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Kulturnämnden 

Uppföljning av avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB 
om medborgarskapsceremoni år 2015, samt beslut om avtalsersättning 
2016 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att godkänna rapporten från Destination Uppsala AB (DUAB) om uppdraget om Uppsala 
kommuns medborgarskapsceremoni 2015, samt 

att fastställa 2016 års ersättning för uppdrag enligt tidigare avtal om 
medborgarskapsceremoni till 204 tkr. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har sedan 2015 kommunfullmäktiges uppdrag att anordna både 
medborgarskapsceremoni för kommunens nya medborgare och nationaldagsfirande den 6 
juni. Destination Uppsala AB utförde uppdragen i samverkan med kulturförvaltningen. Till 
medborgarskapsceremonin på Uppsala slott inbjöds 826 nya medborgare i Uppsala kommun, 
varav 170 närvarade med sina familjer - totalt 380 gäster. 

Ärende 
Enligt lagen om svenskt medborgarskap (2001:82) ska alla kommuner välkomna alla nya 
medborgare. Uppdraget att anordna medborgarskapsceremoni i Uppsala har tidigare legat på 
utbildning- och arbetsmarknadsnämnden medan kulturnämnden haft uppdraget att anordna 
nationaldagsfirande. Kulturförvaltningen tecknade avtal 2015 med DUAB om utförandet av 
bägge uppdragen. Samordningsvinster kunde då göras och effektivitet uppnås. De nya 
medborgarna inbjöds som hedersgäster vid nationaldagsfirandet. 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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En månad innan ceremonin kontaktades kommunen av länsstyrelsen i Uppsala län, som hade 
kontaktats av det kungliga hovet. Kronprinsessparet ville besöka Uppsalas 
medborgarskapsceremoni. Det innebar ett samarbete med kommunens pressavdelning, 
säkerhetsavdelning samt med Säpo. Kulturförvaltningen arbetade tätt med uppdragstagaren 
för att säkerställa ett tryggt, välkomnande, välplanerat evenemang av hög kvalitet. Vissa 
merkostnader tillkom på grund av den ökade arbetsbelastningen och oväntade behov, mest 
beroende på besöket av kronprinsessparet. Se bilaga 2-3 DUAB: s rapport. 

Utformandet av medborgarskapsceremonin har skett i samråd mellan kommunfullmäktiges 
ordförande, kulturnämndens ordförande och förvaltningsdirektören för kulturförvaltningen. 

Bakgrund 
Ny lag om medborgarskap 
I april 2013 överlämnades betänkandet SOU 2013:29 "Det svenska medborgarskapet" med 
förslag till ändringar i lagen om svenskt medborgarskap. I mars 2014 lämnade regeringen 
ändringsförslag i lagen om svenskt medborgarskap till riksdagen i form av propositionen 
2013/14:143 "Ett medborgarskap som grundas på samhörighet". I maj 2014 beslutades 
ändringarna i riksdagen. Den 1 april 2015 börjar ändringarna i lagen att gälla. 

Ändringarna syftar till att tydligare använda medborgarskapet som ett viktigt 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 ceremonierna bör kommunerna lyfta fram att medborgarskapet är en grund för 
folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige. 

De som blir svenska medborgare på annat sätt än vid födseln bjuds in att delta vid en 
medborgarskapsceremoni. Eftersom ceremonierna är till för att högtidlighålla det nya 
medborgarskapet är det viktigt att det inte går alltför lång tid innan ceremonin äger rum. Av 
den anledningen ska ceremonierna anordnas minst en gång per år. Kommunerna ska bjuda in 
alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit 
svenska medborgare. Ett enhetligt och högtidligt bevis om svensk medborgarskap ska 
överlämnas i samband med ceremonin. Deltagande i ceremonierna ska vara frivilligt för nya 
medborgare. 

Regeringen avsätter i budgeten fem miljoner kronor årligen för att kommunerna ska kunna 
erbjuda nya svenska medborgare att närvara vid en medborgarskapsceremoni (0,50 kr per 
invånare). Ersättningen ska täcka lönekostnader för arbetstid, kostnader för att inhämta namn-
och adressuppgifter för nya medborgare och kostnader för inbjudningar och svarskort. 
Kommunerna behöver inte ansöka om finansiellt stöd för detta utan medlen fördelas i 
statsbudgeten. I budgeten för 2014 avsattes 5 miljoner kronor per år för ändamålet. 

Länsstyrelserna får i uppdrag att sprida information om hur ceremonier genomförs i 
kommuner. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Ersättning för uppdraget har i IVE (Inriktning, verksamhet, ekonomi) 2015-2018 överförts 
från utbildning- och arbetsmarknadsnämndens budget till kulturnämndens (200 tkr). Sveriges 
kommuner får ersättning från staten för vissa kostnader som uppstår vid anordnandet av 
medborgarskapsceremonier. Uppsala kommun har fått cirka 100 tkr för välkomnande av alla 
nya medborgare 2015. 

För år 2016 har en uppräkning med 2 % skett och en ersättning om 204 tkr föreslås. 
Ersättningens storlek har accepterats av uppdragstagaren vid uppföljning och dialog om 
avtalet. Medlen finns avsatta i nämndens budget för 2016. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga 	1)Avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB, avseende Uppsala 
kommuns medborgarskapsceremoni år 2015 —2016. 

2) a) Rapport från Destination Uppsala AB. 
b) Ekonomiskt utfall 2015. 

