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Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Avtal mellan kulturnämnden och Destination 
Uppsala om Uppsala kommuns 
medborgarskapsceremoni 2020 - 2022  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

1.  att godkänna upprättat avtal för åren 2020 – 2022 mellan kulturnämnden och 
Destination Uppsala AB (DUAB) gällande uppdraget om medborgarskapsceremoni, 

2.  att fastställa avtalsersättning för uppdraget om medborgarskapsceremoni år 
2020 till 214 tkr samt 

3. att avtalsersättning för uppdraget om medborgarskapsceremoni år 2021 och 
2022 fastställs i samband med antagandet av kulturnämndens budget för dessa år. 

 

Sammanfattning 
Efter avtalsdialog mellan kulturförvaltningens stab och DUAB finns ett upprättat avtal 
gällande medborgarskapsceremoni för de kommande tre åren.  
Avtalet har sin utgångspunkt i kulturnämndens verksamhetsplan.  
 

Ärendet 
Kulturnämnden föreslås teckna avtal med DUAB om uppdraget att anordna 
medborgarskapsceremoni den 6 juni under åren 2020 – 2022. Kulturnämnden har 
kommunfullmäktiges uppdrag att anordna både medborgarskapsceremoni och 
nationaldagsfirande, vilka planeras äga rum samma dag. De senaste åren har mellan  

1200 – 1300 nya medborgare registrerats i kommunen vart år. Enligt lagen om svenskt 
medborgarskap (2001:82) ska alla kommuner välkomna sina nya medborgare. 

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden 2020-01-29 KTN-2020-00021 
  

 
  
 

 
 
 
 

Handläggare:  
Elise Rhodin 

Redaktionell rev. 2020-02-18  
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Kommunen får ersättning via statsbudgeten för detta ändamål med 0,50 kr per 
invånare och år. Ersättningen ska täcka lönekostnader, material, inbjudningar mm. En 
medborgarskapsceremoni ska förmedla portalparagrafens budskap om att det 
svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren 
och staten, att medborgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter samt att 
medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige. 

Avtal har tecknats med DUAB sedan 2015 gällande medborgarskapsceremoni, 
föregående avtal gällde perioden 2017 – 2019. Föreslaget är att även att teckna avtal 
med DUAB gällande nationaldagsfirande samma dag. Samordningsvinster och 
effektivitet uppnås på så sätt. De nya medborgarna inbjuds att vara hedersgäster vid 
nationaldagsfirandet.  Medborgarceremonin har tidigare ägt rum på Uppsala slott, 
Rikssalen, vilket varit mycket uppskattat av de närvarande medborgarna. Utformandet 
av ceremonin sker i samråd med kulturnämndens ordförande, kommunfullmäktiges 
ordförande och kulturdirektören. Landshövdingen inbjuds av kommunledningen att 
närvara. 

I april 2015 trädde ändringar i lagen om svenskt medborgarskap i kraft. Ändringarna 
syftade till att tydligare använda medborgarskapet som ett verktyg i 
integrationsprocessen, att främja känslan av tillhörighet och att uppvärdera 
betydelsen av medborgarskapet. Nya medborgare ska känna att de är en del av den 
svenska gemenskapen. Regeringen har ålagt alla kommuner att en gång per år 
anordna en medborgarskapsceremoni Vid ceremonin bör kommunerna lyfta fram att 
medborgarskapet är en grund för folkstyret och står för samhörighet med Sverige. 

De som blir svenska medborgare på annat sätt än vid födseln bjuds in att delta vid en 
medborgarskapsceremoni. Kommunen ska bjuda in alla personer som är folkbokförda 
i kommunen och som under de senaste 12 månaderna blivit svenska medborgare.  

Beredning 

Kulturförvaltningens stab har haft utvärdering av föregående års avtal och resultat 
samt diskuterat framtida avtal med DUAB. 

Ekonomiska konsekvenser 

Avtalsersättningen om 214 tkr finns i kulturnämndens budget för ändamålet 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-29 

Bilaga 1. Avtal om medborgarskapsceremoni 2020 – 2022 

Bilaga 2. Rapport från Destination Uppsala AB om medborgarskapsceremoni 2019. 

