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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 AB om nationaldagsfirande 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 uppdrag om nationaldagsfirande, 

2. att fastställa avtalsersättning för uppdraget om nationaldagsfirande år 2020 till 
134 tkr, samt 

3. att avtalsersättning för åren 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 nationaldagsfirande för de kommande tre åren. Avtalet har sin utgångspunkt i 
kulturnämndens verksamhetsplan. 
 

Ärendet 
Uppdraget innebär att med ett festligt evenemang av hög kvalitet, med musik, sång 
och tal högtidlighålla Sveriges nationaldag den 6 juni. Programmet ska spegla dagens 
mångkulturella Uppsala. Evenemanget ska vara tillgängligt och öppet för alla med fri 
entré. Uppsala kommuns nya medborgare ska vara hedersgäster och samordning med 
eventuella andra festligheter under dagen ska ske. Uppdraget ska utföras i samråd 

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden 2020-01-29 KTN-2020-00020 
  
Handläggare:  
Elise Rhodin 
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mellan kulturdirektören, kulturnämndens ordförande och kommunfullmäktiges 
ordförande. 

Kulturnämnden har sedan 2004 haft ansvaret att genomföra kommunens officiella 
nationaldagsfirande. Sedan 2011 har nämnden uppdragit till DUAB att genomföra 
evenemanget på lämplig plats. Stadsträdgårdens anläggning Parksnäckan har 
bedömts lämplig. Nationaldagsfirandet ska samordnas med 
medborgarskapsceremonin samma dag. En utveckling av firandet ska diskuteras 
under avtalsperioden.  

Beredning 

Uppföljning av 2019 års uppdrag har genomförts och dialog har hållits mellan 
kulturförvaltningens stab och DUAB angående fortsatt avtal under perioden 2020 – 
2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-01-29 

Bilaga 1. Avtal om nationaldagsfirande 2020 – 2022 

Bilaga 2. Rapport angående nationaldagsfirande 2019, Destination Uppsala AB 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Avtalsersättningen, 134 tkr, ryms inom kulturnämndens budget för året 2020. 

 

 

 

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 nationaldagsfirande 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 nationaldagsfirande 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 

Att med ett festligt evenemang fira och högtidlighålla Sveriges nationaldag den 6 juni. 

§ 5 Styrning 

DUAB ansvarar för att ta fram förslag till utveckling av uppdraget och innehåll i 

evenemanget. Dialog ska alltid ske mellan Kulturförvaltningens stab och DUAB i fråga 

om utveckling, kulturpolitisk inriktning samt innehåll och utformning av evenemanget. 
Under 2020 ska fokus ligga på utveckling av evenemanget. 

§ 6 Uppdrag 

6.1 Mål och inriktning 

Nationaldagen ska firas och högtidlighållas med ett festligt evenemang av hög kvalitet 
med musik och tal som speglar dagens mångkulturella Uppsala. Evenemanget ska vara 
tillgängligt och öppet för alla, med fri entré. Uppsala kommuns nya medborgare ska 

vara hedersgäster och välkomnas särskilt. Uppdraget ska utföras i dialog med 

 Datum: Diarienummer: 

Avtal 2020-01-28 

 

KTN-2020-00020 

 

262850 Elise Rhodin Destination Uppsala AB     

 
   

Handläggare: 
   

Elise Rhodin 
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uppdragsgivaren, som i sin tur samråder med kommunfullmäktiges ordförande och 
kulturnämndens ordförande. 

6.2 Nationaldagsfirandet ska 

1. ingå som en del av kommunens eventuella övriga firande samma dag, 

2. i möjligaste mån samordnas med – men urskiljas från – övriga arrangörers firande, 

3. samverka med högtidlighållandet för årets nya svenska medborgare samma dag, 

4. erbjuda ett jämställt program av hög kvalitet som speglar det mångkulturella 
Uppsala, 

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

§ 7 Information och dokumentation 

All kommunikation ska stämmas av med uppdragsgivaren genom 

kommunledningskontorets kommunikationsstab. Det ska det framgå att 
kulturnämnden är uppdragsgivare och Uppsala kommuns logotyp ska användas där 
det är möjligt. Kommunledningskontorets kommunikationsstab skriver 

pressmeddelanden. Uppdragstagaren lämnar underlag. 

