








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-nov jan-nov jan-nov jan-nov jan-nov jan-nov jan-nov jan-nov jan-nov
Intäkter
Biljett och garderob 2 514 703 2 550 -229 191 429 -2 121 658 238 2 950 -229 343
Konferens 13 270 4 535 15 829 1 308 3 601 3 232 -12 597 1 924 -369 16 416 1 514 3 998
Konsert, egna 3 161 435 3 392 300 331 559 -2 833 259 228 3 700 445 331
Konsert, uthyrning 5 175 2 832 5 958 1 560 2 636 2 488 -3 470 928 -148 6 500 1 702 3 345
F&B 21 600 6 831 23 529 250 1 032 1 876 -21 653 1 626 844 25 522 317 2 031
Korttidspermittering 3 834 3 018 3 341 3 341 3 341 323 0 3 018 3 341
Omställningsstöd 613 3 558 3 222 5 426 5 426 1 868 2 204 3 558 3 222
Övrigt 3 304 1 638 3 000 2 413 2 386 2 631 -369 218 245 3 600 2 545 2 518

49 024 21 421 54 258 12 178 16 740 19 982 -34 276 7 804 3 242 58 688 12 870 19 128

Varukostnad -5 843 -2 037 -6 058 -194 -525 -706 5 352 -512 -181 -6 571 -240 -975
Artistkostnader -4 226 -759 -4 730 -213 -1 087 -399 4 331 -186 688 -5 160 -297 -1 449
Lokalkostnader -15 824 -14 076 -16 198 -11 872 -10 181 -10 167 6 031 1 705 14 -17 670 -13 342 -11 658
Marknadsföring -2 181 -1 651 -3 212 -1 656 -1 601 -1 165 2 047 491 436 -3 504 -1 972 -1 891
Övr. kostnader -11 490 -8 680 -10 655 -8 073 -7 958 -7 582 3 073 491 376 -11 624 -9 038 -9 165
Inhyrd Personal -2 166 -619 -931 -228 -341 590 -341 -113 -1 000 0 -321
Personalkostn. -38 175 -30 631 -35 117 -31 948 -31 106 -30 026 5 091 1 922 1 080 -38 664 -35 129 -34 643

-79 905 -58 453 -76 901 -53 956 -52 686 -50 386 26 515 3 570 2 300 -84 193 -60 017 -60 101

Resultat f avskr o finans -30 881 -37 032 -22 643 -41 778 -35 946 -30 404 -7 761 11 374 5 542 -25 505 -47 148 -40 973

Avskrivningar -3 718 -3 620 -3 173 -4 063 -4 192 -4 108 -935 -45 84 -3 461 -4 424 -4 579
Rörelseresultat -34 599 -40 652 -25 816 -45 841 -40 138 -34 512 -8 696 11 329 5 626 -28 966 -51 571 -45 552
Räntor -43 -31 -31 -77 -94 -93 -62 -16 1 -34 -82 -117
Skatt eftertaxering
Resultat eft.fin poster -34 642 -40 683 -25 847 -45 918 -40 232 -34 605 -8 758 11 313 5 627 -29 000 -51 653 -45 669

Varukostnad 27% 30% 26% 78% 51% 38% 26% 76% 48%
Artistkostnad 51% 23% 51% 11% 37% 13% 51% 14% 39%
Pers.kostn/oms 82% 146% 66% 262% 187% 152% 68% 273% 183%
FoB/Konferens 1,6 1,5 1,5 0,2 0,3 0,6 1,6 0,2 0,5

Not! 
Efter att Prognos 2 sattes så har vi sökt ytterliggare omställningsstöd vilket leder till en förbättring av resultatet med ca 4 mkr.



Avvikelse mot Budget
tkr

Intäkter
Korttidspermittering 3 341 Utbetalt permitteringsstöd för perioderna jan-juni 2021
Omställningsstöd 5 426 Utbetalt omställningsstöd för perioderna maj & aug-dec 2020 och för maj-juni & aug 2021.
Övrigt 900 Vaccinationslokal för april-september
Totala intäkter -24 609 Lägre intäkter än budget pga stängd verksamhet.