 

Kulturnämnden 

 
Sten Bernhardsson 
Direktör 
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Postadress: Uppsala kommun, Postadress, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: Email 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

Avtal om medborgarskapsceremoni 2020 - 
2022 

 

§ 1 Parter 

Uppsala kommuns kulturnämnd, kallad uppdragsgivaren, och Destination Uppsala, 
kallad uppdragstagaren. 

§ 2 Avtal 

Uppdragstagaren åtar sig för uppdragsgivarens räkning att arrangera Uppsala 
kommuns ceremoni för nyblivna medborgare den 6 juni år 2020 2021 och 2022, i 
överensstämmelse med detta avtal.  

§ 3 Avtalstid 

Avtalet gäller från 2020-01-01 – 2022-12-31. 

§ 4 Syfte 

Syftet med en medborgarskapsceremoni är att främja en känsla av tillhörighet och 
uppvärdera betydelsen av medborgarskapet. Ceremonin ska präglas av kvalitet och 
omsorg i ett musikprogram och med tal till medborgarna. Vid ceremonin bör lyftas 
fram att medborgarskapet är grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med 
Sverige. Ett enhetligt och högtidligt bevis om svenskt medborgarskap överlämnas 
också i samband med ceremonin. Deltagande i ceremonin är frivilligt för nya 
medborgare. 

§ 5 Styrning 

DUAB ansvarar för att ta fram förslag till utveckling och innehåll av evenemanget. 
Dialog ska alltid ske mellan Kulturförvaltningens stab och Destination Uppsala i fråga 
om utveckling, kulturpolitisk inriktning samt innehåll och utformning av ceremonin. 

 

 Datum: Diarienummer: 
Avtal 2020-01-29 KTN-2020-00021 

 
262851 Elise Rhodin [Destination Uppsala AB   

 [Kulturnämnden i Uppsala kommun 

Handläggare: 
 

Elise Rhodin 

http://www.uppsala.se/
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§ 6 Uppdrag 

6.1 Mål och inriktning 

Riksdagen har beslutat om ny lag för svenskt medborgarskap sedan 2015. Ändringarna 
syftar till att tydligare använda medborgarskapet som ett viktigt verktyg i 
integrationsprocessen. Medborgarskapet har dels en juridisk betydelse med rättigheter 
och skyldigheter knutna till medborgarskapet, dels en symbolisk betydelse som 
inbegriper medborgarnas samhörighet med Sverige. 

Att bli svensk medborgare är en stor händelse i många människors liv. Genom att hålla 
en ceremoni för att högtidlighålla detta, markeras medborgarskapets tyngd. Ett 
välkomnande i form av en ceremoni kan även bidra till att personen känner att den 
betraktas som svensk och accepteras fullt ut av samhället.  

Uppsala kommun ska välkomna sina nya medborgare i samband med 
nationaldagsfirandet, där dessa ska erbjudas vara hedersgäster. 
Medborgarskapsceremonin ska ske tidigare under dagen och samordning med 
nationaldagsfirandet senare under dagen ska ske. 

Uppdraget ska utföras i samråd med uppdragsgivaren, som sin tur samråder med 
kommunfullmäktiges ordförande och kulturnämndens ordförande. 

6.2 Inför medborgarapsceremonin ska 

1. särskild inbjudan ges till dem som blivit svenska medborgare på annat sätt än vid 
födseln, att delta i en medborgarskapsceremoni. Det gäller alla personer som är 
folkbokförda i kommunen och som under de senaste 12 månaderna blivit svenska 
medborgare, 

2. ett individuellt tryckt bevis på medborgarskap ges till dem som anmält intresse, av 
de inbjudna enligt ovan, 

3. en särskild inbjudan ges till att delta som hedersgäst vid kommunens 
nationaldagsfirande samma dag, 

4. samverkan ske, i möjligaste mån, med andra aktörer under dagen, 

5. upprätta riskanalys och åtgärdsplan i enlighet med kommunens säkerhetspolicy och 
lagen om skydd mot olyckor. 