3) Överenskommelse om tillägg till avtal mellan kulturnämnden och 
Destionations Uppsala avseende medborgarskapsceremoni 2016. 
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Uplialut KULTURNÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Rhodin, Elise 	 2015-04-21 	KTN-2015-0182 

Avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB, avseende 
Uppsala kommuns medborgarskapsceremoni år 2015 - 2016 

§ 1 Parter 
Uppsala kommuns kulturnämnd, kallad uppdragsgivaren och Destination Uppsala AB, kallad 
producenten. 

§ 2 Avtal 
Producenten åtar sig för uppdragsgivarens räkning att arrangera Uppsala kommuns ceremoni 
för nyblivna medborgare den 6 juni år 2015 och 2016, i överensstämmelse med detta avtal. 
Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit sitt. 

§ 3 Avtalstid 
Avtalet gäller från 2015-01-01 till 2016-12-31. 

§ 4 Syfte 
Sveriges regering ålägger alla kommuner att en gång per år anordna en 
medborgarskapsceremoni. Syftet är att främja känslan av tillhörighet och uppvärdera 
betydelsen av medborgarskapet. Vid ceremonierna bör lyftas fram att medborgarskapet är en 
grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige. Ett enhetligt och högtidligt 
bevis om svensk medborgarskap överlämnas också i samband med ceremonin. Deltagande i 
ceremonierna är frivilligt för nya medborgare. 

§ 5 Styrning 
• Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (IVE) 2015 — 2018 

• Uppsala kommuns kulturpolitiska program 

• Kulturnämndens verksamhetsplan 2015 och 2016 

Postadress: Uppsala kommun, kulturnämnden, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kultumamnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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§ 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 
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. 

2. Ett individuellt tryckt bevis på medborgarskap ges till varje person enligt ovan. 

3. En särskild inbjudan ges till att delta som hedersgäst vid nationaldagsfirandet anordnat 
av kommunen samma dag. 

4. Samråd ske med uppdragsgivaren om utformningen av, och innehållet i, ceremonin. 

5. Samråd ske med uppdragsgivaren om årets budget/antal nya medborgare. 

6. 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. 
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§ 7 Information och dokumentation 
Uppdragstagaren har informationsansvaret för verksamheten. Det ska framgå att 
kulturnämnden är uppdragsgivare och kulturnämndens logotyp ska användas. 

Uppdragstagaren ska dokumentera 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 
En muntlig rapport och första utvärdering med budgetutfall ska ske senast den 1 oktober varje 
år. Eventuella avvikelser från avtalet ska skyndsamt rapporteras till uppdragsgivaren samt i 
avtalsuppföljningen. 

En skriftlig rapport avseende årets uppdrag ska lämnas till kulturnämnden 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 och ålder samt 
nationalitet. Rapporten ska också beskriva arbetet enligt 6.1, 6.2. 

§ 9 Ersättning 
Ersättningen för medborgarskapsceremonin är 200 tkr exklusive moms per år. Omförhandling 
av ersättningen ska ske så. snart antal nya medborgare fastslagits 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 berörd avtalsförpliktelse 
intill omförhandling avslutats. 

§ 12 Uppsägning av avtal 
Uppsägning av avtal ska ske senast den 1 september 2015 och gäller då fr.o.m. 2016-01-01. 
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§ 13 Kontaktpersoner och underskrift 
Uppdragsgivarens kontaktperson är Elise Rhodin, kulturförvaltningens avdelning för strategi 
och omvärld, och uppdragstagarens kontaktperson är Linda Eriksson, Destination Uppsala • 
AB. 

Uppsala den 20 S-03 Uppsala den 2 /41 2:ö 1 I 

Sten Bernha son 
Direktör, kultui orvaltningen  

Tiina Mykkänen • 
VD, Destination Uppsala AB 
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1. Sammanfattning 

Uppdraget var 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 826 nya svenska medborgare var inbjudna in till Rikssalen på Slottet. Innan själva ceremonin i 

Rikssalen bjöds gästerna på kaffe, te eller festis med kaka. Programmet hade likt tidigare år inslag av 

högtidligt tal, sång och musik. Huvudtalare var Alma Kirlic, och bandet som spelade var Väsen. Vid 

gästernas ankomst spelade Uppsalas Blåsorkester för att välkomna alla. Scenprogrammet hölls ihop 

av konferencier, kulturdirektör Sten Bernhardsson, kulturförvaltningen. 

En förändring mot tidigare år var att ceremonin tidigarelades med start kl. 10.30. Gästerna 

uppmanades att komma redan kl 09.45 eftersom det var viktigt att hålla tiden då H.K.H. 

Kronprinsessparet var gäster. Dörrarna skulle låsas kl 10.30. Ytterligare en förändring var att kortegen 

togs bort, eftersom det lades in en lite längre paus mellan ceremonin på Slottet och firandet i 

Parksnäckan. Gästerna vid slottet uppmanades att ta sig till Parksnäckan på egen hand. 

Under maj månad kom en förfrågan från Hovet om Uppsala kommun ville ta emot H.K.H. 

