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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-04-14

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 136

Värdskap för O-ringen 2021

KSN-2018-2845

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. attUppsala kommun åtar sig värdskapet för O-Ringen år 2021
2. attuppdra åt Destination Uppsala AB att tillsammans med O-Ringen AB och

berörda intressenter utforma en plan för genomförandet av O-Ringen 2021
3. attavsätta en utökad budgetram på 830000 kronorsom tillkommer vid flytt av

evenemanget till 2021
4. attuppdra till stadsdirektör att teckna avtal med O-Ringen ABför

genomförandet av O-Ringen 2021inom ramen för de ekonomiska
förutsättningar som redovisas i föredragningen, samt

5. attuppdra till kommunledningskontoret att beakta de ekonomiska
förutsättningarna i Måloch budgetarbetet 2021-2023.

Yrkande

Jonas Segersam (KD) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 15 juni 2016 beslut om att Uppsala kommun ska åta sig
värdskapet för orienteringstävlingen O-Ringen år 2020(bilaga).Tävlingarna var
planerade att genomföras den 19–25 juli 2020. På grund av rådande omständigheter
med spridning av COVID-19 föreslås en flytt av O-Ringen till sommaren 2021. Flytten av
evenemanget är grundat på den osäkerhet som råder kring sammankomster över 50
personer, rekommendationer för deltagare och funktionärer inom riskgrupper samt
därtill de internationella deltagarnas möjlighet att ta sig till Sverige.
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I sitt beslut i juni 2016 avsatte Kommunstyrelsen 6 000 000 kronor för genomförandet
av O-Ringen 2020. Uppsala kommuns kostnader för att skjuta evenemanget ett år fram
i tiden beräknas till 830 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2020
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-15 § 132
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Värdskap för O-ringen 2020 – flytt av 
tävlingarna till 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att Uppsala kommun åtar sig värdskapet för O-Ringen år 2021 

2. att uppdra åt Destination Uppsala AB att tillsammans med O-Ringen AB och 
berörda intressenter utforma en plan för genomförandet av O-Ringen 2021 

3. att avsätta en utökad budgetram på 830 000 kronor som tillkommer vid flytt av 
evenemanget till 2021 

4. att uppdra till stadsdirektör att teckna avtal med O-Ringen AB för 
genomförandet av O-Ringen 2021 inom ramen för de ekonomiska 

förutsättningar som redovisas i föredragningen, samt 
5. att uppdra till kommunledningskontoret att beakta de ekonomiska 

förutsättningarna i Mål och budgetarbetet 2021-2023. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 15 juni 2016 beslut om att Uppsala kommun ska åta sig 
värdskapet för orienteringstävlingen O-Ringen år 2020 (bilaga). Tävlingarna var 

planerade att genomföras den 19–25 juli 2020. På grund av rådande omständigheter 
med spridning av COVID-19 föreslås en flytt av O-Ringen till sommaren 2021. Flytten av 
evenemanget är grundat på den osäkerhet som råder kring sammankomster över 50 

personer, rekommendationer för deltagare och funktionärer inom riskgrupper samt 
därtill de internationella deltagarnas möjlighet att ta sig till Sverige.  

I sitt beslut i juni 2016 avsatte Kommunstyrelsen 6 000 000 kronor för genomförandet 

av O-Ringen 2020. Uppsala kommuns kostnader för att skjuta evenemanget ett år fram 

i tiden beräknas till 830 000 kronor.  

Kommunstyrelsen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2020-03-31 KSN-2018-2845 

  
Handläggare:  

Christian Dahlmann, Anna Lindström 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Ärendet 

O-Ringen är världens största orienteringstävling och samlar mellan 15 000 och 20 000 

deltagare som tillsammans under tävlingsveckan gör runt 75 000 starter. Därutöver 
beräknas ytterligare mellan 8 000 och 10 000 personer bevista arrangemanget.  

Deltagarna kommer från hela världen och ett 40-tal nationer är representerade. Ett 
evenemang som O-Ringen genererar stora turistekonomiska intäkter för tävlingens 
värdkommun. Arrangemanget genererar uppskattningsvis en turistekonomisk intäkt 

med cirka 120 miljoner kronor. Den extra skatteintäkt som evenemanget bidrar med 
uppskattas till 8 miljoner kronor.  

Ett arrangemang av den här storleken kräver samverkan mellan olika intressenter. 

Förutom Uppsala kommun och O-Ringen AB är lokala och regionala 
orienteringsföreningar stora intressenter såväl som berörda markägare. Eftersom O-
Ringen planeras att fysiskt placeras inom Sveriges Lantbruksuniversitet domäner är 

universitet en självklar intressent.   

I juni 2016 fattade Kommunstyrelsen beslut om att Uppsala kommun ska åta sig att stå 
som medarrangör och delfinansiär av O-Ringen 2020. Kommunstyrelsen avsatte en 

budgetram på 6 000 000 kronor för genomförande av O-Ringen 2020 samt maximalt 2 
420 000 kronor under åren 2017–2020 för planering, genomförande och projektledning. 