Uppdraget ska dokumenteras 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 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 publik och deltagare på scenen, antal män/kvinnor. 

Rapporten ska också beskriva arbetet enligt §§ 6.1 och 6.2.  

§ 9  Ersättning 

Ersättningen för uppdraget är 134 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.  

§ 12 Uppsägning av avtal 
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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 

 

 

Charlotte Skott 

Direktör, Destination Uppsala AB 
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1. Sammanfattning 
  

Uppdraget omfattade att planera och genomföra Uppsala kommuns officiella Nationaldagsfirande i 
Parksnäckan i samordning med Medborgarskapsceremonin. Evenemanget ska spegla dagens mång-
kulturella Uppsala och alla medborgare ska känna sig välkomna att delta i firandet.  

Firandet hölls i Parksnäckan med ett program som bjöd på tal, sång och musik. Scouter från Wasakåren 
inledde firandet som fanbärare. Kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson hälsade välkommen. 
Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund tilldelades fana av Stiftelsen Sveriges nationaldag 
liksom och Morgongåva Byalag som även tilldelades en flagga. Landshövding Göran Enander 
överlämnade fanan till Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbunds representant Claes 
Erlandsson och Morgongåva Byalag ordförande Lars Björn. Eva Edwardsson, Kommunfullmäktiges 
ordförande höll därefter Uppsala kommuns nationaldagstal.  

Musikensemblen Trio X med Meta Roos stod för musikunderhållningen. Barn- och ungdomskören 
Uppsala City Soul Children bjöd på sommarvisor.  

Petra Brylander, teaterchef Uppsala stadsteater, höll tal. Programmet avrundades med ett tack från 
konferencier och därefter sjöng publiken och de medverkande Sveriges nationalsång.  

Scenprogrammet leddes av konferencier, Sten Bernhardsson,direktör kulturförvaltningen Uppsala 
kommun.  

2. Bakgrund 
Uppsala kommun har anordnat Nationaldagsfirandet i många år och de senaste nio åren har Destination 
Uppsala AB stått för projektledningen.  

Uppdragsavtalet mellan Kulturnämnden, Uppsala kommun och Destination Uppsala löper på tre år och 
innevarande avtal löper ut 2019 och ska därför omförhandlas inför nästkommande treårsperiod i år.  

3. Uppdraget 
Uppdragsavtalet mellan Uppsala kommun och Destination Uppsala AB ser i en sammanfattning ut enligt 
följande: 

§ 5 Uppdragets omfattning 
Uppdraget omfattar planering, genomförande, marknadsföring och rapportering av 
nationaldagsfirandet. 

§ 1.1 Projektbeskrivning 
Planera och genomföra Uppsala kommuns officiella Nationaldagsfirande i Parksnäckan i 
samordning med Medborgarskapsceremonin och välkomnande av nya medborgare i Uppsala 
kommun. Evenemanget ska spegla dagens mångkulturella Uppsala och alla medborgare ska känna 
sig välkomna att delta i firandet. 

§ 1.2 Bakgrund 
Uppsala kommuns har traditionsenligt anordnat Nationaldagsfirandet i många år. Uppsala kommun 
har givit DUAB i uppdrag att planera och genomföra 2019. 

§ 1.3 Syfte 
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Genomföra Uppsala kommuns Nationaldagsfirande med ett program i Parksnäckan under en 
timme,  mellan kl. 13.30-14.30, som en del av stadens övriga firande samma dag i centrala Uppsala. 
Evenemanget ska vara tillgängligt för så många människor som möjligt. 

3.2 Mål 

§ 1.4 Kvantitativa mål 

- 1000 antal besökare. (Fullsatt i Parksnäckan) 
- Mäta publiksiffra och antal deltagare (på scen), inkl fördelning mellan antal kvinnor/män. 