§ 7 Information och dokumentation 

Samverkan ska ske med uppdragsgivaren genom kommunledningskontorets 
kommunikationsstab. I all tillämplig kommunikation ska det framgå att 
kulturnämnden är uppdragsgivare och Uppsala kommuns logotyp ska användas. 

Pressmeddelanden ska utarbetas av uppdragsgivaren genom 
kommunledningskontorets kommunikationsstab. Underlag ska lämnas av 
uppdragstagaren. 

Uppdragstagaren dokumenterar i enlighet med gällande lagstiftning, Offentlighets- 
och sekretesslagen (OSL) och förvaltningslagen (FL). Verksamheten ska följa gällande 
bevarande- och gallringsbeslut. Arkivvård och förvaring i övrigt ska ske enligt 
kommunens arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter. 

§ 8 Uppföljning och utvärdering 
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En muntlig rapport och första utvärdering med budgetutfall ska lämnas senast 1 
oktober varje år. Eventuella avvikelser från avtalet ska skyndsamt rapporteras till 
uppdragsgivaren samt i avtalsuppföljningen.  

En skriftlig rapport avseende årets uppdrag ska lämnas senast den 1 november varje 
år. Rapporten ska innehålla en beskrivning av resultatet av uppdraget och ekonomiskt 
utfall. Statistik över antal medborgare och medverkande, genus, barn/vuxen samt 
nationalitet. Rapporten ska också beskriva arbetet enligt §§ 6.1 och 6.2.  

§ 9  Ersättning 

Ersättningen för uppdraget är 214 tkr exklusive moms per år. Omförhandling av 
ersättningen ska ske senast per den 1 november varje år 

§ 10 Fakturering 

Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren i januari varje år. 

§ 11 Omförhandling 

Part får påkalla omförhandling av avtalet om ändrade förhållanden gör att 
bestämmelse väsentligen motverkar parternas gemensamma förutsättningar. 
Anmälan om omförhandling ska ske skriftligt så snart det åberopade förhållandet blivit 
känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från 
skyldighet att fullgöra berörs avtalsförpliktelse intill omförhandling avslutats.  

Omförhandling av ersättningen kan ske löpande i det fall antalet nya medborgare 
väsentligt avviker från föregående års anta, eller om krav på arbete eller kostnader för 
nya inslag i uppdraget tillkommer från uppdragsgivaren. 

§ 12 Uppsägning av avtal 

Uppsägning av avtal, av endera parten, ska ske senast 1 november 2020 och gäller då 
från och med 1 januari 2022. 

§ 13 Kontaktpersoner och underskrift 

Uppdragsgivarens kontaktperson är Elise Rhodin, kulturförvaltningens stab, och 
uppdragstagarens kontaktperson är Linda Eriksson, Destination Uppsala AB. 

 

Uppsala den    Uppsala den 

 

 

Linda Eskilsson  Sten Bernhardsson 

Ordförande, kulturnämnden  Direktör, kulturförvaltningen 

 

 

Uppsala den 
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Charlotte Skott 

Direktör, Destination Uppsala AB 
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1. Sammanfattning 

 

Uppdraget omfattade att planera och genomföra Uppsala kommuns välkomnande för de nya 

medborgarna i en högtidlig ceremoni i Rikssalen på Uppsala Slott. Ceremonin hölls i samband med 

Nationaldagsfirandet, där de nya medborgarna var hedersgäster. Syfte var att främja känslan av tillhörighet 

och uppvärdera betydelsen av medborgarskapet. 

Totalt 1347 nya svenska medborgare var inbjudna till Rikssalen på Uppsala slott. Innan själva ceremonin i 

Rikssalen bjöds gästerna på cider och frukt. Programmet hade likt tidigare år inslag av högtidliga tal, sång 

och musik. Tal hölls av Domino Kai, debattör i romska frågor, av kommunfullmäktiges ordförande Eva 

Edwardsson och även av Civilminister, Ardalan Shekarab. Slutord hölls av kulturnämndens ordförande 

Linda Eskilsson. Musik av La Cappella. Scenprogrammet hölls ihop av konferencier, kulturdirektör Sten 

Bernhardsson, kulturförvaltningen. 

