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Inlämnade motioner 27 april 2020  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Inlämnade motioner: 

• Motion om lokal flaggdag från Mattias Johansson (C) 
• Motion om kommunalt beredskapslager från Tobias Smedberg (V) 
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Uppsala, den 30 mars 2020 

 

 
 
Motion angående införande av ny lokal flaggdag 

Kommunfullmäktige i Båstads kommun beslutade vid sitt sammanträde i februari 2020 att 
inrätta en lokal flaggdag för att hedra den världsberömda operasångerskan Birgit Nilsson. 
Flaggdagen kommer att äga rum årligen den 17 maj – Birgit Nilssons födelsedag. Beslutet 
fattades i bred enighet och motiverades bland annat Nilsson ses som en viktig historisk 
person för Båstad. Detta genom att ett museum inrättats till hennes ära och att hennes musik 
och konst lever vidare genom ett antal årliga evenemang, som varje år lockar mängder av 
besökare till kommunen.  
 
Flaggning vid en kommuns officiella flaggstänger sker vid allmänna flaggdagar fastställda 
av regeringen och senast uttryckta i förordning SFS 2018:1608. Utöver det kan en kommun 
genom beslut i fullmäktige inrätta lokala flaggdagar, vilket kan ske såväl på andra helgdagar 
som olika bemärkelsedagar. Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet 
vid speciella tillfällen eller bemärkelsedagar. En kommunalt beslutad lokal flaggdag har i 
sig ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av festlighet, deltagande och att visa på 
det kommunala engagemanget. 
 
På Destination Uppsalas hemsida listas ett stort antal individer som antingen vuxit upp eller 
verkat i Uppsala kommun och som genom sina gärningar eller sin konst blivit kända långt 
utanför kommunens och Sveriges gränser. Exempel är Ingmar Bergman, Karin Boye, Anders 
Celsius, Dag Hammarskjöld, Carl von Linné och Alva Myrdal. Det finns med andra ord en 
bred bas av personer som mycket väl skulle kunna komma ifråga för att äras med en särskild 
kommunal flaggdag. Rätt utformat skulle detta dessutom kunna bli ett ytterligare verktyg för 
att höja kommunens internationella profil, stärka vår attraktivitet för besökare och påminna 
dagens och morgondagens medborgare om vår gemensamma historia.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige 
 
att uppdra till Kommunstyrelsen att i samverkan med Namngivningsnämnden ta fram ett 

förslag om att inrätta en ny lokal flaggdag i Uppsala i syfte att ära en historisk person 
som fötts eller verkat i kommunen 

 
Mattias Johansson (C) 
Ledamot, Uppsala kommunfullmäktige 
 
 
  



 

                    Vänsterpartiet 
                         uppsala.vansterpartiet.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige           2020-04-27 

 

Upprätta ett kommunalt 
beredskapslager 
 

I tider av kris upptäcker vi var samhället brister. Under coronakrisen, liksom under 

materielkrisen 2019 på Akademiska sjukhuset, blir vi varse om bristerna i våra system 

för leverans och tillgång till sjukvårdsmateriel. Låt oss tillsammans se till att det aldrig 

händer igen. 

 

Kommunens invånare måste kunna lita på att våra vård- och omsorgsverksamheter kan 

klara av en kris. För att göra det behövs personalstyrka, materielförsörjning och bra ledning. 

Under den här pandemin har vi sett att vår krisberedskap inte är så bra som den borde vara.  

 

Uppsala kommun har i skrivande stund klarat försörjningen av skyddsmateriel bättre än 

många andra kommuner under coronakrisen, men den otillräckliga beredskapen har ändå 

varit mycket tydlig. Skarpa prioriteringar av skyddsutrustnings användning har behövt göras, 

akuta bristsituationer har uppstått, och kommunen har fått försöka slå sig fram på en global 

marknad som höjer priserna på globala bristvaror med flera hundra procent. Frånvaron av 

egen beredskap vad gäller materiel leder till mindre lyckade, kostnadsineffektiva och osäkra 

akuta lösningar. Blickar vi utanför vår egen kommun ser vi än mer katastrofala konsekvenser 

av frånvaro av rätt sjukvårdsmateriel.   

 

De borgerliga partierna har under lång tid privatiserat vår läkemedelsförsörjning och vår 

försörjning av materiel inom vård och omsorg. Det innebär att vi inte kan säkerställa att det 

materiel vi behöver finns på plats i tider av kris.  

 

I en utbredd kris såsom vi har sett med coronautbrottet kommer efterfrågan av material från 

många håll samtidigt. Det gör ett system med externa leverantörer extra sårbart för 

störningar. Samtidigt har staten och regionerna brustit i sitt ansvar att hålla god beredskap. 

Kommunen måste kunna klara sig på egen hand i krissituationer.  

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 

 

att Kommunen upprättar ett beredskapslager för kommunala vård- och 

omsorgsverksamheter som räcker i sex månader och att investerings- och driftskostnader för 

detta tas i beaktande i kommande mål- och budget.  

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   
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