§ 1.6 Målgrupp 

- Activ family i Uppsala kommun (barnfamiljer) 
- Nya medborgare i Uppsala kommun 
- Boende i Uppsala kommun 

§ 2.1 Ingår i projektet 

- Planering, genomförande, marknadsföring, utvärdering och rapportering av Uppsala 
Kommuns 
Nationaldagsfirande. (Program med talare och musikinslag) 

- Samordna evenemanget med övriga arrangörers firande 
- Marknadsföra evenemanget i samarbete med Uppsala kommuns kommunikationsstab 
- Samordning med medborgarskapsceremonin 
- Välkomna årets nya svenska medborgare i Uppsala som hedersgäster vid firandet. 

§ 2.3 Ingår i projektet 

- När allt som ingår i projektet (scope) har utförts 
- Muntlig rapport med en första utvärdering och budgetutfall (senast 1/10) 
- Skriftlig rapport avseende årets uppdrag inlämnad till kulturnämnden (senast 1/11) 

4. Information, marknadsföring och press  
 
Joakim Bjelkås på kommunikationsavdelningen Uppsala kommun ansvarade för layoutarbete och 
produktion, i samarbete med DUAB projektledning. Programblad togs fram se bilaga 1.  

Vi köpte ett annonspaket med synlighet på Parknöjes hemsida, i deras programblad och sociala medier 
samt på affischering på utsidan av Parksnäckans vägg, se bilaga 4. Annonspaket inkluderade även 
programpunkt på www.parksnackan.se och banner på www.parksnackan.se, första sidan under två veckor 
inför genomförande. 

Annonsering genomfördes även i UNT, se bilaga 3. 

Facebookinlägg och evenemang i kalendarium på www.destinationuppsala.se 
Pressmeddelande gick ut via Uppsala kommun, se bilaga 2. 

UNT uppmärksammade firandet, se bilaga 5.  

 
 
 

http://www.parksnackan.se/
http://www.destinationuppsala.se/
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4.1 Övrig marknadsföring 
 
Uppsala kommuns medarbetare på kommunikationsavdelningen anlitades för att fotografera i 
dokumentationssyfte. Bilderna finns med i dokumentet. Bilderna förvaras hos Destination Uppsala. 

5. Genomförande 
 
Scenprogrammet leddes av konferencier, Sten Bernhardsson, direktör Kulturförvaltningen Uppsala 
kommun. Programmet bjöd på tal, sång och musik och avslutades med allsång med Sveriges Nationalsång. 

5.1. Program 
• Grindarna till Parksnäckan öppnas 12.45 
• Scouternas (Wasakåren) fanborg går in i Parksnäckan   
• Konferencier Sten Bernhardsson presenterar programmet och introducerar Linda Eskilsson, 

kulturnämndens ordförande  
• Linda Eskilsson hälsar välkommen, introducerar Landshövdingen   
• Utdelning av 2 fanor och en flagga av Landshövdingen  
• Konferencier Sten Bernhardsson   
• Tal av Eva Edwardsson, Kommunfullmäktiges ordförande  
• Konferencier Sten Bernhardsson   
• Trio X och Meta Roos    
• Konferencier Sten Bernhardsson   
• Tal av Petra Brylander    
• Trio X och Meta Roos          
• Barnkör 3 sånger (dirigenten presenterar kort presentation)   
• Konferencier tackar och avslut med allsång, publiken och de medverkande sjunger Du gamla, du fria, 

två verser   
• Fanborg och publiken lämnar Parksnäckan 

 
 
