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Avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB om 
medborgarskapsceremoni åren 2017-2019, samt uppföljning av 2016 års 
avtal  
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna kulturförvaltningens avtalsuppföljning gällande medborgarskapsceremonin år 
2016, 
 
att godkänna upprättat avtal för åren 2017-2019 mellan kulturnämnden och Destination 
Uppsala AB gällande uppdraget om merborgarskapsceremonin, 
 
att  fastställa avtalsersättning för uppdraget om medborgarskapsceremoni år 2017 till 208 tkr 
samt, 
 
att  avtalsersättning för uppdraget om medborgarskapsceremoni år 2018 och 2019 fastställs i 
samband med antagandet av kulturnämndens budget för dessa år. 
 
Sammanfattning 
Efter avtalsdialog mellan kulturförvaltningen och Destination Uppsala AB finns ett upprättat 
avtal gällande medborgarskapsceremoni för de kommande tre åren. Avtalet har sin 
utgångspunkt i kulturnämndens verksamhetsplan. Avtalet innebär en ekonomisk uppräkning 
med 2 procent för år 2017 jämfört med 2016 års ersättningsnivå.  
 
 
Ärendet 
Kulturnämnden föreslås teckna avtal med Destinations Uppsala AB om uppdraget att anordna 
medborgarskapsceremoni den 6 juni under åren 2017-2019. Nämnden har 

 
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



2 (3) 
 

kommunfullmäktiges uppdrag att anordna både medborgarskapsceremoni och 
nationaldagsfirande, vilka planeras äga rum samma dag. De senaste åren har ca 800-900 nya 
medborgare registrerats i kommunen. Enligt lagen om svenskt medborgarskap (2001:82) ska 
alla kommuner välkomna sina nya medborgare. Kommunen får ersättning via statsbudgeten 
för detta ändamål med 0,50 kr per invånare, per år. En medborgarskapsceremoni ska förmedla 
portalparagrafens budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga 
förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter, rättigheter 
och skyldigheter samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för 
samhörighet med Sverige.  
 
Avtal har tidigare tecknats med Destination Uppsala AB för perioden 2015-16. 
Kulturnämnden föreslår att nämnden tecknar avtal för åren 2017-2019 med det numera 
helägda kommunala bolaget Destination Uppsala AB gällande bägge uppdragen. 
Samordningsvinster och effektivitet kan på så vis uppnås. De nya medborgarna inbjuds som 
hedersgäster vid nationaldagsfirandet. Medborgarskapsceremonin äger rum på Uppsala slott i 
Rikssalen. Utformandet av ceremonin sker i samråd mellan kommunfullmäktiges ordförande, 
kulturnämndens ordförande och direktören för kulturförvaltningen. 
 
Ny lag om medborgarskap 
I april 2015 trädde ändringar i lagen om svenskt medborgarskap i kraft. 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. Kommunen ska bjuda in 
alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit 
svenska medborgare. 
 
Regeringen har avsatt 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 samt kostnader för inbjudningar och svarskort. Medlen fördelas i 
statsbudgeten.  
 
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. 
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• 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. 

• 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 till följd av tidigare bestämmelser 
som syftade till att undvika dubbelt medborgarskap, får möjlighet att återfå detta. 
 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppdragsersättningen ryms inom kulturnämndens budget 2017. Uppsala kommun får 
ersättning via statsbudgeten för vissa kostnader som uppstår vid anordnandet av 
medborgarskapsceremonier, cirka 100 tkr per år.  
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
 
 
 


