig genom utbildning, arbete 
eller entreprenörskap 

På kort sikt att etablera fler samarbeten med civilsamhället (nyckelpersoner, företag, eldsjälar, 
föreningar, nätverk osv) och olika befolkningsgrupper för att skapa samarbete och delaktighet i 
UKK:s verksamhet och utbud.  
 
På lång sikt att utveckla representationen i organisationen för att bättre spegla och representera 
mångfalden i Uppsala befolkningssammansättning. 
  
I vårt utbud ska vi över tid utveckla en större mångfald som riktar sig till fler grupper i Uppsala. 
Detta ska leda till att vi förhoppningsvis kan ge arbetsmöjligheter till fler nyanlända musiker, 
artister och andra yrkesgrupper inom branschen.  
 
Vi ska också utveckla fler samarbeten som gör det ekonomiskt möjligt för fler grupper att ta del 
av UKK:s evenemang.  
 

Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av åtgärden 

Medvetna rekryteringar 
 

 Bättre spegla och representera 
mångfalden i Uppsala 
befolkningssammansättning. 
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Bolagsstyrelsens grunduppdrag 

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av 
musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och 
inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt och 
internationellt. 

Bolagsmål: Alla ska vara välkomna. Lika välkomna. 

Att etablera fler samarbeten med civilsamhället (nyckelpersoner, företag, eldsjälar, föreningar, 
nätverk osv) och olika befolkningsgrupper för att skapa samarbete och delaktighet i UKK:s 
verksamhet och utbud. Som ett led i detta ska vi också utveckla kommunikation i fler kanaler. 
Detta ska ge ett utbud och tilltal som alla i Uppsala kan identifiera sig med och känna att UKK är 
en plats för dom. På så sätt ökar vi livskvaliteten, tillgängligheten och inkluderingen av hela 
Uppsala. 

Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av åtgärden 

Ett utbud och tilltal som alla i 
Uppsala kan identifiera sig med 
och känna att UKK är en plats fö  
dom. 

 Bidra till att ökar vi livskvaliteten, 
tillgängligheten och inkluderingen av 
hela Uppsala. 

Samarbete med 
arbetsförmedlingen för 
hörselskadade, döva och 
synskadade 

 Skapa skräddarsydda möjligheter för 
hörselskadade, döva eller synskadade 
att delta i verksamheten 

 

Indikatorer  

Indikator 2019 2020 2021 Mål Jämförvärde Källa 
Mätningar i Uppsalaenkäten 2020 
85% har någon gång besökt UKK.  
38% har besökt UKK sista 18 månaderna 
(normalt efterfrågas 12 månader, men pg  
corona förlänges perioden i årets 
undersökning) 

- 38 %  40 %  38 % (2020) Uppsalaenkäten 

Antal tillfällen specifikt utformade för 
personer med hörsel- och synnedsättning. - (ny) X 5 -  

 

 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 5 
Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete 

Uppdrag 13: Förbättra möjligheten till anställning för personer med 
funktionsnedsättning i kommunens verksamheter. 

Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av åtgärden 

Medvetna rekryteringar 
 

 Bättre spegla och representera 
mångfalden i Uppsala 
befolkningssammansättning. 

Bolagsstyrelsens grunduppdrag 

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av 
musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och 
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inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt 
och internationellt.  

Bolagsmål: En attraktiv arbetsgivare 
 
Bolaget ska verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. En utvecklingsinriktad och framgångsrik 
arbetsplats med tydliga roller, långsiktiga perspektiv, engagerade medarbetare och goda 
relationer i hela bolaget. 

UKK ska verka på lokal, nationell och internationell nivå. UKK är en viktig arbetsgivare för 
kulturarbetare i Uppsala. UKK är också ofta en första arbetsplats för unga som är på väg ut i 
arbetslivet. UKK möjliggör genom sina lokaler för möten, mässor och större evenemang som i 
sin tur genererar fler besökare till Uppsalas näringsliv (hotell, restauranger mm) och därmed fler 
arbetstillfällen.  
 
Bolaget ska jobba med strategisk internkommunikation och i en samverkansmodell för att 
främja god arbetsmiljö.  

Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av åtgärden 

UKK anlitar lokala aktörer och är en 
viktig motor i det lokala ekosystemet 
inom kultursektorn 

 UKK är en stabil arbetsgivare till lokala 
artister, musiker och andra 
medverkande 

Vi samverkar med andra lokala aktöre  
för att bidra med möjligheter för att 
kunna verka inom kultursektorn 
 

 
 

UKK bidrar till ett vitalt kulturliv i 
Uppsala och verkar för att fler aktörer 
ska ge jobbtillfällen till kulturaktörer  

UKK anlitar i hög grad lokala 
tjänsteleverantörer av exempelvis ljud-, 
ljus-, mässteknik, foto, film 
 

 Arbetstillfällen i Uppsala 

Extrapersonal. UKK erbjuder extrajobb 
för Uppsalas studenter, unga och 
nyanlända  

 
 

Vara en arbetsgivare som möjliggör ti  
extrainkomster under studietiden och 
blir en inkörsport på arbetsmarknaden 

UKK vill utveckla en personalpool me  
andra liknande verksamheter i Uppsala 
för att skapa god försörjning av kvalita  
extrapersonal samt fler arbetstillfällen 
för unga.  
 

 
 

Fler arbetstillfällen i Uppsala  

 

Indikatorer  

Indikator 2019 2020 2021 Mål Jämförvärde Källa 
Procent av totala antalet evenemang där loka  
artister och musiker (har räknat ink MiU) helt 
eller delvis anlitats. 

26% - - 25% 26%  

Andel (%) timanställda under 26 år av totala 
antalet timanställda. 41% - - 45% 41%  

Kvinnor 77% - -    
Män 23% - -    
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål 6 
Uppsalas alla barn och elever ska klara sin utbildning, nå 
sin gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande 

Bolagsstyrelsens grunduppdrag 

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av 
musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och 
inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt 
och internationellt.  

Vi bidrar genom barn- och ungdomsutbud i egen produktion och i samarbete (vissa på skoltid 
och ingår i skolverksamheten). Musik- och kulturevenemang med fri entré för barn och unga är 
viktiga, men bolaget kommer sikta på att göra färre – men större satsningar för målgruppen 
både med fri entré och med entré. Utvecklingen av verksamhet för barn och unga är en 
prioriterad del i vår programutveckling.  

Indikatorer  

Indikator 2019 2020 2021 Mål Jämförvärde Källa 
Antal kulturevenemang med fri entré för barn 
<18. (2018-års siffra ink 18 st Market)  5%  - - 4% 10% (2018)  

Antal kulturevenemang för åldern 0-26 år  
(2018-års siffra ink 18 st Market och 1 
Sticklingbytardag) 

19% - - 15% 28% (2018)  

 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 7 
Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med 
funktionsnedsättning ska uppleva trygghet, frihet och 
tillgänglighet  

Bolagsstyrelsens grunduppdrag 

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av 
musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och 
inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt 
och internationellt.  

Bolagsmål: Säkerställa tillgänglighet och trygghet fär alla besökare.   

Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av åtgärden 

Upprätthålla en hög nivå på 
tillgänglighetslösningar såsom 
hörslinga, funktionsmöbler, taktila strå  
skyltningar etc  

 Alla besökare känner sig trygga och 
sedda på UKK 

Utbildning av samtlig personal i första-
hjälpen och HLR  

 Personal som kan agera i 
nödsituationer, tryggare besökare.  
 

Kontroll av ljudnivåer på alla elförstärk  
evenemang  

 Säkerställa att verksamheten förhålle  
sig till lagstadgade gränsvärden kring 
ljudvolym (decibel).  
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Bolagsstyrelsens åtgärd Koppling till 
styrdokument/fokusområde 

Förväntade effekter av åtgärden 

Samarbeta med bussbolag och 
seniororganisationer för att öka 
tillgängligheten för den äldre 
målgruppen  

 
 

Fler tillresande seniorer besökare 
verksamheten och Uppsala, samt ökar 
besöksantalet under lågsäsong. 