Kronprinsessparet. Uppdraget utökades med aktiviteter för att förbereda inför Kronprinsessparets 

närvaro; inbjudan av press, ett mingel med Kronprinsessparet, planering av extra personal samt 

säkerhetsfrågor. Det hölls flera möten tillsammans med uppdragsgivaren, Uppsala kommuns 

pressavdelning och säkerhetsavdelningen, samt även representant från Landshövdingen som hade 

mottagit förfrågan från Hovet. Programmet behölls oförändrat, men det lades till ett programblad 

och blombuketter, samt säkerhetsaspekterna med avspärrning av Borggården och extra vakter samt 

garderobspersonal lades till. Det lades ner ca 45 timmar på utökat uppdrag för förberedelser och 

extra möten rörande H.K.H. Kronprinsessparet. 

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 2015 års 

medborgarskapsceremoni (fd. välkomstceremoni). 

Destination Uppsala har tidigare år, 2012 projektlett ceremonin, men nytt för i år var att uppdraget 
låg under kulturförvaltningen. Föregående år, 2014 låg uppdraget hos Uppsala kommun, Kontoret för 
barn, ungdom och arbetsmarknad och de genomförde även projektledningen detta år. 

Uppdragsavtalet mellan Uppsala kommun och Destination Uppsala löper på två år och innevarande 

avtal löper ut 2016. 

2 
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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 

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. 

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

kommunen samma dag. 
4. Samråd ske med uppdragsgivaren om utformningen av, och innehållet i, ceremonin. 
5. Samråd ske med uppdragsgivaren om årets budget/antal nya medborgare. 
6. 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. 
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— 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 

4.1. Inbjudan 
En inbjudan skickades ut till alla nya svenska medborgare i Uppsala kommun. Totalt 826 inbjudningar 

skickades ut. Inbjudan togs fram på engelska, finska (Uppsala finskt förvaltningsområde för finska 

språket) och svenska. Inbjudan på arabiska ströks på grund av tidspress och komplikationer med 

hanteringen av omvänd meningsföljd i språket i designprogrammet hos Kommuntryckeriet, som på 

kort varsel (på grund av sjukdom) fick uppdraget att ta fram layout och produktion av inbjudan. 

4.2. Minnesbevis 
Ett minnesbevis togs fram och trycktes upp till alla nya medborgare som hade anmält sig senast 31 

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

sig sent eller vid feltryck. 

Kontakt togs med Länsstyrelsen för att få riktlinjer om vad nya lagen säger gällande utdelning av 

minnesbevis. Det är upp till varje enskild kommun att själva bestämma om man vill överlämna vad 
som kallas för skriftligt minnesbevis i samband med medborgarskapsceremonierna. Det finns inga 
bestämmelser vad gäller utformning av dessa skriftliga minnesbevis. Det enda som står i nya lagen 

(Ett medborgarskap...) är att det skriftliga minnesbeviset inte får kunna förväxlas med ett intyg eller 

bevis på ett medborgarskap. Således behövdes inte några minnesbevis delas ut till de som inte är 
med på medborgarskapsceremonin. Detta ströks därav, då det inte fanns utrymme tidsmässigt för 

denna efterhantering. 

4.3. Program 
Ett programblad togs fram och placerades ut på gästernas stolar. 

4.4. Webb & digital marknadsföring 
Ingen annonsering skedde då det var ett slutet evenemang. 
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4.5. Annonsering 

Ingen annonsering skedde då det var ett slutet evenemang. 

4.6. Press 

Inför firandet skickades det ut ett kombinerat pressmeddelande för Nationaldagsfirandet och 
Medborgarskapscerenionin från Destination Uppsala, se bilaga 1. Uppsala kommun skickade ut ett 
eget pressmeddelande inför ceremonin med fokus på den nya lagen och H.K.H. Kronprinsessparets 
besök. Ytterligare ett pressmeddelande skickades ut efter ceremonin för att informera om 
ceremonins genomförande, med Uppsala kommun som avsändare. 

H.K.H. Kronprinsessparets besök uppmärksammades av flera medier. 
Det var 16 ackrediterade journalister på plats under ceremonin. Ackrediteringen sköttes av Uppsala 
kommuns pressavdelning. 

Uppsalatidningen skrev en artikel om firandet i Parksnäckan, "Nationaldagen firas kungligt" (sidan 
14), den 4 juni. 
Länk till artikel.  

14 	4 ,...-10imm 2015 
	 UPPSALATIDNINGEN 

AKTUELLT 

Nationaldagen firas kungligt 
D i blir kunglig pidas på 
netferuldadsfirandet i 
Uppialli Is.. Kampa.. 
se...aret deltar i mede 
liorpa rakad...MO. 
På Medlet, 	Et26 pere 
Salter ska få hevIa på att 
de blivit svenska mede 
barden. 

Å Ila i Ilptvala von, hin d 
rarmira reedinepre undra 
All 1 InArd% tid emlborga 
duNevonnoVir A-Mtil 
ir 	K. prisma erm kan 
rar, Hide. puppa. I ha 
nringa av den lom har i 
harm., pilindag hr reta 
ah ve 

Hat «h håplidliel 
1Upplala ar da hit arnarg 

nimer 
ana kenin-ance khpa bil lalet ....sea, n 
la on .4 dan 11. Qf.01.031 
Minal en Kang an ara Hata 	På Slot fel kurnmrr Hand och da Mr orda:dar Hand 
1.0:0 Nid rn alhb  I 400.0 flartt..04.,,,n11,- 	.1g4 mu ko n n., Alen 
kon OM innEeirdarika, 	ml al ,k,a .11 kampa'. 	einproMo 