2. Bakgrund 

Sveriges regering ålägger alla kommuner att en gång per år anordna en medborgarskapsceremoni. Uppsala 

kommun har givit Destination Uppsala i uppdrag att planera och genomföra 2019 års 

medborgarskapsceremoni (fd. välkomstceremoni). 

Uppdragsavtalet mellan Uppsala kommun och Destination Uppsala löper på tre år och innevarande avtal 

löper ut 2019.  

3. Uppdraget 

Uppdragsavtalet mellan Uppsala kommun och Destination Uppsala AB ser i en sammanfattning ut enligt 

följande: 

§ 6 Uppdrag  

§ 6. 1 Mål och inriktning 

Riksdagen beslutade om ändringar i lagen om svenskt medborgarskap i maj 2014. Ändringarna syftar till 

att tydligare använda medborgarskapet som ett viktigt verktyg i integrationsprocessen. Medborgarskapet 

har dels en juridisk betydelse med rättigheter och skyldigheter knutna till medborgarskapet, dels en 

symbolisk betydelse som inbegriper medborgarnas samhörighet med Sverige.  

Att bli svensk medborgare är en stor händelse i många människors liv. Genom att hålla en ceremoni för 

att högtidlighålla detta, markeras medborgarskapets tyngd. Ett välkomnande i form av en ceremoni kan 

även bidra till att stärka den nya medborgarens känsla av samhörighet och bidra till att personen känner att 

den betraktas som svensk och accepteras fullt ut av samhället.  

Uppsala kommun ska välkomna sina nya medborgare i samband med nationaldagsfirandet, där dessa ska 

erbjudas vara hedersgäster.  Medborgarceremonin ska ske tidigare under dagen och samordning med det 

senare nationaldagsfirandet ska ske.  

Uppdraget ska utföras i samråd med uppdragsgivaren/förvaltningsdirektören som i sin tur samråder med 

kommunfullmäktiges ordförande och kulturnämndens ordförande. 

§ 6.2  Inför medborgarskapsceremonin ska  
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1. Särskild inbjudan ges till de som blivit svenska medborgare på annat sätt än vid födseln, att delta 
vid en medborgarskapsceremoni. Det gäller alla personer som är folkbokförda i kommunen och 
som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare. Under föregående år? 

2. Ett individuellt tryckt bevis på medborgarskap ges till varje person enligt ovan. En särskild 
inbjudan ges till att delta som hedersgäst vid nationaldagsfirandet anordnat av kommunen samma 
dag.  

3. Samråd ske med uppdragsgivaren om utformningen av, och innehållet i, ceremonin. 
4. Samråd ske med uppdragsgivaren om årets budget/antal nya medborgare. 
5. Samverkan ske, i möjligaste mån, med andra aktörer under nationaldagen. 
7.    En säkerhetsplan i enlighet med kommunens säkerhetspolicy och lagen om skydd mot 

        olyckor upprättas.     

3.1. Syfte 

Uppdragets syfte var: 

– Högtidlighålla i en ceremoni och välkomna nya medborgare i Uppsala kommun (ej 

genom födseln), för att främja känslan av tillhörighet och uppvärdera betydelsen av 

medborgarskapet. 

– Dela ut ett individuellt tryckt bevis på medborgarskap till alla nya medborgare.  

– Samordna ceremonin med nationaldagsfirandet i Parksnäckan. 
 

3.2. Mål 
 

Kvantitativa mål för uppdraget var: 

– deltagande i ceremonin är frivilligt för nya medborgare 

– att nå alla med inbjudan och 50% av inbjudna kommer och tar emot diplom 

– att ha jämställt på scenen 
Målgrupp för uppdraget var: 

– Nya medborgare i Uppsala kommun, ej genom födseln, under senaste 18 månader 
 

4. Information, marknadsföring och press 

 

Joakim Bjelkås på Uppsala kommuns kommunikationsavdelning ansvarade för layoutarbete och 

produktion, i samarbete med Destination Uppsalas projektledning. Framtagen illustration av Stina Wolter 

2018 återanvändes till minnesbevis, se bilaga 2.  