 

Indikatorer  

Indikator 2019 2020 2021 Mål Jämförvärde Källa 
Utbildning HRL och första-hjälpen för samtlig 
personal vartannat år  - - 0,5 0,5 0,5  
Antal tillfällen anpassade och tillgängliggjorda 
för personer med hörsel- och synnedsättning. - (ny) - 5 0  

Avvikelser mot gränsvärde i mätning av 
decibelantal under konserter  0 0 0 0 0  

Antal evenemang per år med möjlighet att 
samboka bussresa och biljett - (ny) 0 5 0  

 

 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 8 
I Uppsala ska ingen lämnas utanför och invånare, 
organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att 
utforma samhället 

Uppdrag 26: Utarbeta en systematik för att skapa likvärdiga möjligheter för 
invånarna att vara delaktiga i utvecklingen av Uppsala. 

Bolagsstyrelsens åtgärd       Koppling till styrdokument Förväntade effekter av åtgärden 
Kundundersökningar med möjlighet t  
ris och ros efter konferenser och möt 

  Ta in synpunkter från medborgare kri  
UKKs verksamhet  

Uppsala enkäten med möjlighet till fri 
text-kommentarer 

 Ta in synpunkter från medborgare kri  
UKKs verksamhet  

Möjlighet att maila, ringa eller kontakta 
UKK via Sociala Medier  

 Ta in synpunkter från medborgare kri  
UKKs verksamhet  

Närmare samarbete med 
civilsamhället (minoritetsföreningar, 
intresseorganisationer, 
nyckelpersoner etc.) 

 Stärka lokalförankring och delaktighe  
i utformandet av UKKs aktiviteter och 
utbud 

Bolagsstyrelsens grunduppdrag 

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av 
musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och 
inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt 
och internationellt.  

Indikatorer  

Indikator 2019 2020 2021 Mål Jämförvärde Källa 
Varumärkeskännedom (mätverktyg 
Uppsalaenkäten) bland medborgare 18-34 år 
som bott kortare än 2 år i Uppsala. 51% känner 
till väl eller mycket väl till UKK. 

- 51% - 65% 51% Uppsalaenkäten 
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Kommunfullmäktiges inriktningsmål 9 
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor 
och kan med hög kompetens möta Uppsala 

Uppdrag 28: Stärka arbetet med hälsofrämjande arbetssätt och ett hållbart 
arbetsliv. 

Bolagsmål 9.1: Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. 

Chefer och medarbetare ska uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens 
arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande.  

Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.  

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa 
en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God 
organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan 
chefer och medarbetare.  

Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egen arbetsmiljö och 
arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som 
varje medarbetare, oavsett roll, har.  

Nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag ska regelbundet följa upp arbetsmiljön och 
arbetsmiljöarbetet i verksamheten, och säkerställa att en returnering av 
arbetsmiljöuppgifter kan hanteras på ett bra sätt. 

Kommunstyrelsen har en särskild tillsynsplikt för kommunens arbetsmiljö. Därför kommer 
kommunstyrelsen särskilt följa upprepad kortidssjukfrånvaro, hållbart 
medarbetarengagemang samt arbetsskador på kommunövergripande nivå under perioden.   

Bolagsmål: Attraktiv arbetsgivare  

Med ett HR-arbete som är förankrat i kommunens gemensamma strategi verkar vi för 
medarbetarnas bästa genom såväl strategier för arbetstider, förmåner och 
utvecklingsmöjligheter.  
 
Bolaget är anslutet till kollektivavtal via Svensk Scenkonst och Visita, något som borgar för 
goda arbetsvillkor. Detta arbete drivs vidare genom bolagets samverkansprocess tillsammans 
med våra fackliga parter.  
 
Genom en öppen dialog mellan medarbetare och ledning såväl det dagliga arbetet som i 
flertalet andra interna forum säkerställer vi att medarbetares idéer och frågor blir 
hörsammade.  

 
Bolagsstyrelsens åtgärd 

Koppling till styrdokument Förväntade effekter av åtgärden 

Strategisk 
internkommunikation  

 Samsyn och delägarskap i bolagets 
gemensamma mål. Informationstrygg 
arbetsplats.  

Kommunikativt ledarskap   Bolagets chefer har verktyg för att 
involvera, inspirera och leda i 
förändring.  

