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Avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB om 
medborgarskapsceremoni år 2015 - 2016 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättat avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB om 
medborgarskapsceremoni den 6 juni år 2015 och år 2016. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden föreslås teckna avtal med Destination Uppsala AB om uppdraget att anordna 
medborgarskapsceremoni den 6 juni år 2015 och år 2016. Nämnden har kommunfullmäktiges 
uppdrag att anordna både medborgarskapsceremoni och nationaldagsfirande, vilka planeras 
äga rum samma dag. År 2015 är det 826 nya medborgare som ska bjudas in. Enligt lagen om 
svenskt medborgarskap (2001:82) ska alla kommuner välkomna alla nya medborgare. 

Ärendet 
Uppdraget att anordna medborgarskapsceremoni för Uppsala kommuns nya medborgare har 
tidigare legat på utbildning- och arbetsmarknadsnämnden. Uppdraget har förts över ti l l 
kulturnämnden från och med år 2015. Sedan tidigare har kulturnämnden uppdraget att 
anordna kommunens nationaldagsfirande. Kulturförvaltningen avser att teckna avtal med 
Destination Uppsala AB om utförandet av bägge uppdragen den 6 juni. På det viset kan 
samordningsvinster göras och effektivitet uppnås. De nya medborgarna kommer att inbjudas 
som hedersgäster vid nationaldagsfirandet. 

De nya medborgarna i Uppsala kommun uppgår år 2015 t i l l 826 personer. Inbjudan kommer 
att vara på svenska, engelska, arabiska och finska (arabiska är modersmål för 176 nya 
medborgare och finska för 57 nya medborgare). Ceremonin kommer att ske på Uppsala slott, i 
samarbete med Uppsala konstmuseum. Utformandet av medborgarskapsceremoni ska ske i 
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samråd mellan kommunfullmäktiges ordförande, kulturnämndens ordförande och 
förvaltningsdirektören för kulturförvaltningen. 

Ny lag om medborgarskap 
I april 2013 överlämnades betänkandet SOU 2013:29 "Det svenska medborgarskapet" med 
förslag t i l l ändringar i lagen om svenskt medborgarskap. I mars 2014 lämnade regeringen 
ändringsförslag i lagen om svenskt medborgarskap t i l l 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 t i l l 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 grand 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 t i l l för att högtidlighålla det nya 
medborgarskapet är det viktigt att det inte går alltför lång tid innan ceremonin äger ram. 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. 

Lagändringar fr. o.m. 1 april 2015 

• En portalparagraf införs som slår fast att medborgarskapet förenar alla medborgare 
och består av rättigheter och skyldigheter. Medborgarskapet står för samhörighet med 
Sverige. 

• Alla kommuner ska vara skyldiga att minst en gång per år anordna ceremonier för nya 
svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap. 

• Reglerna om hur ett barn får svenskt medborgarskap vid födseln ändras så att kvinnor 
och män likställs. Detta innebär att ett barn alltid blir svensk medborgare vid födseln 
om en av föräldrarna är det. 
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• Barns och ungas möjligheter att bli svenska medborgare underlättas genom kortare 
tidskrav på permanent uppehållstillstånd och bosättning i Sverige. 

• Tidsperioden för anmälan om svenskt medborgarskap förlängs för statslösa barn och 
unga vuxna. 

• De som har förlorat sitt svenska medborgarskap ti l l följd av tidigare bestämmelser 
som syftade ti l l att undvika dubbelt medborgarskap, får möjlighet att återfå detta. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ersättning för uppdraget med 200 tkr har i IVE (Inriktning, verksamhet, ekonomi) 2015-2018 
överförts från utbildning- och arbetsmarknadsnämndens budget til l kulturnämndens. 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. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

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

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. 

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 verks amhetsplan 2015 och 2016 

§2 Avtal 

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

§ 4 Syfte 
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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 t i l l att tydligare använda medborgarskapet som ett viktigt verktyg i 
integrationsprocessen. Medborgarskapet har dels en juridisk betydelse med rättigheter och 
skyldigheter knutna t i l l 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 t i l l att stärka den nya medborgarens känsla av 
samhörighet och bidra t i l l 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 t i l l 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 t i l l varje person enligt ovan. 

3. En särskild inbjudan ges t i l l 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 t i l l uppdragsgivaren samt i 
avtalsuppföljningen. 

En skriftlig rapport avseende årets uppdrag ska lämnas t i l l 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 vaije 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 Uppsala den 

Sten Bernhardsson 
Direktör, kulturförvaltningen 

Tiina Mykkänen 
VD, Destination Uppsala AB 