4.1 Inbjudan 

En inbjudan skickades ut till alla nya svenska medborgare i Uppsala kommun under 2018. Totalt 1347 

inbjudningar skickades ut. Inbjudan togs fram på engelska, arabiska och svenska. Se bilaga 1.   

      4.2 Minnesbevis 

Ett minnesbevis togs fram och trycktes upp till alla nya medborgare som hade anmält sig senast den 24 

maj. 50 extra minnesbevis togs fram utan namn för att ha som reserv och skriva till de som anmälde sig 

senare eller vid feltryck. Se bilaga 2. 

4.3. Webb & digital marknadsföring 

Ingen annonsering skedde då det var ett slutet evenemang. 
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4.4. Annonsering 

Ingen annonsering skedde då det var ett slutet evenemang. 

4.5. Press 

Inför firandet skickades det ut ett kombinerat pressmeddelande för Nationaldagsfirandet och 
Medborgarskapsceremonin med Uppsala kommun som avsändare, se bilaga 3 
  

4.6. Genomförande 

 

 
 

Besökarna välkomnades på slottstrappan och i slottets entré av evenemangsvärdar och slottets dörrvakt. I 

entréhallen anmälde sig samtliga besökare och fick en nummerlapp vars motsvarande nummer fanns på 

minnesbevisen. Detta underlättade för gästerna som bara behövde uppge sitt namn en gång. I 

Kristinasalen delades minnesbevisen och flaggor ut.  
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Innan själva ceremonin i Rikssalen bjöds gästerna på cider och frukt, som serverades i rummet på vägen in 

till Rikssalen.  

 

 

 
 

Dörrarna till Uppsala slott öppnade klockan 09.45. Utdelning av minnesbevis och mingel, klockan 09.45 – 

10.20. Riktlinjerna för ceremonin var att den skulle hållas till en timme och det skulle vara korta, enkla tal. 

Gästerna skulle vara sittande i Rikssalen klockan 10.25.  

 

Ceremonin i Rikssalen startade 10.30. Programmet hade likt tidigare år inslag av högtidligt tal, sång och 

musik. Huvudtalare var Domino Kai, debattör i romska frågor. Tal hölls även av kommunfullmäktiges 

ordförande Eva Edwardsson och Civilminister, Ardalan Shekarab. Slutord hölls av kulturnämndens 

ordförande Linda Eskilsson. Musik av La Cappella. Scenprogrammet hölls ihop av konferencier, 

kulturdirektör Sten Bernhardsson, kulturförvaltningen. 
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4.7. Programmet 

• Konferencier Sten Bernhardsson     

• Tal av Kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson     

• Musik: La Cappella      

• Tal av Dominio Kai  

• Musik: La Cappella  

• Tal av Civilminister, Ardalan Shekarabi 

• Slutord Linda Eskilsson, kulturnämndens ordförande    

• Sveriges nationalsång Du gamla, du fria     

• Program slut       
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De gäster som inte hunnit hämta sitt minnesbevis eller minglat kunde göra det fram till klockan 12.  
Efter ceremonin hölls lunch på Cajsas kök för politiker, civilminister och talare.  
 
Under ceremonin fanns personal från Destination Uppsala och Kulturförvaltningen, samt extrapersonal: 

• Två personer från Kulturförvaltningen, Uppsala kommun 

• Tre personer från kommunikationsavdelningen, Uppsala kommun (medborgarsdialog, se nedan 

avsnitt 5) 

• Tre personer från Destination Uppsala 

• Fyra personer från Brink & Berger 

 

a. Gäster 

Antal nya medborgare med gäster uppskattades till 419 personer, varav 183 nya medborgare, vilket 

motsvarade ca 14% av de inbjudna. 0,7 % av utskickade inbjudningar skickades åter avsändaren. 