- ått Pi atonal drodtemr• veåtan Vroloria ah MU lat 	Frakt oeh Atitia lennIde 
pare 4r 	osh klaphitlapf 	 reodiottaar 

innatir alt man far aha i elkint i Park.nkken 	I Imradtahro i Parkvedaan 
dc till iphaor 400 Idlian- 	11.(1.,304 Pir lir , 	aglbeia 
mor dia uond.ar. man 0,1.1.1 odal hed...pada ild IM .0 och kub Unickallorrt, 

rika anm ar at1 dkr Aina odirälla natioiran kr. Mann.. 
Aleira biEi IPIPi.Er dat i Parimradvan rj g 

bl, ,,, in. Kina land ah rordiarmr. Ikr Alumhip arr 	 ~PM« 
lova i för må alla. parekat ha ird iinlorrna i on cn . 	 0,051103 

MER Flaggmarsch, musik och skrotdykning 
.1 tam ni liefikl att tim pi »brak.» HM.. be »Hl 	ar alla alitleihel«. 
• Prfla KVM. Nonerennridet made av kv .10-1G Ilar ken di kåra pi dereldalmäng. 
air., roar ... nrod 	 reda hm. Ned i Damannlio, 
• rå IlL.1101111... roar«. en. flieganemimrå natiormiskrq eon 	landshaa 
rådet 	Wc.. Id 13. Dåre her 	bland 4.0.0 ihrvispeloch Medan,. 
• 1111611.1C11.12eir men rplIa. Merprurather och Akne. kan fa Int hinnite i Sag 
KI 12 q, 	- med lame siek oddsen- fr, Ica-,riron Lame. Si-das gard, 
hen 	aiiremo. Arma« 1, vld 
• oancreckittlpdåala dardaba. demi. med ardandlonGmear lår,d ger komme 
113. harbde magenn Mör %mem f0,00,..1.000va, 0.4FM:Hargarela 

41t,' 
arm,. 

Drarnatian 	Omarenn narler Mitdi• 

Aftonbladet hade ett filmklipp på webben, Kronprinsessan Victoria: "En betydelsefull dag", den 6 juni 

Länk till filmklipp. 

IBL bildbyrå lade ut bilder i deras bildarkiv, 6 juni 

Länk till bildarkiv.  

Svensk damtidning skrev en artikel på webben, Så firade kungafamiljen nationaldagen, 6 juni. 

Länk till artikel.  

SVT rapport gjorde en nyhetssändning, 6 juni. 

http://www.svtplay.se/video/2976619/rapport/rapport-rapport-548  (10.24 inne i programmet, ligger 

kvar 6 dagar till) 
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SVT Uppsala publicerade en artikel på webben, Nya svenskar välkomnades kungligt på slottet, 6 juni. 

Länk till artikel.  

TV4 publicerade ett filmklipp på webben, "Svenska flaggan betyder frihet och demokrati", 6 juni 

Länk till filmklipp. 

UNT, skrev en artikel på webben, Färre svenska medborgarskap delas ut, 3 juni. 

Länk till artikel.  

UNT skrev en artikel på webben, Victoria välkomnar nya medborgare, 26 maj. 

Länk till artikel.  

UNT publicerade en artikel en artikel på webben, Så många blev utan ström, 6 juni. 

Länk till artikel.  

UNT skrev en artikel på webben, Victoria ledde firandet, 6 juni. 

Länk till artikel.  

UNT skrev en artikel på webben, Nationaldagsfirandet i gång, 6 juni. 

Länk till artikel.  

UNT 24 publicerade ett filmklipp på webben. 

Länk till film.  

Uppsala kommuns egen fotograf, sammanställde en film från ceremonin. 1 minut från 

medborgarskapsceremonin, Uppsala Slott 2015, 6 juni. 

Länk till filmklipp.  

Uppsala kommuns pressmeddelande, länk till pressbilder och film, Högtidlig ceremoni för nya 

svenska medborgare, 6 juni. 

Länk till pressmeddelande och film.  

5. Genomförande 
Under ceremonin hade vi förstärkning av extrapersonal: 

Säkerhet: 6 personer (Säkerhetsavdelningen, Uppsala kommun) 

Minnesbevis: 3 personer (DUAB praktikant och 2 volontärer) 

I och i anslutning till Rikssalen: 5 personer (Uppsala Kommun) 

Press: 2 personer (Uppsala Kommun) 

Uppsalas Blåsorkester välkomnade gästerna med musik inne i "Galleriet", där gästerna passerade på 
väg upp till Rikssalen. Platsen för orkestern flyttades från Borggården till inne i "Galleriet" eftersom 
det var risk för regn. 

Innan själva ceremonin i Rikssalen bjöds gästerna på kaffe, te eller festis med kaka, som serverades i 
rummet på vägen in till Rikssalen. Det var även utdelning av flaggor och det fanns erbjudande från de 
kommunala verksamheterna för de som önskade. Minnesbevisen delades ut på vägen in till 
Rikssalen, i rummet innan serveringen av kaffe och kaka. 

6 
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Programmet hade likt tidigare år inslag av högtidligt tal och sång och musik. Huvudtalare var Alma 

Kirlic, och bandet som spelade var Väsen. Vid gästernas ankomst spelade Uppsalas Blåsorkester för 

att välkomna alla. Scenprogrammet hölls ihop av konferencier, kulturdirektör Sten Bernhardsson, 

kulturförvaltningen. 