Kunskap    Personalansvariga chefer ska löpande 
utbildas i arbetsrätt och arbetsmiljö  

Samverkanprocess  Delaktighet och dialog mellan 
arbetstagare och arbetsgivare  
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Indikatorer  
 

Indikator 2019 2020 2021 Mål Jämförvärde Källa 
Medarbetarundersökning NPS-värde.  
Hur sannolikt är det att du skulle 
rekommendera Uppsala Konsert & Kongres  
AB som arbetsgivare till en vän eller bekant  
(% ambassadörer minus % kritiker = 
jämför.värde) 
 

- - -2 20 10 (2018) Medarbetar-
undersökning 

Medarbetare som har många (6 eller fler) 
frånvarotillfällen under de senaste 12 
månaderna, antal  
 

1 st - - 1 st 1 st (2019) Sjukstatistik-
rapport Flex 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, 
andel (antal sjuktimmar av totalt arbetad 
tid på samtliga anställda) 

3,03 % 3,13 % - 3,1 % 3,03 % (2019) 
Rapport 
sjukstatistik  
årsredovisning 

Kvinnor 3,45 % - - 3,1% 3,45 %  
Män 2,44 % - -  3,1% 2,44 %  
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Budget 2022 och plan 2023 – 2024 
Bolaget har ett fortsatt behov av att stärka sin position på såväl konsert- som 
konferensmarknaden lokalt, nationellt och internationellt. Och därför kommer satsningar att 
göras inom budgetramen för att stärka möjligheter för detta positioneringsarbete. Det kan t ex 
handla om rekryteringar, tillfälliga projekt eller ökad närvaro i nationella och internationella 
branschsammankomster.  

Bolaget har en hög självfinansieringsgrad. Under 2021 och 2022 genomgår bolaget ett 
omfattande omställningsarbete för att rusta bolaget för att kunna genomföra ägaridé, 
ekonomiska målsättningar och andra ambitioner. Särskild fokus kommer att ligga på att 
utveckla affärsmässigheten vilket ska utveckla intäktsströmmarna, resurseffektiviteten, och 
marginalerna och leda till stärkta resultat för bolaget.   

Planerade investeringar under 2021-2023 har fokus på teknik och inventarier som möter 
bolagets ambitionsnivå, kundernas behov och servicenivån till våra gäster. Det resulterar i 
satsningar på konsert- och konferensteknik, inventarier samt löpande investeringar för fortsatt 
digitalisering av husets centrala processer.  

Bolaget behöver bli bättre på att parera svängningarna i omsättningen genom en mer flexibel 
organisation och rörligare personalkostnader för att enklare kunna möta budget och styra 
organisationen utifrån verksamheten som drivs. 

Bolaget ämnar arbeta mer datadrivet och med indikatorer såsom beläggningsgrad, 
nettomarginal, merförsäljning per besökare, med mera – för att öka affärsmässigheten och 
resurseffektiviteten.  

Bolagets resultaträkning 
 BUDGET PLAN PLAN 
  2022 2023 2024 
Intäkter       
Biljett och garderob 2 800 2 950 3 016 
Konferens 15 050 16 000 16 900 
Konsert, egna 3 800 4 000 4 200 
Konsert, uthyrning 7 434 7 734 8 034 
F&B 23 470 25 000 25 500 
Övrigt 3 354 3 429 3 505 
 55 908 59 113 61 155 
       
Kostnader       
Varukostnad -6 102 -6 500 -6 630 
Artistkostnader -4 871 -5 046 -5 261 
Lokalkostnader -17 770 -18 166 -18 571 
Marknadsföring -4 230 -3 574 -3 574 
Övr. kostnader -11 871 -12 335 -12 080 
Inhyrd Personal -3 480 -3 480 -3 480 
Personalkostn. -37 423 -37 842 -38 599 
 -85 747 -86 943 -88 195 
       
Resultat f avskr o finans -29 839 -27 830 -27 040 
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Avskrivningar -4 078 -4 100 -3 900 
Rörelseresultat -33 917 -31 930 -30 940 
Räntor -83 -70 -60 
Resultat eft.fin poster -34 000 -32 000 -31 000 