Totalt 1347 inbjudna  

• 263 Tackat ja 

• 1084 inte svarat/tackat nej 

 

Slutlig sammanställning 20180606     

Antal medborgare som deltog 183 -80 Anmälda 263, ca 19% 

Antal utdelade diplom  183    
Gäster till medborgare 236 -89 Anmälda 325 

Politiker  3     

Talare 4     

Artister 38     

Personal 12     

Tjänstemän Uppsala kommun, 
medföljande gäster talare, en 
journalist samt 3 studenter 
Japan 18     

Totalt 494 -169 
663 anmälda, -169 som inte 
kom 

Varav antal barn under -18år 148    
 

Jämförelsestatistik mot tidigare år: 
 

• 2018: 1329 inbjudna, 250 nya medborgare (19%), totalt ca 614 gäster (fåtal gäster 

kom oanmälda) 

• 2017: 1077 inbjudna, 198 nya medborgare (18%), totalt ca 463 gäster (fåtal gäster 

kom oanmälda) 

• 2016: 908 inbjudna, 145 nya medborgare (16%), totalt ca 380 gäster (fåtal gäster 

kom oanmälda) 
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• 2015: 826 inbjudna, 170 nya medborgare (21%), totalt ca 380 gäster (fåtal gäster 

kom oanmälda*) 

• 2014: 910 inbjudna, totalt antal gäster 600 (280 nya medborgare? (30%?) Oklart 

se ovan.) 

• 2013: 799 inbjudna, 110 nya medborgare (14%), totalt 240 gäster (X antal gäster 

kom oanmälda) 

• 2012: Ingen statistik tillgänglig 

• 2011: 606 inbjudna, 62 nya medborgare (10%), totalt 201 gäster (X antal gäster 

kom oanmälda) 

b. Medverkande 

La Cappella bestod av 38 kvinnor samt dirigent som var man.   

Fördelning medverkande: 
Totalt 38 personer (beräknat utifrån talare, konferencier samt kör). 
Män 4 st   
Kvinnor 40 st 
 

5. Medborgardialog 

För första året genomfördes kortare intervjuer på plats i syfte att samla in synpunkter från medborgarna 
om ceremonin. Totalt genomfördes tio korta och enkla samtal med medborgare, en del tillsammans med 
sina familjer. Samtalen gjordes främst på arabiska. 
 
En enkät skickades ut veckan efter genomförandet till samtliga medborgare som hade anmält sig via e-
post. Enkäten mejlades till totalt 170 medborgare och svar erhölls från 47 respondenter, dvs en 
svarsfrekvens på ca 28%. Feedbacken kommer att tas om hand och ses över inför kommande 
genomförande, för att utveckla och förbättra ceremonin som helhet. 
 
Frågor som ställdes på plats i samband med medborgarskapsceremonin: 

• Hur upplevde ni ceremonin? 

• Inbjudan och anmälan. 

• Mottagandet? hitta hit och mottagandet i slottet? 

• Ceremonin? Högtidligt välkomnande?   

 

Frågor som ställdes i enkäten via e-post veckan efter genomförande: 

• Q1 Inbjudan var välkomnande och inbjudande 
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• Q2 Det var tydligt hur man skulle anmäla sig 

• Q3 Det var tydligt vem man skulle kontakta vid frågor 

• Q4 Inbjudan var Informativ och jag hittade all information jag behövde 
o Q5 Kommentera gärna 

• Q6 Det var lätt att komma i kontakt med oss (hoppa över frågan om du 

• inte var i kontakt med oss inför ceremonin)  

• Q7 Jag fick svar på mina frågor(hoppa över frågan om du inte var i 

• kontakt med oss inför ceremonin) 

• Q8 Kontakten upplevdes trevlig och tillmötesgående(hoppa över frågan 

• om du inte var i kontakt med oss inför ceremonin) 
o Q9 Kommentera gärna 

• Q10 Det var lätt att hitta till ceremonin/slottet  

• Q11 Hur tog du dig till ceremonin? 

• Q12 Mottagandet upplevdes trevligt när jag/vi kom till ceremonin  
o Q13 Kommentera gärna 

• Q14 Jag uppskattar att få ett minnesbevis 

• Q15 Platsen/lokalen var bra och trevlig 

• Q16 Programinnehållet var bra 

• Q17 Upplevdes programmets längd som lagom? 