Det var ur säkerhets synpunkt viktigt att alla gästerna var på plats inne i Rikssalen kl. 10.25. Dörrarna 
till Slottet låstes kl. 10.30. Därefter kom H.K.H Kronprinsessparet in i Rikssalen. Till hjälp för att ta 
emot gästerna och få dem avprickade och visades upp till Rikssalen hade vi förstärkning av Uppsala 
Kommuns säkerhetsavdelning, 6 personer. Kronprinsessparet togs emot av Landshövding Peter 
Edgart och Kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg. 

40 minuter innan ceremonins start blev det strömavbrott på Slottet. Krishanteringen sköttes under 
ledning av Pernilla Naesström som ansvarig för Rikssalen. Det var oklart om det var ett lokalt problem 
men visade sig att det var ett större strömavbrott för flera tusen abonnenter i Uppsala. Ceremonin 
kunde starta med släckta lampor och med hjälp av temporär lösning i form av en batteridriven 
högtalare från KonstmuAet. Under ceremonins andra del kom strömmen tillbaka och programmet 
fortsatte ostört. 

Riktlinjerna inför ceremonin var att den skulle hållas till en timme och det skulle vara korta, enkla tal. 
Ceremonin startade 10.35 efter att Kronprinsessparet satt sig och vi höll tiden med en timmes 
program. 

5.1. Program 

• Välkomsttal av Landshövding Peter Egardt 
• Nu delar vi ansvar och rättigheter, av Kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg 
• Väsen, Carl Linnaeus Polones och Eklundapolska, nr 3 framförs av Olov Johansson, Mikael 

Marin och Roger Tallroth 
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• Hitta hem, tal av Författare och spoken word artist Alma Kirlic 
• Väsen Lilla Kulturbidragsvalsen och Byss-Calles Slängpolska framförs av Olov Johansson, 

Mikael Marin och Roger Tallroth 
• Tal av H.K.H. Kronprinsessan Victoria 
• Slutord av Peter Gustavsson, kulturnämndens ordförande 
• Sveriges nationalsång, Du gamla, du fria. Sång under ledning av Gustaf Bäckström och 

Ingela Linde till ackompanjemang av Väsen 

5.2. Gäster 

Antal gäster uppskattades till ungefär 380 personer, varav 170 nya medborgare. 3 % av utskickade 

inbjudningar skickades åter avsändaren. 

Jämförelsestatistik mot tidigare år: 

• 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) 
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En frågeställning inför ceremonin var hanteringen av oanmälda gäster, då SÄPO hade direktiv att få 

namnlistor på samtliga personer som skulle närvara inne på Slottet. 

Det kom ett fåtal, 7-10 gäster, som inte fanns med på OSA-listan. Ett fall var en man som visade sig 

finnas med på OSA-listan, men efternamn och förnamn hade bytt plats. Han kom in när detta misstag 

retts ut. Familj och vänner till en orkestermedlem ville följa med in när orkestern spelade. De hade 

inget att göra med själva medborgarskapsfirandet och släpptes inte in. Det var två fall då vänner till 

inbjuden medborgare kommit dit för sent och den inbjudne redan gått in och blivit avprickad. Då vi 

inte hade någon definitiv storleksavgränsning på följet, så bad vi den inledningsvis nekade att ringa 

upp den inbjudne inne på slottet. Denne kunde då komma ut och hämta in de senkomna efter vår 

koll att det var någon som var avprickad tidigare. 

En familj kom en kvart efter utsatt tid, efter att ceremonin hade börjat, och kom inte in eftersom vi 

hade direktiv att låsa dörrarna. 

5.3. Medverkande 
Det var blandat både män och kvinnor i Blåsorkestern. Fördelningen på scenen var 5 män samt 3 

kvinnor (beräknat utifrån talare, konferencier samt band). 

Fördelning medverkande: 
Totalt 8 personer 
Män 7 st (musikensemblen räknat som 3 personer, män) 
Kvinnor 3 st 

Uppsala Blåsorkester är inte inräknade i ovan siffror då deras spelning låg innan det officiella 
programmet började. 

Uppsala den 8 oktober 2015 

Namn: Linda Eriksson 

Titel: Senior projektledare, Destination Uppsala 
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Bilaga 1 — Inbjudan A4 (två sidor) 

Uppsala kommun vill med denna inbjudan 
uppmärksamma Dig som blivit svensk med-
borgare under året 2014. Du, tillsammans 
med Nå gäster, är välkomna till en ceremoni 
med tal och musik på Uppsala slott den 
6 juni kl. 10.00. 

Du/ni är även välkommen som hedersgäst vid 
kommunens nationaldagsfirande i Parksnäckan, 
Stadsträdgården kl. 13.30. 

Varmt välkomnat 

se.,‹ 773-, 

Carl Lindberg 
Kommunfullmäktiges ordförande 

Skicka denna talong nll_ 
Destration Uppsala, Stationsgaan 12, 753 40 Uppsala 
eller larnna den på Turistbyrån, Kungsgatan 59 

Du kan avel skicka e-posr 	6funiedestinanonuppsalc.se  

Venligen ange b- och eftemorm, eventuella mcsallergy eller 
specialkost SOM' orr, gest rrecifefter. 