Under Nationaldagen i år pågick inga andra aktiviteter eller programpunkter i Stadsträdgården. Vid 
öppnandet inför programmet i Parksnäckan välkomnade entrévärdar besökare med flaggor och program.  
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5.2. Besökare 
Besökarantalet uppskattades till knappt 1000 personer. Ca 200 extra stolar hade placerats ut. Det var en 
blandad publik med både barn, vuxna och pensionärer. På grund av värmebölja och strålande sol, var 
fördelningen av publiken koncentrerad till de skuggigare delarna av Parksnäckan och därför heller ej helt 
fullsatt. 
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5.3. Medverkande 
Trio X och Meta Roos, bestod av 1 kvinna och 3 män.  Scout-kåren bestod likaså av 12 ungdomar blandat 
pojkar och flickor. Talare var Petra Brylander, Eva Edwardsson och Linda Eskilsson. Utdelning av fana av 
Landshövding Göran Enander. Konferencier Sten Bernhardsson. 
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Fördelning medverkande: 
Totalt 39 personer (10 vuxna, 9 ungdomar och 20 barn) 
Män 5 st 
Kvinnor 5 st 
Barnkören 20 st, blandat flickor och pojkar (kvinnlig körledare inräknad ovan) 
Scouter 9 st, ungdomar blandat flickor och pojkar 
 
Personal under evenemanget var: 
Elise Rhodin, Kulturförvaltningen, Uppsala kommun 
Linda Eriksson, Destination Uppsala 
Hedvig Bäckström, Destination Uppsala 
Linn Hållström, Destination Uppsala (praktik) 
Tre personer från Brink & Berger 
 

5.4. Hållbarhet 
Evenemanget miljömärktes enligt Håll Sverige Rents riktlinjer. Håll Sverige Rent genomförde även ett 
kontrollbesök under genomförandet. Vi fick bra feedback på våra insatser samt tips och råd inför 
kommande genomförande. 
 

Uppsala den 15 oktober 2019 
 

 

 

Namn: Linda Eriksson 
Titel: Enhetschef/Projektledare, Destination Uppsala 
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6. Bilagor 
Bilaga 1 - Program  
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Bilaga 2 - Pressmeddelandet Nedan pressmeddelande publicerades på www.uppsala.se 

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.  

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. 

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
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Bilaga 3-Annons UNT  

UNT (kontakt: Viktoria Bellqvist) 
"Den 6/6 ger vi ut UNT som e-tidningen ej den fysiska versionen 
annonseringen i fysiska tidningen dagen innan 5/6. 
Bokat annonspaket: 

UNT M22 5 juni – Införande i fysiska papperstidningen 

UNT e-tidning M22 6 juni – Införande i e-tidningen 

mobil.unt.se 3-6 juni  

unt.se 4-6 juni 
 

Summering annonsering: Annons i UNT 5 juni och e-tidningen 6 juni 

• Digitalt visades kampanjen med ett jämt flöde under kampanjdagarna, så även klicken. 
• Annonsen på unt.se 4-6 juni, visades för 6 329 unika webbläsare, 50 klick och en CTR på 0,25% 
• Mobil.unt.se 3-6 juni visades för dubbelt upp, närmare 12 478 unika webbläsare, 96 klick och en 

CTR på 0,32% 

Det framgår i annonsen vad som gäller, dvs plats och tid vilket påverkar antalet klick. CTR-siffrorna är 
jämförbart med snittet. 

CTR = antal klick i förhållande till antalet visningar. 

Fullständiga rapporter unt.se: https://rapport.ntm.digital/lineitem_0002465731-02  och mobil  
https://adrep.ntm.digital/0002465731-01   

 

 

https://rapport.ntm.digital/lineitem_0002465731-02
https://adrep.ntm.digital/0002465731-01
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Bilaga 4.  Annons-paket:  Synlighet på Parknöjes hemsida, i programbladet, sociala medier samt 
på affischer utsidavägg Parksnäckan. Affischer sattes även upp på dörrarna in till Parksnäckan. 

Affisch dörrarna    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affisch utsidavägg Parksnäckan: 
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Annonstext programbilaga: 

Onsdag 6 juni 13.30 – 14.30 

Nationaldagsfirande 

Onsdag den 6 juni är du välkommen till Parksnäckan, Stadsträdgården för att fira Sveriges 
nationaldag. Det blir sång och musik, tal, härlig stämning och viftande flaggor! 