• Q19 Motsvarade ceremonin dina förväntningar? 
 

6. Hållbarhet 

Evenemanget miljömärktes enligt Håll Sverige Rents riktlinjer.  
 
 
Uppsala den 15 oktober 2019 

  

 

 

Namn: Linda Eriksson 

Projektledare, Destination Uppsala 
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7. Bilagor 

Bilaga 1 – Inbjudan A4 (falsad) 
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Bilaga 2 – Minnesbevis  

 

 

Bilaga 3 - Pressmeddelande   

Nationaldagen firas i Parksnäckan 
På nationaldagen torsdag 6 juni bjuder kommunen in till traditionsenligt nationaldagsfirande i Parksnäckan i 
Stadsträdgården med tal, musik och sång. Kommunens nya medborgare, som under förmiddagen 
välkomnats i en medborgarskapsceremoni på Uppsala slott, är hedersgäster vid firandet. 

Ceremoni på slottet 
Till ceremonin på slottet kommer ca 550 personer, nya medborgare med familj. Där får de nya medborgarna ta 
emot sitt minnesbevis. Civilminister Ardalan Shekarabi (S), kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson 
(L), kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson (MP) och Domino Kai, minoritetspedagog och debattör i 
romska frågor, håller tal. Sång framförs av damkören La Cappella. Konferencier är kulturdirektör Sten 
Bernhardsson. 

– Vi välkomnar de 1 347 nya medborgarna, varav 487 barn, som kommit till oss från 103 länder och med 

kunskap i 52 språk. Den 6 juni är ett fantastiskt tillfälle för att välkomna nya medborgare och sedan tillsammans 

fira det här landet Sverige och då värdesätta lite extra att vi har fred och frihet, säger Eva Edwardsson, 

kommunfullmäktiges ordförande.  
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Firande i Parksnäckan 

Talare vid firandet i Parksnäckan är kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson (L), kulturnämndens 

ordförande Linda Eskilsson (MP) och Petra Brylander, Uppsala stadsteaters teaterchef och VD. 

 

Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförening har tilldelats fana och Morgongåva Byalag har tilldelats fana 

och flagga av Stiftelsen Sveriges nationaldag. Överlämning av landshövding Göran Enander. 

 

Medverkar i programmet med sång och musik gör Trio X, Meta Roos och Uppsala City Soul Children.  

Programmet avslutas med att publiken och de medverkande tillsammans sjunger Sveriges nationalsång, ”Du 

gamla, du fria”. 

– Jag välkomnar alla Uppsalabor, nya som gamla, att fira Nationaldagen i Parksnäckan. Nationaldagen är en dag 
då vi firar Sverige som ett land i fred där människor med olika bakgrund lever tillsammans. I frihet och 
förhoppningsvis med förståelse och respekt för varandra, säger Linda Eskilsson (MP) kulturnämnden 
ordförande. 
Medborgarskapsceremonin och Nationaldagsfirandet i Parksnäckan har fått diplomeringen ”Miljömärkt event” 
av stiftelsen Håll Sverige Rent. 
Mer information och hela programmet finns på www.destinationuppsala.se/nationaldagen 

Uppsala kommuns nationaldagsfirande sker i Parksnäckan i Stadsträdgården torsdag 6 juni klockan 13.30 – 

14.30 

Tid för press 12.50-13.00 på Parksnäckan. Kontakta Linda Eriksson 018 727 13 42, 

Linda.Eriksson@destinationuppsala.se 

Konferencier är Sten Bernhardsson, Uppsala kommun. 

Fanborgen sköts av scouter från Wasakåren. 

 Bilaga 4 – Pressklipp  

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/det-kanns-harligt-att-fa-medborgarskap-5328587.aspx 

 

http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/miljomarkt-event-0
http://www.hsr.se/om-oss
http://www.destinationuppsala.se/nationaldagen
mailto:Linda.Eriksson@destinationuppsala.se
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/det-kanns-harligt-att-fa-medborgarskap-5328587.aspx
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Bild: Lennart Lindström | Joan Hussein och Jamila Sulaiman med barnen Saman Hussen tolv år och Miran 

Hussein åtta flydde från kriget i Syrien kring 2015. Nu får barnen medborgarskap. 