 

Bolagets investeringar 

Investeringsram i 
Mål och budget 
2022 4) 

Varav 
helårsbudget 
2022 5) 

Varav plan helår 
2023 7) 

Varav plan 
helår 2024 7) 

Totalt hela 
investering
en  

                   2 800                      2 800                    2 900     
            

3 700     
                9 

400     
 

Tekniska investeringar och IT-infrastruktur ligger i linje med vår ägaridé och utvecklingsbehov.  
Vi kommer att göra teknikinvesteringar för att upprätthålla en trygg och säker teknik som 
möjliggör upplevelser och en användarteknik i konferenser i världsklass. 

Investeringarna kommer inte att påverka övriga nämnder och bolag. 

Bolagets låneskuld 
UKK är fortsatt beroende av tillskott i form av likviditet från USAB. Årligen erhålls ett koncernbidrag 
och det brukar vanligtvis räcka för att finansiera kommande års verksamhet. Bolaget kontrollerar 
löpande den ekonomiska utvecklingen för att i god tid se om extra tillskott blir aktuellt.  

 

Risker i affärsplanen 
 
Ekonomisk utsatthet 
Hög självfinansieringsgrad med branschens mått mätt, snäva ekonomiska ramar, minskade 
marginaler i branschen samt en hög utsatthet för yttre omständigheter i form av t ex pandemi 
eller lågkonjunktur, gör att bolaget har en ekonomisk utsatthet som behöver bevakas noggrant 
och motverkas i möjligaste mån.  
 
Pandemins utveckling 
Pandemins utveckling framåt är en avgörande faktor för bolaget och påverkar såväl ekonomi 
som verksamhet kraftigt.  
 
Ökad konkurrens och förändrade resvanor påverkar konferensbranschen 
Redan innan pandemin så var den ökade miljömedvetenheten en faktor vi behövde räkna med. 
Många arbetsgivare har infört stränga företagspolicys kring resande och transportmedel. Det 
innebär för oss en möjlig volympåverkan på nationella och internationella möten. 
Ökad konkurrens från bl a Arlanda och på sikt nya Sivia Torg kan bli påverkande faktorer. 
 
Sivia Torg 
Lägenhetskomplexet mitt emot UKK:s huvudentré ska rivas. Det ska byggas ett hotell med 
integrerad konferensverksamhet. UKK välkomnar att Uppsala utvecklas och ser stora fördelar 
med närhet till ytterligare ett hotell. 

Bolagets styrelse har tillsatt en grupp för att bevaka UKK:s intressen under byggperioden. 
Risker att bevaka: 
Riv- och byggperioder förväntas pågå i flera år. Det kan komma att påverka tillgängligheten och 
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trevnaden för UKK:s gäster.  
Utsikten från UKK:s foajé på plan 6 kommer påverkas. 
Konkurrenssituation för vår mötesverksamhet samt restaurangverksamhet. 
Förändrade planer kring bygget och kommande verksamheter på grund av det ekonomiska 
läget under och efter pandemin. 
 
Nya samarbetsformer 
Nya samarbetsformer inom konsertverksamheten kan tvinga UKK till ett högre risktagande för 
att bibehålla och utveckla det kvalitativa innehållet. I kölvattnet av coronapandemin så har vi 
sett ökande krav på nya samarbetsformer från bokningsbolag för att minska sina ekonomiska 
risker. Detta risktagande kommer förmodligen att behöva tas över av konserthusen. Det kan 
skapa risker för större ekonomiska konsekvenser om utbudet inte säljer som planerat eller 
andra omständigheter som påverkar kunders köpbeteenden. 
 
IT-säkerhet och digitalisering 
Grundläggande IT-säkerhet sköts av vår inhandlade IT-leverantör QD. Här ser vi att behöver vara 
aktiva som arbetsgivare avseende den ökande kriminalitet som utövas digitalt, s k cyberbrott. 
Bolaget är inne i en förändringsfas där byte av affärssystem och en modernisering av bolagets 
IT-struktur kommer innebära förändrade risker för bolaget och medarbetare. Medvetenheten 
kring dessa risker i bolaget som helhet och den enskilde medarbetaren behöver säkerställas och 
utbildningar om direkta och indirekta hot genomföras. 