Medverkar gör bland annat Trio X, Meta Roos Uppsala och Petra Brylander. 

Arrangör: Uppsala Kommun. Läs mer om nationaldagen i Uppsala på 
www.destinationuppsala.se/nationaldagen 

Fri entré! Fikaservering öppen från kl. 12:30 

  

http://www.destinationuppsala.se/nationaldagen
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Bilaga 5. Pressklipp 

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/bildextra-nationaldagen-badade-i-varme-och-sol-5328707.aspx 

 

 
 
 
 
 

 
Bild: Lennart Lindström | Johan Kuikka med barnen My och Ines, alla från Uppsala, viftar med svenska flaggor. 
De brukar fira nationaldagen och tycker det är viktigt. 

Bildextra: Nationaldagen badade i värme och sol 

Värmen gav skjuts åt Uppsalas nationaldagsfirande. Parksnäckan var 

nästan fullsatt och över 500 personer som fått svenskt medborgarskap 

välkomnades på Uppsala slott. 

Lennart Lindström 

16:42 | 2019-06-06 

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/bildextra-nationaldagen-badade-i-varme-och-sol-5328707.aspx
mailto:lennart.lindstrom@unt.se
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Nationaldagsfirandet i Parksnäckan har blivit tradition i Uppsala och många hade sökt sig dit. I 

entrén fick den som ville en svensk flagga att vifta med. Sedan blev det underhållning, tal och ett 

fyrfaldigt leve för Sverige. 

Uppsalaborna Sune Andersson och Maud Pettersson brukar gå till Parksnäckan på 

nationaldagen. 

– För oss representerar den sol och sommar och en känsla av nationalism, utan att gå till 

ytterlighet, säger Sune Andersson. 

 
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. 

– Och så är det ju trevligt med lite underhållning, säger Maud Pettersson. 

Sune har kaffe med dopp i en kasse. Det ska de äta i parken efteråt. 

– I kväll blir det middag, sill och potatis, säger Maud Pettersson. 

– Och en nubbe, fyller Sune Andersson i. 
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BILD: Lennart Lindström | My och Ines Kuikka firade nationaldagen på Parksnäckan i Uppsala 
tillsammans med pappa Johan Kuikka. 

Några bänkar bort sitter Johan Kuikka med barnen My och Ines som viftar med svenska flaggor. 

Familjen brukar fira nationaldagen med picknick i någon park. Nu blev det Parksnäckan i stället. 

– Jag tycker det både är viktigt och härligt att fira att vi har ett gemensamt land med många olika 

kulturer. Själv är jag bördig från Finland, säger han. 
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BILD: Lennart Lindström | Uppsalaborna Sune Andersson och Maude Pettersson brukar gå till 
Parksnäckan på nationaldagen. 

Några timmar tidigare hade över 500 personer välkomnats på Uppsala slott för att de fått 

svenskt medborgarskap. Intresset för ceremonin var stort. Joan Hussein och Jamila Sulaiman 

med barnen Saman Hussein 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, sade Joan Hussein. 

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

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. 

– Redan i dag 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, 

sade Joan Hussein. 

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/det-kanns-harligt-att-fa-medborgarskap-5328587.aspx
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BILD: Lennart Lindström | Solbritt Eriksson pustar ut med lite jordgubbar i skuggorna i 
Stadsträdgården. Många gjorde likadant på nationaldagen. 

Väl inne i slottet fick de nya medborgarna ett glas bubbel och sitt minnesbevis som en 

välkomstgest från Uppsala kommun. Kommunstyrelsens ordförande Eva Edwardsson (L) talade 

både på Slottet och i Parksnäckan. Hon berättade om sin egen bakgrund med en mamma som 

emigrerat från Tyskland till Sverige efter kriget och om kluvenheten att tillhögra två nationer. 

– Det känns underbart att leva i landet Sverige, sade hon och påminde om vilken betydelse 205 

år av fred betytt för Sveriges utveckling, demokrati, frihet, jämlikhet och jämställdhet. 
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