PROGRAM 
09.45 Dörrarna öppnas, ingång D 

Skriftligt minnesbevis delas ut 

10.00 Kaffe med kaka serveras inne på slottet 

10.30 Ceremoni med tal och musikprogram i Rikssalen 

11.30 Ceremonin avslutas 

Medborgarskapslagens portalparagraf: 
Tie svenskt ineolorgankopet är det AN92.,:t rcirtstgo färhälkindet ~åar pnee.i.b«,,,zren 
och sraien, som arrebek friheter, reinti~r och skridighestr kr bråda parser. hsedixrp2r-
st °Fet kirenor c4c medborgare och står kuf sanAinghet med Sverige Medborgcrskape i 
representerar dc? hmw& meclkinslu:rper i  cht sersia sarnhaer och dr ei grjsd hr 
S.I.ore'sen.•  

OSA senast den 25 maj 

Peter Gustavsson 
Kulturnämndens ordförande 

Jag/Vi kommer till ceremonin på Uppsala slott den 6 juni 

Namn 	  

Adress 	  

Teefon 	  

E-pos 	  

lag tar med m 	 gost/-er. 

Antal persone• Scrrt Tate. engt/specialkost 	  

Uppate 
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KUTSU 
Uppsalan kunta haluaa onnitella sinua siitä, 
ettö olet vuonna 2014 saanut Ruotsin kansa-
laisuuden. Kutsumme sinut ja enintään kaksi 
seuralaistasi asian kunniaksi Uppsalan linnassa 
6.6.2015 klo 10.00 pidettävään seremoniaan, 
jossa kuullaan puheita ja musiikkia. 

Sen jälkeen olet tervetullut kunniavieraana 
kunnan järjestämään Ruotsin kansallispäivän 
juhlaan, joka alkaa klo 13.30 StacIsträd-
gårdenin Parksnäckanissa. 

OH E LMA 
09.45 Ovet avautroat, Uppsalart taidemusecrs sisäänkäynti D 

Osa Ilistumistodisiukset jaetaan muidoksi 
10.00 Kahvii- ja kakkutarjoilu linnassa 
10.30 Puheita ja musiiikia sisäl 'Mya' seremonia Riltssakenissa 
11.30 Serernonia pftätlyy 

Sydämellisesti tervektall 

i 	il..<  

Carl Lindberg 
	

Peter Gustavsson 
Kunnanvaltuuston 
	

KulttuurilauSakunnan 
puheenjohtaja 	 puheenichtaja 

Kansalaisuuslain 1 §: 
"Ruposin V151:1C3i3  an kirkein imisarnkisen ja vailion vaken aikeesstkide, ja siken 
sisätYyyznakmpia psalm:ok koskeaia vapaaksia„ &bidat° ja verrakianduia. Km, 
sabisuu-s yhdiskra kairdcia kansat'aisia jakuvasma yfeteenkumWtkattr attan kanssa. 
Kansakismis menikt tnuoc(disesta .1w:dant:est= ruotschiseen yht iskunkran ja 
kansamään perasta. 

Vp. viimeistään 25. toukokuuta 

Laheta kupcnki asaitkesee.n 
Destination Uppsala, Stationsgatan  12. 753 40 Uppsala 
tal kto se matkodutimtstoon, Kungsgatan 59 

Volt nios lothettatt sahkopostia osoineeseer. 61uni0desttnallonuppsala.se  

Iknotta elu-la sukururnest, mahdolliset iuoka-airealengtat ini enkcisruokavalia 
sek rt osallistutko puhlaan yksin val seuralmen kanssa. 

Osallistun serernowaan Uppsalan linnassa 6. kesakuuta 

Nimi 	  

Osoite 	  

Puheltnnumena 	  

Sahlopostt 	  

Otan mukoani 	 vieroanivierasta 

1-lenkilornaira a ruoka-aineallergiatienkoisruokavaliot 	  

INVITATION 
With this invitation, Uppsala Municipality 
would like to recognise you as one of those 
who became Swedish citizens in 2014. You 
are hereby invited to attend a ceremony with 
speeches and music at Uppsala Castle on 6 
June at 10.00 and may bring two guests. 

You are also welcome as guest of honour at 
the Municipality's national day celebrations at 
Parksnäckan in Stadsträdgården at 13.30. 

PR OG 
09.45 Doors apen, entrance D 

Presentation of written commernarative certificates 
10.00 Coffee and cakes are served inside the castle 
10.30 All seated for the Ceremony with speeches and 

a programme of music in Rikssalen 
11.30 Cerernany ends 

We  wish you a very worm welcome. 

Chair of the 
Carl Lindberg 	

Chair of the 
Peter Gustavsson 

Cultural Affairs Committee Municipal Assembiy 

The Swedish C itizenship Acrs portal paragraph 
'Swedish citizenship is die most imports« kgaf rerafonship berween »in aYzen and 
the stat ond involves freedcons, stkos and ,clikations rar tolft pantts. Cifzers.442 
Labs arr  citizens and isa sign  d Anky  with Sweden. Citizeoship represents ramar 
inembership  d  Swedish socieiy ord isa iroundation For demacrary." 

RSVP by 25 May at the latest 

Please send this coupon 
Destination Uppsala, Stationsgalon 12, 753  40  Uppsala 
or hand it in at Turistbyrån, Kungsgatan 59 

You can also send an e-mail ta 61uni0desrnalionuppsala_se 

Please state your fint and last names and if you have a foccl allergy or a 
special diet and if a guest or pests volt be accompanying you. 