Den ökade digitaliseringen kommer innebära behov av förändringar i bolagets IT-säkerhet i form 
av implementering av bland annat MFA (Multi Factor Authentication), Antivirus med EDR 
(Endpoint Detection & Response) samt kvartalsvisa sårbarhets- och stresstester av system. 

Upprättande av en handlingsplan för incidenter och handlingsplan för återställning av IT-miljö 
vid eventuellt intrång. 

Även det nya arbetssätt vi svängt om till p g a pandemin behöver beaktas ur IT-
säkerhetssynpunkt och driftsäkerhet. Fler som arbetar hemifrån ställer större krav på vpn och 
kunskap om vad som får förmedlas via mejl och videokonferens. 

Med digitaliseringen följer flertalet risker som uppstår vid upphandling, implementering och i 
den fortsatta driften. Här ser vi att ett helhetsgrepp behöver tas då flertalet system just nu 
implementeras och andra ska implementeras och handlas upp. 
 
Åtgärder som behövs är bl a framtagande av tydlig strategi, kompetenshöjning och uppdatering 
av teknikpark/implementering av nya rutiner. 

Väsentliga risker och osäkerheter 

Internkontrollplan  
Se bifoga internkontrollplan för 2022. 
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Bilaga 1 Styrdokument 
I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program 
som innehåller åtgärder riktade till bolagsstyrelsen.  
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Bilaga 2 Uppföljningsplan 

Inledning 
Bolagsstyrelsens främsta och mest heltäckande verktyg för uppföljning inom alla områden är 
bolagets affärsplan och efterlevnaden av densamma. Genom indikatorernas jämförelse- och 
målvärden samt trendangivelse kan styrelsen på ett enkelt och effektivt sätt skaffa sig en 
överblick hur bolaget lever upp till de satta krav- och målbilderna. Således är uppföljningen av 
affärsplanen av stor betydelse för att följa verksamheten och till nästa år förankra 
verksamhetsförbättringar i affärsplan och budget. 

Regelbunden uppföljning av resultat mot budget ger styrelsen förutsättningen att säkerställa att 
fördelningen av de ekonomiska resurserna i bolaget linjerar med bolagets grunduppdrag och 
fastslagen budget. Vidare ger den ekonomiska rapport som delges styrelsen inför varje 
styrelsesammanträde möjlighet till korrigeringar av ev avvikelser eller förbättringsområden.  

Uppföljning sker även halv- och helårsvis via rapportering på styrelsesammanträde av 
uppfyllelse på lagd internkontrollplan. Kontrollområdena innefattar såväl grundläggande 
bolagsdriftsfrågor såsom tillfälligt förstärkta kontrollområden där omvärldsanalys och/eller 
riskregister indikerat hög risk för verksamheten. 

I dialog mellan bolagsstyrelse/presidie och VD hanteras upptäckta förbättringsområden, något 
som föranlett att styrelsen bl a: 

• under året antagit ny rutin för internkontroll i bolaget 
• uppdaterar ”Arbetsordning och instruktioner för styrelse och vd” 
• utvecklat VDs ekonomirapport till styrelsen 
• ställer sig bakom bolagets fortsatta arbete med att förbättra och förstärka 

arbetsmiljöarbetet, senast under hösten 2020 då styrelsen godtog framtagen strategi 
för internkommunikation.  

Bolagsstyrelsens uppföljning 
Bolagsstyrelsens bedömning avseende i vilken mån den bidragit till att förverkliga 
kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges uppdrag och bolagsstyrelsens egna 
mål möjliggörs framför allt genom uppföljningen av affärsplanen. I affärsplanen ges möjligheten 
till en tydlig bedömning till uppfyllelse via målens indikatorer. 

