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Kommunstyrelsen 

 

Godkännande av ny utbetalningsplan gällande ersättning till O-ringen AB 

för genomförandet av O-ringen 2020  

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att godkänna ny utbetalningsplan gällande Uppsala kommuns ersättning till O-ringen AB för 

genomförandet av O-ringen 2020 enligt föredragningen, 

 

att kostnaderna för 2018 finansieras inom kommunstyrelsens ram för oförutsedda händelser,  
 

att uppdra till kommunledningskontoret att beakta de ekonomiska förutsättningarna för 2019 

och 2020 i Mål och budgetarbetet 2019-2021, samt 

 

att uppdra till stadsdirektören att teckna nytt avtal med O-Ringen AB inom ramen för de 

ekonomiska förutsättningar som redovisas i föredragningen. 

 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 15 juni 2016 beslut om att Uppsala kommun ska åta sig värdskapet 

för orienteringtävlingen O-Ringen år 2020. Kommunstyrelsen avsatte 6 000 000 kronor för 

genomförandet av O-Ringen 2020. O-Ringen AB har inkommit med en förfrågan om att 

ändra utbetalningsplanen för Uppsala kommuns ersättning. 

 

Föredragning 

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 brukar vara representerade.  

 

I juni 2016 fattade kommunstyrelsen beslut om att Uppsala kommun ska åta sig att stå som 

medarrangör och delfinansiär av O-Ringen 2020. Bland Uppsala kommuns åtaganden ingår 

att ersätta O-Ringen AB med en ersättning på totalt 6 000 000 kronor. Enligt det avtal som 

undertecknats mellan O-Ringen AB och Uppsala kommun ska denna ersättning betalas ut 

enligt följande: 



 

2018: 1 000 000 kronor 

2019: 2 000 000 kronor 

2020: 3 000 000 kronor 

 

O-ringen AB har inkommit med en förfrågan om att ändra nu gällande utbetalningsplan. 

Anledningen är att O-Ringen AB tar kostnader tidigare i planeringen av respektive O-Ringen-

tävling än vad som var planen när avtalet undertecknades med Uppsala kommun. Jämfört med 

den planering som gjordes 2016 görs fler förberedande arbeten tidigare och O-ringen AB har 

fler anställda tidigare i processen. Med anledning av detta skrivs alla avtal med 

värdkommuner för O-ringen från 2021 och framåt med en ny avbetalningsplan där 

värdkommunen betalar en större summa tidigt i processen och en mindre summa det år som 

O-Ringen arrangeras i kommunen. 

 

I linje med detta vill O-Ringen AB omförhandla avtalet med Uppsala kommun och ändra den 

tidigare betalningsplanen till: 

 

2018: 3 000 000 kronor 

2019: 2 000 000 kronor 

2020: 1 000 000 kronor 

 

Övriga paragrafer i avtalet mellan O-Ringen AB och Uppsala kommun förblir oförändrade 

och Uppsala kommuns övriga åtaganden som beslutades av kommunstyrelsen 2016 ligger 

fast. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppsala kommuns sammanlagda åtagande om 6 000 000 kronor påverkas ej. Kostnaden för 

ersättningen till O-ringen AB för 2018 tas från kommunstyrelsens ram för oförutsedda 

händelser.  

 

Kommunledningskontoret föreslås få i uppdrag att beakta kostnaden för 2019 och 2020 i Mål 

och budget för 2019-2021.  

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

Joachim Danielsson   Ola Hägglund 

Stadsdirektör    Tf chef kommunledningskontoret 