Kostnader
Varukostnad 5 352 Lägre varukostnader pga stängd verksamhet.
Artiskostnader 4 331 Lägre artistkostnader pga stängd verksamhet.
Lokalkostnader 6 031 Lägre lokalkostnader pga hyresrabatter från hyresvärden.
Marknadsföring 2 047 Lägre marknadsföringskostnader pga stängd verksamhet.
Övriga Kostnader 3 073 Lägre övriga kostnader pga stängd verksamhet.
Personalkostnader 5 681 Lägre personalkostnader pga permitteringar och ingen extra personal.
Avskrivningar -935 Högre avskrivningar pga aktivering av dynamics. Olika delar aktiverade under 2020 och 2021.
Räntor -62 Högre räntekostnader iom ökad nyttjad summa av checkkredit.

Avvikelse mot Prognos 2

tkr

Intäkter

Korttidspermittering 0

Omställningsstöd 2 204 Ytterliggare omställningstöd som söktes efter prognosen var satt.

Övrigt 250 Inbetalning från FORA för återbetalning av premier från 2008.

Totala intäkter 788 Mer ökad försäljning av biljetter än vi räknat med och ökade restaurangintäkter.
Lägre intäkter för konsert, uthyrningar pga händelsen 2 november och ofakturerade konserter som kommer i december. 
Lägre Konferensintäkter pga ofakturerade konferenser som faktureras i december.

Kostnader
Varukostnad -181 Högre då vi haft bättre försäljning än vi räknat med och då ökar även varukostnaderna.
Artiskostnader 688 Lägre då en del artistkostnader inte har inkommit ännu.
Marknadsföring 436 Lägre då marknadsföringskostnader inte har inkommit ännu.
Personalkostnader 967 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 2022

Likviditetsprognos UKK December Januari Februari
IB -11 655 -11 578 -16 633
Kundfakt 5 636 2 348 1 998
Investeringar
Skatter och lön -3536 -3113 -3159
Moms -165 486 481
Levfakt -4 810 -4 775 -4 401
Justering för verkligt saldo
Musikens hus vänner
Utbetalning koncernbidrag
Omställningsstöd 2971
Permitteringsstöd
Ränta nyttjande koncernkonto -19
UB -11 578 -16 633 -21 715

Förändring 77 -13 520 -18 556

Inklusive kredit 30 000 tkr 18 422 13 367 8 285

Kommentarer
Omställningsstöd för perioderna april, maj & september på 3 mkr har betalats ut från SKV under december, iom det är alla sökta omställningsstöd utbetalda.
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
November 
utfall

December 
prognos

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

Ackumulerat resultat 34 607 064 41 669 064
SUMMA EK -12 923 604 -5 861 604

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 OKTOBER 

Arbetsgivardeklaration: 

 

Preliminärskatt: 

 

Momsdeklaration: 

 

 

 



Rapport verksamheten till styrelsemöte 20211215 
 
Arbetsmiljö 
Under november presenterades resultatet av en medarbetarenkät som Unionen hade gjort, 
som visade på kritik mot VD, ledning, arbetsmiljö och omorganisationens genomförande. VD 
har meddelat att han och ledning tar detta på största allvar.  
Redan innan hade ett arbete kring arbetsmiljön påbörjats och fortsätter med stor prioritet.  
Exempel på det som görs är bl a att vi ansökt om stöd kring utvecklingsprocess med 
Trygghetsrådet, samtal med avdelningar kring utvecklingsbehov, förstärkt vissa funktioner i 
organisationen och arbetsprocessen m m.  
Åtgärdsarbetet är omfattande och rymmer både direkta kortsiktiga åtgärder och indirekta 
långsiktiga arbetsmiljöpåverkande åtgärder.  
 
I och med omorganisationen görs även en översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
för att uppdatera rutiner och instruktioner med utgångspunkt i den nya organisationen. Här 
får bolaget stöd av kommunens HR-stöd, och arbetet beräknas vara klart innan jul.  
 