Bolagsstyrelsen har för avsikt att under 2022 följa upp såväl grundläggande bolagskontroll så väl 
som riskidentifierade områden. Exempel på detta är: 

o Uppföljning av internkontrollplan (halv- och helår) 
o Uppföljning av affärsplan (halv- och helår) 
o Uppföljning av resultat (vid varje styrelsesammanträde) 
o Uppföljning av pågående tingsrättsärende där UKK ev kan lida ekonomisk 

skada (vid styrelsesammanträde, vid avstämningsmöte mellan VD och 
ordförande, via mejl till styrelsen om behov uppstår) 

o Uppföljning av arbetsmiljö (vid varje styrelsesammanträde) 
o Styrelsen följer vid varje styrelsemöte upp bolagets omställning till att 

leverera mot den nya ägaridén samt bolagets hantering av den pågående 
krisen i såväl musik- som event- och konferensbranschen till följd av 
coronapandemin. 

Där uppföljningarna visar brister ska dels händelseanalys göras, för att förhindra att felet 
uppstår igen, dels ska lämplig åtgärd sättas in i samråd mellan styrelse och VD.  



Sida 25 (25) 

Bilaga 3 Bolagsstyrelsens indikatorer  
[Beskriv på liknande sätt som i KF-indikatorerna i Mål och budget, bilaga 11, men med 
hänsyn till bolagsstyrelsens ansvarsområden.] 



UTFALL UTFALL UTFALL BUDGET BUDGET
2018 2019 2020 2021 2022

Intäkter
Biljett och garderob 3 306 2 843 736 2 950 2 800
Konferens 18 159 13 737 3 964 16 416 15 050
Konsert, egna 2 952 3 454 448 3 700 3 800
Konsert, uthyrning 5 899 5 900 2 925 6 500 7 434
F&B 24 713 22 659 6 798 25 522 23 470
Övrigt 2 494 4 137 8 733 3 600 3 354

57 523 52 730 23 604 58 688 55 908

Kostnader
Varukostnad -6 507 -6 198 -2 270 -6 571 -6 102
Artistkostnader -3 291 -4 977 -538 -5 160 -4 871
Lokalkostnader -17 077 -17 239 -15 531 -17 670 -17 770
Marknadsföring -3 369 -2 802 -1 726 -3 504 -4 230
Övr. kostnader -14 873 -12 465 -10 203 -11 624 -11 871
Inhyrd Personal -2 076 -2 417 -619 -1 000 -3 480
Personalkostn. -40 468 -41 382 -33 498 -38 664 -37 423

-87 661 -87 480 -64 385 -84 193 -85 747

Resultat f avskr o finans -30 138 -34 750 -40 781 -25 505 -29 839

Avskrivningar -3 661 -4 056 -3 979 -3 461 -4 078
Rörelseresultat -33 799 -38 806 -44 760 -28 966 -33 917
Räntor -242 -49 -46 -34 -83
Resultat eft.fin poster -34 041 -38 855 -44 806 -29 000 -34 000

Varukostnad 26% 27% 33% 26%
Artistkostnad 37% 53% 16% 43%
Pers.kostn/oms 74% 83% 145% 73%
FoB/Konferens 1,4 1,6 1,7 1,6

Bilaga 2
Styrelsemötesprotokoll 211122



Budget 2022 

 

Skillnad mot budget 2021 

Omsättning 

Omsättningen ligger lägre under 2022 då vi ser effekterna av corona och minskade intäkter för 
konferens där vi tappat mötesbokningar som bokas med lång framförhållning, detta blir också en 
effekt på restaurangen som generar sina största intäkter från konferens. Konsertintäkterna är 1 mkr 
högre då ambitionen är att löpande under året stärka programverksamheten med fler säljande 
artister dessutom är intrycket från höstens biljettförsäljning att försäljningen återhämtats tidigare än 
beräknat.  

Varukostnad 

Hänger med omsättningen i restaurangen, 26%. 

Artistkostnader 

Hänger med omsättningen för konserterna. 

Lokalkostnader 

Indexuppräkning enligt hyresavtal. Väldigt fast kostnad som vi inte kan påverka.  

Marknadsföring 

Högre då vi under 2022 kommer göra en satsning med återstartsaktiviteter. 