"Det känns härligt att få medborgarskap" 
Lyssna 

Över 500 personer som fått svenskt medborgarskap välkomnades på 
Uppsala slott på nationaldagen. 
"Det känns härligt att få medborgarskap", säger Nathaly Mantan från 
Kamerun. 

Lennart Lindström 

12:59 | 2019-06-06 

Intresset för ceremonin var stort. Redan när insläppet började var det kö. Joan Hussein 

och Jamila Sulaiman med barnen Saman Hussen tolv år och Miran Hussein åtta år var 

förväntansfulla. De flydde från kriget i Syrien kring 2015. 

– Det är barnen som får medborgarskap nu. Det får dom redan efter tre år. Jag och min 

fru får vänta ytterligare något år, säger Joan Hussein. 

Han jobbar som elektronikingenjör på ett företag utanför Uppsala. Jamila på en förskola. 

Barnen går på Almtunaskolan. Det viktigaste med medborgarskapet tycker de är att få 

ett nytt hemland.

 

https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=47&lang=sv_se&readid=main-text-5328587&url=https://www.unt.se/nyheter/uppsala/det-kanns-harligt-att-fa-medborgarskap-5328587.aspx
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BILD: Lennart Lindström | Rikssalen på Uppsala slott var nästan helt fullsatt när 
ceremonin började. 

– Redan idag har vi ju samma rättigheter som alla svenskar. Men det är ändå viktigt att få 

alla dokument som svensk medborgare. Vi blir en del av samhället och känner ett ansvar 

för det, säger Joan Hussein. 

Jamila Sulaiman tror inte familjen kommer att åka tillbaka till Syrien som det ser ut i 

dag, främst för barnens skull. 

– De går ju redan i skolan här, så vi är jätteglada, säger hon. 

Worknesh Gule från Etiopien har bott i Sverige i tre år och tycker det känns bra att bli 

svensk medborgare. 

 
BILD: Lennart Lindström | Nathaly Mantan fick sällskap av sin kille Daniel Modin till 
ceremonin och visade stolt upp sitt minnesbevis. 

– Man känner sig som en del av samhället, som en medlem av en stor svensk familj, säger 

hon. 

Hon har just gått en utbildning till undersköterska. Men måste lära sig språket bättre för 

att få jobb. 
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BILD: Lennart Lindström | Worknesh Gule från Etiopien har bott i Sverige i tre år och 
tycker det känns bra att blir svensk medborgare. 

– Jag pluggar svenska nu och hoppas få ett jobb snart. Jag vill ta ansvar och bidra till 

samhället, säger hon. 

Väl inne i slottet fick de nya medborgarna ett glas bubbel och sitt minnesbevis. Beviset 

är en välkomstgest från Uppsala kommun. Rikssalen var nästan fylld till sista plats när 

kommunstyrelsens ordförande Eva Edwardsson hälsade alla välkomna. Hon berättade 
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om sin egen bakgrund som immigrant från Tyskland efter kriget.

 

BILD: Lennart Lindström | Minnesbevisen låg på rad och väntade i slottet. 

– Att vara medborgare i ett land är att ha en relation till en speciell plats. Jag vet att 

några av er nu har dubbelt medborgarskap, andra svenskt. För vissa av er är det första 

gången ni har ett medborgarskap, sade hon och påminde om vilken betydelse 205 år av 

fred betytt för Sveriges utveckling, demokrati och frihet. 

Nathaly Mantan, 30 år från Kamerun, fick sällskap av sin kille Daniel Modin till 

ceremonin. Båda är från Uppsala. 

– Jag har varit här i sex år och det känns härligt att få medborgarskap.Jag är 

förhoppningsfull, säger hon. 

Även civilminister Ardalan Shekarabi (S), talade under ceremonin. Sång framfördes av 

damkören La Cappella. 
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