O-Ringen 2020 var planerade att genomföras den 19–25 juli. På grund av rådande 

omständigheter med spridning av COVID-19 föreslås en flytt av O-Ringen till sommaren 

2021.  Nya datum för tävlingarna är den 25–31 juli. Nya datum för tävlingarna är den 

25–31 juli. Flytten av evenemanget är grundat på den osäkerhet som råder kring 
sammankomster med över 50 deltagare, rekommendationer för deltagare och 

funktionärer inom riskgrupper samt därtill de internationella deltagarnas möjlighet att 
ta sig till Sverige. Det råder stor osäkerhet kring ett genomförande 2020 i både vad 

gäller möjligheten att faktiskt genomföra tävlingarna samt risk för låga deltagarantal 
vilket får till följd att evenemanget går med ekonomisk förlust. Den beräknade 
turistekonomiska effekten för Uppsala kommun kommer därmed att påverkas stort.  

O-Ringen AB, de engagerade föreningarna och övriga intressenter är samtliga positiva 

till en flytt av tävlingarna till 2021.  SLU har lämnat ett preliminärt besked om att man 

kan låta ängarna runt SVA ligga i vall ett år till, dvs platsen där O-Ringencampingen är 

planerad ligga.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och Destination Uppsala AB 

Ekonomiska konsekvenser 

Den totala kostnaden för Uppsala kommun för planering och genomförande av O-

Ringen 2020 beräknades uppgå till 8 420 000 kronor. Denna kostnad är beaktad i Mål 
och budget. De medel som ej förbrukas ska beaktas i Mål och budget 2021–2023 och 

kvarvarande avsatta medel för genomförande flyttas från 2020 till 2021. 

Att flytta tävlingarna till 2021 medför merkostnader i form av: 

- Uppsala kommun och O-Ringen AB samfinansierar en tjänst som 
generalsekreterare för O-Ringen 2020. Denna tjänst behöver förlängas ett år. 

Beräknad kostnad för Uppsala kommun 430 000 kronor. 
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- SLU behöver ersättas ytterligare ett år för inkomstbortfall för det spannmål 
som skulle odlas där O-Ringencampingen planeras. Beräknad kostnad för 
Uppsala kommun 400 000 kronor.  

De ökade kostnaderna tas i beaktning i Mål och budget 2021–2023.  

Det beräknade turistekonomiska nettot uppskattas till 120 miljoner krono  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 31 mars 2020 

• Kommunstyrelsens beslut 2016-06-15 § 132 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Charlotte Skott 

Stadsdirektör Näringslivsdirektör 
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LOW» KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

§ 132 

Värdskap för 0-ringen 2020 
KSN-2015-1239 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Uppsala kommun åtar sig värdskapet för 0-Ringen år 2020, 

att uppdra till Destination Uppsala AB att tillsammans med 0-Ringen AB och berörda intressenter 
utforma en plan för genomförandet av 0-Ringen 2020, 

att avsätta en budgetram på 6 000 000 kronor för genomförande av 0-Ringen 2020, 

att avsätta maximalt 2 420 000 kronor under åren 2017-2020 för planering, genomförande och 
projektledning, 

att uppdra till stadsdirektören att teckna avtal med 0-Ringen AB inom ramen för de ekonomiska 
förutsättningar som redovisas i föredragningen, 

att uppdra till kommunledningskontoret att beakta de ekonomiska förutsättningarna i Mål och 
budgetarbetet 2017-2020, samt 

att uppdra till stadsdirektören att söka medfinansiering till projektet hos andra aktörer i Uppsala 
såsom näringsliv, universitet och övriga. 

Yrkanden 
Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande av Simon Alm (SD), Mohamad Hassan (L) och Stefan 
Hanna (C), bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
0-Ringen är världens största orienteringsarrangemang som avgörs varje år i juli månad på olika 
platser. Tävlingarna samlar mellan 15 000 och 20 000 orienterare som tillsammans under 
tävlingsveckan gör cirka 75 000 starter. Efter dialog med Destination Uppsala AB (DUAB) har 
orienteringsföreningen OK Linné uttryckt intresse för att arrangera 0-Ringen i Uppsala 2020. En 
förutsättning för arrangemanget är att Uppsala kommun går in som medarrangör och delfinansiär. Det 
innebär bland annat att Uppsala kommun behöver svara för en insats på 6 miljoner kronor samt vissa 
kostnader för planering, genomförande och projektledning. Arrangemanget genererar uppskattningsvis 
en turistekonomisk intäkt med cirka 120 miljoner kronor. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall till respektive avslag på arbetsutskottets förslag till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Utdragsbestyrkande 

lp 
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(OREM KOMMUNSTYRELSEN 

SAIVIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-06-15 

(5S' 132 fortsättning) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till skrivelse den 20 maj 2016. 

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget. 

Expedieras till 
0-ringen AB 
Destination Uppsala AB 
Akt 

Utdragsbestyrkande 


	Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 2020-04-14
	§ 136
	Värdskap för O-ringen 2021
	Beslut
	Yrkande
	Beslutsgång
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	Värdskap för O-ringen 2021
	Värdskap för O-ringen
	Protokollsutdrag KS 2016-06-15 § 132


