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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. 

Valborgsplanering  

Förslag till beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

1. att i samråd med samverkande parter avbryta de valborgsförberedelser 

kommunen samordnar enligt föredragningen. 

 

Ärendet 

Mot bakgrund av de begränsningar i offentliga tillställningar som regeringen fattat 

beslut om kommer flera av de arrangemang som normalt genomförs i samband med 

Valborgsfirandet inte att kunna fullföljas. Även om det återstår sex veckor till Valborg 
finns det skäl att redan nu besluta om att avbryta förberedelserna från årets firande.  

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, i samråd med den styrgrupp för 
Valborg där bland annat Uppsala Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, polisen, 

region Uppsala ingår.   

Föredragning 

Dagarna kring sista april samlas vanligtvis uppemot 150 000 personer i Uppsalas centrala 
delar, varav en stor del är inresande besökare och studenter för att ta del av ett 
traditionsenligt valborgsfirande. Det finns ingen övergripande arrangör av evenemanget 
då programmet består av många olika programpunkter från ett flertal arrangörer, och 
även spontana sammankomster. Sedan ett antal år sker dock en samordning genom en 
aktörsgemensam styrgrupp, inrättad av kommunstyrelsen genom beslut KSN-2008-0458. 

Samverkansaktörerna i styrgruppen arbetar för ett tryggt, snyggt och säkert firande i 
fokus. Mot bakgrund av spridningen av coronaviruset och de åtgärder som regering och 
myndigheter beslutat om saknas idag förutsättningar att planera för ett valborgsfirande 
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med den inriktningen. Personrörelser mellan olika delar av landet ska enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer undvikas, vilket också var ett av skälen för 
regeringen att begränsa offentliga tillställningar till maximalt 500 personer.  

Parterna i styrgruppen är överens om att ställa in de offentliga arrangemang som 
parterna ansvarar för inför valborg, och föra dialog med andra parter om att agera i linje 
med detta. De arrangemang som parterna ansvarar för är: 

• Mösspåtagningen 

• Forsränning 

• Ekonomikumparken 

• Sillunch UKK 

Ekonomiska konsekvenser 

Vissa kostnadsposter i nuvarande budget kommer inte behöva ianspråktas.  
 
Samtidigt är konsekvenserna för det lokala näringslivet negativa med anledning av att 
arrangemang uteblir jämfört med tidigare planerad omfattning. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2020 
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