Programutveckling 
Under hösten har stora framsteg gjorts kring programutvecklingsarbetet. Vi har ökat 
internationella gästspel för 2022 och har många ytterligare bokningar på väg in. De 
internationella gästspelen spänner framförallt över klassiskt, jazz, världsmusik.  
Några exempel på kommande internationella gästspel är bl a Calypso Rose 
(Trinidad/Tobago), Flor de Toloache (Mexico/USA), Lizz Wright (USA), Goran Bregovic 
(Serbien), Christian Sands (USA).  
 
Vi kommer under 2022 ha mer utbud riktat mot de större minoriteterna, framför allt Balkan 
och olika delar av Mellanöstern. Detta är viktigt i ambitionen att vara ett hus för alla 
Uppsalabor och ligger i linje med ägaridé och affärsplan.  
 
Vi kommer under 2022 se en viss förtydligad positionering gentemot andra aktörer, framför 
allt Katalin. Det innebär att UKK i högre grad kommer att koncentrera sig på artister i ett 
kapacitetsspann som är över vad Katalin kan ta in, samtidigt som UKK alltmer stärker sitt 
utbud inom klassiskt, jazz samt folk- och världsmusik.  
 
Förväntade effekter av programutvecklingsarbetet är en högre beläggning inom flera genrer, 
en större exklusivitet, starkare medialt intresse och ökade intäkter i vår 
restaurangverksamhet.  
 
Vi inleder under 2022 en rad samarbeten kopplade till programarbetet såsom planerat 
tidigare. Dessa aktörer kommer arbeta för UKK med tidsbegränsade kontrakt och bidra med 
artistbokningar till UKK:s program inom sina respektive kunskapsområden. Detta för att 
kunna ha en mer flexibel organisation och samtidigt få tillgång till spetskompetens inom 
olika genrer och starka nätverk. Dessa samarbeten syftar till att stärka det internationella 
utbudet, mångfaldsprägeln, exklusiviteten, beläggningen och det mediala och publika 
intresset för vårt utbud bland fler publikgrupper.  
 
 



I januari åker VD, evenemangschef och program- och planeringschef till ISPA I New York för 
att träffa branschföreträdare från hela världen för att skapa samarbeten, nätverk och 
framtida internationella gästspel. https://www.ispa.org/page/congress_ny22 
 
Kort efter åker vi till Sweden Live i Helsingborg för att träffa Sveriges samlade bransch inom 
populärmusiken. https://www.swelive.se 
 
Fokus på affärsutveckling 
Palle Gustavsson, tidigare VD på Cirkus i Stockholm, kommer i skrivande stund att inleda sitt 
uppdrag för UKK. Uppdraget går ut på att stärka UKK:s affärsmässighet i det vardagliga 
arbetet och leda till stärkta intäkter och/eller marginaler inom program, möten & event och 
restaurangen.  
 
Fortsatta tillfälliga trygghetsskapande åtgärder efter tragisk händelse 
Vi fortsätter tills vidare med de tillfälliga åtgärderna som infördes efter den tragiska 
händelsen 2 nov, t ex i form av ökad närvaro av vakter och publikvärdar, flöden i lokalerna 
samt avspärrningar på delar av vissa våningsplan. Åtgärderna utvärderas löpande och 
förändringar görs successivt.  
 
Vaccinationsbevis 
Fr o m 1 dec gäller vaccinationsbevis vid arrangemang vid 100 pers och uppåt. Föreskrifterna 
är på vissa sätt svårtolkade och det har förts flera samtal med stadsjuristen och andra 
aktörer inom besöksnäringen hur man kan tillämpa reglera beroende på verksamhet och 
lokaler. UKK har valt att kräva vaccinationsbevis för alla besökare till publika evenemang. En 
problematik som vaccinationsbevisen har medfört är ökad köbildning inför evenemang.  
  
Ny organisation 1/1 
Den 1/1 2022 går vi formellt in i den nya organisationen. 
Ledningsgruppen kommer då bestå av VD, Evenemangschef, Program- och planeringschef, 
Driftschef, Controller, Marknadschef och Administrativ chef.  
 
Möten & Event 
Vår satsning på att utveckla området ”kulturkonferenser” börjar ge frukt. Vi har nu ett bra 
intresse från flera internationella och nationella betydande konferenser. Arbetet fortsätter 
och vi hoppas kunna landa konferenser för genomförande 2024 och framåt.  
 
