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Kulturnämnden 
 

Avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB om 
nationaldagsfirande åren 2017-2019, samt uppföljning av 2016 års avtal 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna kulturförvaltningens avtalsuppföljning gällande nationaldagsfirande år 2016, 
 
att  godkänna upprättat avtal för åren 2017-2019 mellan kulturnämnden och Destination 
Uppsala AB gällande uppdraget om nationaldagsfirande,  
 
att  fastställa avtalsersättning för uppdraget om nationaldagsfirandet år 2017 till 128 tkr samt, 
 
att  avtalsersättning för uppdraget om nationaldagsfirandet år 2018 och 2019 fastställs i 
samband med antagandet av kulturnämndens budget för dessa år. 
 
Sammanfattning 
Efter avtalsdialog mellan kulturförvaltningen och Destination Uppsala AB finns ett upprättat 
avtal gällande nationaldagsfirandet för de kommande tre åren. Avtalet har sin utgångspunkt i 
kulturnämndens verksamhetsplan. Avtalet innebär en ekonomisk uppräkning med 2 procent 
för år 2017 jämfört med 2016 års ersättningsnivå.  
 
 
Ärendet 
Uppdraget innebär att med ett festligt evenemang av hög kvalitet, med musik, sång och tal, 
högtidlighålla Sveriges nationaldag den 6 juni. Programmet ska spegla dagens mångkulturella 
Uppsala. Evenemanget ska vara tillgängligt och öppet för alla, med fri entré. Uppsala 
kommuns nya medborgare ska vara hedersgäster och samordning med eventuella festligheter 
under dagen i omgivningen ska ske. Uppdraget ska utföras i samråd med direktören för 
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kulturförvaltningen, som i sin tur samråder med kommunfullmäktiges ordförande och 
kulturnämndens ordförande.  
 
Nationaldagsfirandet 2016 genomfördes i Parksnäckan i Stadsträdgården. Programmet syftade 
till att högtidlighålla Sveriges nationaldag och spegla det mångkulturella Uppsala med ett 
jämställt evenemang. Parallellt pågick evenemanget ”Öppen hamn” i Stadsträdgården och 
genomströmningen av publik var mycket stor.  
 
Uppdraget att arrangera Uppsala kommuns nationaldagsfirande gavs 2004 till kulturnämnden 
och sedan 2011 har Destination Uppsala AB arrangerat evenemanget på uppdrag av 
kulturnämnden. Föregående avtal ingicks 2014-03-12 och löpte till och med 2016. Nu är det 
aktuellt med ett förnyat avtal på tre år, 2017-2019. Stadsträdgårdens anläggning Parksnäckan 
bedöms fortsatt vara lämplig för Uppsala kommuns officiella nationaldagsfirande. 
Nationaldagsfirandet den 6 juni ska samordnas med medborgarskapsceremonin som 
genomförs samma dag på Uppsala slott.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppdragsersättningen ryms inom kulturnämndens budget 2017. 
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