Bolaget har ett fortsatt behov av att stärka sin position på såväl konsert- som konferensmarknaden 
lokalt, nationellt och internationellt. Och därför kommer satsningar att göras inom budgetramen för 
att stärka möjligheter för detta positioneringsarbete. Det kan t ex handla om rekryteringar, tillfälliga 
projekt eller ökad närvaro i nationella och internationella branschsammankomster.   

Övriga kostnader 

Ligger i linje med budget 2021. 

Poster som inte är medräknade i budgeten är kostnader för trygghetsskapande åtgärder som 
vidtagits efter händelsen den 2 november vilket innebär extra vakter och värdar. Dessa kostnader 
kommer ansökas från Uppsala kommun i form av resurser för extra bevakningsinsatser.  

Inhyrd personal 

Bolaget behöver bli bättre på att parera svängningarna i omsättningen genom en mer flexibel 
organisation och rörligare personalkostnader för att enklare kunna möta budget och styra 
organisationen utifrån verksamheten som drivs. Därför har denna kostnad ökat. Utfallen tidigare år 
har legat på i snitt 2 200 tkr per år för inhyrd personal.  

Personalkostnader 

Personalkostnaderna har minskat i jämförelse med budgeten för 2021.  



På grund av den organisatoriska belastning som organisationsförändringen samt den extra ordinära 
händelsen i november så har bolaget behövt ta in extra resurser för att kunna bibehålla arbetet med 
omställningen. 

 

Se budgetarna uppställda nedan.  

 

 

 



Investeringar budget 2022, plan 2023-2024  

Bolagsnamn/koncern:  
 
 

Belopp i tkr   

Projektnamn 1) 10) 11)
Beslutad 
investeringsram 2)

Upparbetat vid 
årets ingång 3)

Investeringsram i 
Mål och budget 
2022 4)

Varav 
helårsbudget 
2022 5) jan-dec  6)

Varav plan 
helår 2023  7)

Varav plan 
helår 2024 7)

Totalt hela 
investeringen 

Avslut 
tidpunkt 8)

Avslut 
belopp 8)

Kommentar till resp. 
projekt 9)

Inventarier Restaurangen -                                 -                         200                          200 200 600 200 1 000
Tillbyggnad Garderob -                                 -                         500                          500 500 0 0 500  
Datorer, skärmar -                                 -                         200                          200 200 200 200 600  
Scenteknisk utveckling -                                 -                         500                          500 500 500 500 1 500  
Kameraövervakning installation -                                 -                         200                          200 200 0 0 200  
Digital teknik och produktion -                                 -                         600                          600 600 100 0 700  
Övrigt -                                 -                         600                          600 600 1 500 2 800 4 900  

-                                 0 0 0 0  
-                                 0 0 0 0  
-                                 0 0 0 0  
-                                 0 0 0 0  

Totalt  2 800                     2 800                   2 800     2 900                 3 700                 9 400                   

Instruktion till blanketten:
1) Fyll i de största pågående projekten. Lägg de resterande, mindre projekten, under övrigt.
2) I den mån ett enskilt projekt har varit föremål för beslut och därigenom fått en investeringsram - ange denna i kolumn B.
3) Ange prognos för upparbetat belopp vid årets ingång.
4) Ange investeringsram i Mål och budget för år 2022. 
5) Ange bolagets budget för helåret 2022. Ska summera till totalbudget för hela året och som mest uppgå till beloppet i den totala investeringsramen i Mål och budget enligt punkt 4 ovan. 
6) Periodisera budgeten för 2022 per tertial med ackumulerade belopp.  Använd plustecknet ovanför tabellen för att ta fram dolda kolumner.
7) Ange plan för helåren 2023 respektive 2024.
8) Ange förväntad avslutstidpunkt och slutbelopp för respektive projekt.
9) I den mån ert bolag under 2022 förväntas förvärva materiella anläggningstillgångar från annat bolag i stadshuskoncernen eller Uppsala kommun,  ska dessa redovisas
på en egen rad. Notera även från vilken motpart förvärvet skett. Stäm av med motparten att de baserar sin budget på försäljning av motsvarande anläggningstillgång.
10) Kommentera kortfattat status för respektive projekt.
11) Rappoteringen ska omfatta såväl projekt som leder till materiella anläggningstillgångar som immateriella anläggningstillgångar.