Rättsliga tvister 
Inget nytt i Brink & Berger-ärendet. VD ska få uppdaterad information av vårt juridiska 
ombud vad gäller tvisten med Besterman, men har inte fått den ännu och ber att få 
komplettera med det på styrelsemötet.  
 





















Uppsala Konsert och Kongress AB
Styrelseenkät 2021



Svarsfrekvens styrelseutvärdering

2

Utvärdering 2019 – Utskick till totalt 10 ledamöter och suppleanter varav 7 svarat
Utvärdering 2020 – Egen genomförd utvärdering
Utvärdering 2021 – Utskick till totalt 10 ledamöter och suppleanter varav 9 svarat.



Sammanfattning
• Hög svarsfrekvens, 90%
• Styrelsearbetet upplevs ha fungerat bra under 2021
• Relationerna mellan styrelse och VD upplevs fungera bra
• Arbetsklimat och samarbete inom styrelsen upplevs i huvudsak som bra men 

är inte samstämmig 
• Majoriteten har en ambition att vara överens vid styrelsebeslut
• Utvecklingsområde som prioriterats högst är ägarfrågor
• Området som respondenterna anser styrelsen borde ägna mer tid åt:

• Strategiska frågor i bolaget
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Respondenternas 
engagemang, kompetens och 
åsikter om styrelsearbetet



Styrelseuppdraget
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Tid som läggs på styrelsearbete i månaden
åt styrelsearbetet i bolaget
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Andel som genomgått styrelseutbildning eller 
certifiering
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Erfarenhet från styrelsearbete i 
kommunala/statliga aktiebolag
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Branscherfarenhet från verksamhet som 
bolaget bedriver
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Hur styrelsearbetet fungerat under 2021
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Kommentarer 
Bra rapporter och information löpande hur det går i verksamheten. Bra 
samarbete i styrelsen.
Svårigheter att genomföra ett fullgott styrelsearbete under en pandemi över 
teams
Mycket speciell situation med Teams-möten under ett och ett halvt år då man 
inte haft möjlighet att träffas fysiskt och ej heller träffat UKK:s nya VD.
Mycket speciellt pga pandemi.
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Relationerna mellan styrelsen och bolagets VD 
fungerar bra
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Kommentarer
Tycker det fungerar jättebra. Dock är VD:n ny så vi behöver bara lära känna 
varann bättre. Det tror jag vi kommer att göra, när vi kan ha fysiska möten.
En tydlig majoritet bland både ordinarie ledamöter och suppleanter stödjer VD i 
hans uppdrag. En ledamot ifrågasätter i media och i andra forum VD:s sätt att 
driva bolaget. Det är olyckligt. Styrelsens beslut gäller och vi behöver 
tillsammans stödja VD i hans arbete och agera på ett sådant sätt så att vi fullgör 
vårt sysslomannaansvar och att alltid agera för bolagets bästa.
Löpande information av VD.
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Vi har ett bra arbetsklimat och samarbete inom 
styrelsen
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Vi har som ambition att vara överens i våra 
beslut
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Utvecklingsområden för styrelsen 
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Kommentarer
Det tar väldigt mycket energi att arbeta i en styrelse där en ledamot som har avvikande mening 
driver redan beslutade frågor både i möten och utanför möten där det finns en tydlig majoritet 
för den valda vägen. Ingen är i styrelsen för att alltid få igenom sin egen uppfattning, besluten 
fattas i god ordning och när de är fattade behöver styrelsen sluta upp kring dem. Att öppet tala 
emot VD:s arbete och styrelsens majoritet i och utanför mötena är inte att agera för bolagets 
bästa, även om man själv anser att andra beslut och arbetssätt än de beslutade hade varit för 
bolagets bästa.

Utbildning om att man bedriver inte partipolitik i en bolagsstyrelse

För 2021 fick bolaget ett besparingskrav på 3 mnkr trots att pandemin pågick. I Mål och budget 
från och med år 2019 och framåt har ett besparingskrav på 1 mnkr/år. Det är oklart varför ägaren 
la extra besparingskrav på UKK för 2021.



Område som styrelsen borde 
ägna mer tid åt



Styrelsen borde ägna mer tid åt strategiska 
frågor i bolaget
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