1/we will aitend the ceremony at Uppsala Castle en 6 ;une 

Name 	  

Address 	  

Telephone 	  

E-mail 	  

I will  be  bringing 	 guest/s. 

Number of guests and bod allergy and/or spe.cid diet 	  
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Bilaga 2 -  Program_A5 (två sidor) 

UPPSALA KOMMUNS 
MEDBORGARSKAPSCEREMON1 

6 juni 2015, Uppsala slott 

Program 
Välkomsttal 	 Väsen 
Landshövding Peter Egardt 	Lilla Kulturbidragsvalsen och 

Byss-Calles Slängpolska framförs 'Nu delar vi ansvar och rättigheter av Olov Johansson, Mikael Marin Komnnuafullm&-tiges ordförande 
Carl Lindberg 	 och Roger Tallroth 

Tal Väsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria Carl Linnxus Polones och Ekluncia- 
polskm ur 3 framförs av Olov Johan kson. Sveriges nationalsång 
Mikael hiarin och Roger Tallroth 	Dn gamla. du fria 

Sång under ledning av Gustaf Hitta hem Bäckström och lagda Linde till Författare och spoken word artist 
Ahna Kirlic 	 ackompanjemang av Väsen 

Konforncier: Kulturdirektör Sten Bernhanisson 

13 
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Du gamla, du fria 
Texr: Richard Dybeck 1344 iffr sik: Garnmal folkvisa 

1  Du vimla,. du fria du fjällhöga Nord 
du tysta, du glädjerika sköna! 

Jag hälsar dig, vånaste land uppå jord, 
din sol, din himmel.. dina ängder gröna, 
din sol, din himmel.  dina ängder gröna 

= Du tronar på minnen från fornstora dar, 
då ärat ditt namn flög över jorden. 

Jag vet, att du är och du blir vad du var. 
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden! 
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden! 

Dokumentnummer 

Uppate 
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MINNESBEVIS 
Deltagande i medborgarskapsceremoni, Uppsala 6 juni 2015. 

För och Efternamn 

har av Uppsala kommun välkomnats som 
svensk medborgare vid en ceremoni på Uppsala slott. 

"Det svenska niedborgarskapet är ett rättsligtförhållairde mellan medborgaren 
och staten som medfiär rättigheter och skyldigheter för båda parter Medborgaa.skapet 

förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medbo,garskapet 
ivresenterar det formella Medlemskap et i det svenska samhället och är en 

grwid för folkstyrelsol." — Medborgarskapslagens portalparagraf 

Carl Lindberg 	 Peter Gliga17:son. 
K.:OMMitnfizilmäktiges ordförande 	 Kulturnämndens ordförande 
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Bilaga 4- Pressmeddelande, avsändare Destination Uppsala: 

Pressmeddelande - Nationaldagstraditionen i Uppsala fortsätter_v 2.0 final 

2 juni 2015 

NATIONALDAGSTRADITIONEN 1 UPPSALA FORSÄTTER 

På nationaldagen* lördag 6 juni välkomnar kulturnämnden, Uppsala kommun åter till det 
sedvanliga nationaldagsfirandet i Parksnäckan, Stadsträdgården. Medverkar gör bl. a. 
musikensemblen Trio X, sångerskan LaGaylia och huvudtalaren Stina Oscarson. Tidigare 
på förmiddagen hålls den traditionella medborgarskapsceremonin på Uppsala slott där 
Kronprinsessan Victoria i år kommer att hålla tal. 

— Uppsalas motto är "Välkommen hit - välkommen hem" och den inställningen präglar också kommunens 
nationaldagsfirande. Uppsala är som bäst när vi är öppna för nya intryck, impulser och människor. Den 
sjätte juni bjuder vi in till en folkfest för fred, förståelse och det fria ordet och vi hälsar alla varmt 
välkomna, säger Peter Gustavsson, kulturnämndens ordförande. 

Årets program för Nationaldagsfirandet i Parksnäckan består av gamla och nya programpunkter. 
Utöver improvisationsgruppen Trio X och sångerskan LaGaylia så bjuder också S:t Maria barnkör, 
under ledning av Leif Hall, på musik och sång. Dramatikern, regissören och kulturdebattören Stina 
Oscarson är vald till årets huvudtalare. 

Tidigare på förmiddagen hålls den traditionella medborgarskapsceremonin för kommunens nya 
svenska medborgare på Uppsala slott. Förutom representanter från kommunen och Länsstyrelsen i 
Uppsala län så deltar också Kronprinsessan Victoria och prins Daniel. 

— På slottet välkomnar vi de kommuninnevånare som har blivit svenska medborgare under 2014. 
Där kommer bland annat folkmusikgruppen Väsen att spela och Kronprinsessan Victoria att hålla 
tal, säger kulturdirektör Sten Bernhardsson, kulturförvaltningen. 

Efter ceremonin på slottet följer det traditionsenliga firandet i Stadsträdgården, i Parksnäckan, där 
de nya medborgarna är hedersgäster. 

Uppsala kommuns nationaldagsftrande sker i Parksnäckan, Stadsträdgården lördag 6 juni kl. 13.30 
— 14.30. Programmet finns att ta del av på www.destinationuppsala.se/nationaldagen.   

För mer information, vänligen kontakta: 
Linda Eriksson, Projektledare på Destination Uppsala 
018-727 42 13, linda.erikssondestinationuppsala.se   

*Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges kung. Samma datum 1809 skrev riksdagen under den gällande regeringsformen, som 
fastslog de allmänna medborgerliga rättigheterna, bland annat yttrande- och tryckfriheten som är viktiga steg mot den demokrati vi lever 
i idag. 1916 konstituerades en styrelse för svenska flaggans dag som ville verka för en nationell samling kring flaggan. På så sätt blev den 
6 juni officiellt den svenska flaggans dag; en dag av samling och samförstånd mellan alla svenskar, oberoende av politisk färg. Därför kan 
det ses som en helt naturligt utveckling när flaggdagen år 1983 blev vår officiella nationaldag. 
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Bilaga 5 - Pressmeddelande, avsändare Uppsala kommun: 
Pressmeddelande - Kronprinsessparet deltar i medborgarskapsceremonin 2015-05-26_Final 
Fia Söderberg 	 2015-05-26 

PRESSMEDDELANDE 

Kronprinsessparet deltar i medborgarskapsceremoni 
Den 6 juni bjuder Uppsala kommun in alla som under 2014 har blivit svenska medborgare till 
en medborgarskapsceremoni på Uppsala slott. Förutom representanter från kommunen och 
Länsstyrelsen i Uppsala län deltar kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Även 
medborgarskapsutredaren Gunnar Strömmer är inbjuden. De nya medborgarna är 
hedersgäster vid kommunens officiella nationaldagsfirande i Parksnäckan under eftermiddagen. 

I Sverige arrangerades de första medborgarskapsceremoniema i början av 1990-talet och i Uppsala är 
ceremonin numera en tradition. Kulturnämnden ansvarar för arrangemanget som genomförs av 
Destination Uppsala. 

Carl Lindberg, (S), kommunfullmäktiges ordförande, uppskattar traditionen: 

— Det har blivit en uppskattad tradition att börja nationaldagsfirandet med en ceremoni för våra nya 
medborgare och deras anhöriga. Det brukar vara ett högtidligt tillfälle med mycket glädje. Att 
kronprinsessan Victoria och prins Daniel väljer att delta vid vår ceremoni här i Uppsala är naturligtvis 
både hedrande och glädjande. 

Medborgarskapet är viktigt för känslan av delaktighet i det som händer i samhället och för känslan av 
gemenskap med andra i Sverige, fastslår lagen om medborgarskap, med ändrat innehåll från 1 april 
2015. Alla kommuner är nu med lagändringen skyldiga att minst en gång per år anordna ceremonier 
för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap. Genom att hålla en 
ceremoni för att högtidliggöra detta, markeras medborgarskapets tyngd. 

— Att bli svensk medborgare är stort och högtidligt. Det innebär att man får alla de rättigheter som 
tillkommer alla svenskar. Det innebär också ett ökat ansvar att efter bästa förmåga bidra till att Sverige 
blir ett ännu bättre land att leva i för oss alla. Vi har därför anledning att vara såväl glada som 
tacksamma för att så många vill hjälpa till att vårda och värna vårt gemensamma land. Att 
kronprinsessparet har valt att dela glädjen med alla just här i Uppsala skänker medborgarskapet extra 
tyngd och värde, säger landshövding Peter Egardt. 

Mer information 
Sten Bernhardsson, kulturdirektör 
Telefon: 018-727 17 85 
E-post: sten.bernhardsson@uppsala.se  

Kontaktperson för press och media 
Inga-Lena Andersson 
Telefon 018-727 13 71 
E-post inga-lena.andersson@uppsala.se  
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vPinek 
KULTURNÄMNDEN 

2016 -01- 15 

     

  

Budget 2015 

  

Diarienr. 

Ahlbtf: 

    

5-7 

    

               

               

                 

                 

  

INTAKTER 
Uppdragsersättning Kulturnämnden 	 200 000 
Utökat uppdrag: Kulturnämnden 	 25 264 
Utökat uppdrag: Kommunstyrelsen 	 8 610 

          

            

     

 

ISumma intäkter 

              

   

233 874 

          

               

 

KOSTNADER 
Marknadsföring 
Översättning 	 1 139 
Tryck och formgivning inbjudan och minnesbevis 	 11 715 

          

 

Summa marknadsföring 	 12 854 

          

Genomförande 
Porto 	 5 039 
Lokalhyra 	 15 000 
Underhållning 	 30 500 
Catering 	 24 360 
Flaggor 	 4 700 
Dörrvakt 	 1 500 
Polistillstånd 	 250 
Övriga kostnader 	 395 
Mat extrapersonal 	 445 

          

          

Summa genomförande 	 82 189 

          

Utökat uppdrag Kulturnämnden 
Blågula band, blomsterdekorationer, blombuketter 	 3 116 
Program (tryck) 	 1 235 
Byråkostnad 	 2 213 
Projektledning 	 18 700 
Summa utökat uppdrag Kulturnämnden 	 25 264 

Utökat uppdrag Säkerhet 
Säydrhetsavspärrning 	 3 510 
P-Vakt 	 1 200 
Extra dörrvakt 	 1 500 
Garderobspersonal 	 2 400 
Summa utökat uppdrag Säkerhet 	 8 610 

Personalkostnader 
Extrapersonal 	 0 
Projektledning 	 81 462 
Summa personalkostnader 	 81 462 

Övrigt 
Miljömärkning 	 0* 
Summa kostnader 	 210 379 
Resultat 	 23 495 
*Belastas ej projektets budget. DUAB kostnadsbärare. 
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