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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 119

Svar på mot ion om minnesdagar från Stefan
Hanna (-)

KSN-2021-00550

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021

att utreda vilka minnesdagar med starka Uppsalakopplingar vi med fördel ska
fatta beslut om att formalisera,
att överväga motionens förslag på minnesvärda händelser som med fördel kan
kopplas till generella viktiga samhällsutvecklande verksamheter,
att ta fram förslag på vad en formalisering av en minnesdag innebär, samt
att ta fram ett kalendarium som Uppsala kommun ansvarar för, och som är lätt
för invånarna att hitta, där även minnesdagar och dess relaterade innehåll
presenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2021
Bilaga, Motion om minnesdagar från Stefan Hanna (-)

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
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Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
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Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om minnesdagar från Stefan 
Hanna (-)  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. att avslå motionen 

Ärendet 
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021  

• att utreda vilka minnesdagar med starka Uppsalakopplingar vi med fördel ska 
fatta beslut om att formalisera, 

• att överväga motionens förslag på minnesvärda händelser som med fördel kan 
kopplas till generella viktiga samhällsutvecklande verksamheter, 

• att ta fram förslag på vad en formalisering av en minnesdag innebär, samt 
• att ta fram ett kalendarium som Uppsala kommun ansvarar för, och som är lätt 

för invånarna att hitta, där även minnesdagar och dess relaterade innehåll 
presenteras. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Perspektiven för näringsliv, barn och 
jämställdhet bedöms inte relevanta med föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Det finns en lång tradition av att uppmärksamma speciella händelser för Uppsala eller 
individer som antingen vuxit upp i eller verkat i Uppsala. Dag Hammarskiöld och hans 
gärningar har uppmärksammats ett flertal gånger och hedersmordet på Fadime 
Şahindal uppmärksammas årligen i januari. Ibland står Uppsala kommun värd för 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-03-19 KSN-2021-00550 
  
Handläggare:  
Christian Dahlmann 
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dessa evenemang, ibland något av universiteten, och ibland en lokal eller regional 
förening. 

Genom Uppsalas historia finns många personer och händelser som är värda att 
uppmärksammas. Att välja ut ett fåtal personer eller händelser som ska 
uppmärksammas med särskilda årliga minnesdagar innebär att många andra personer 
och händelser exkluderas. Att välja ett fåtal händelser eller personer och lyfta dem 
framför andra är svårt och skulle innebära att många viktiga personer och händelser 
faller i skymundan. 

Att istället uppmärksamma personer och händelser i samband med till exempel 
jubileum eller andra särskilda tillfällen gör att fler viktiga personer och händelser kan 
lyftas fram. Bergmanåret 2018, Linnéjubileet 2007 och Fredsåret 2014 är några exempel 
på händelser och personer som lyfts fram under senare år. Detta bidrar både till att öka 
kunskapen om dessa lokalt och nationellt samt ger tillfälle att visa på det kommunala 
engagemanget. 

Dessutom bidrar evenemang och högtidlighållanden till att höja kommunens 
nationella och internationella profil, stärka vår attraktivitet för besökare och påminna 
dagens och morgondagens medborgare om vår gemensamma historia. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2021 
• Bilaga, Motion om minnesdagar från Stefan Hanna (-) 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



2021-01-06 
Motion om lokala minnesdagar 
 
Det finns många skäl för att utreda hur Uppsala bäst kan inrätta och förvalta viktiga 
minnesdagar med starka Uppsalaanknytningar. Både för att årligen lyfta upp 
sakfrågan samt för att stärka Uppsalas image och kommunen som turistattraktion. 
Bland annat bör utredningen inkludera vilken del av kommunen som ska ansvara för 
att det finns en digital uppdaterat kalendarium, lätt tillgänglig för invånare och 
besökare, som inkluderar minnesdagar och till dem kopplade aktiviteter.  
 
Jag tycker att utredningen ska beskriva de viktiga minnesdagarna vi har men även 
presentera förslag på fler som förhoppningsvis är spridda över ett kalenderår. Vi har 
fredsminnesdagen kopplad till Dag Hammarskiöld och vi har dagen för individuell 
frihet på Fadimedagen. Den senare både en dag för individuell frihet inom lagarnas 
ramar och emot hederskultur.  
 
Med fördel skulle ett lokalt kalendarium över viktiga lokalt kopplade minnesdagar 
kunna inkludera nedan:  
- För freden (Dag Hammarskjöld) 
- För individuell frihet och mot hedersförtryck (Fadime) - 21/1 
- För professionell offentlig förvaltning (Oxenstierna) - 23/6 eller 16/6? 
- För regional frihet (Gustav Vasa) - 6/6 
- För lärande (Årsdagen då Uppsala universitet grundades) - 2/7? 
- För hälsan (Då Akademiska sjukhuset grundades) - 1/8? 
- För företagsamheten (I samband med den årliga företagargalan) - 8/10? 
- För idrotten (?) - När grundades Upsala simsällskap? Sveriges äldsta 
idrottsförening! 
- För naturen/evolutionen (?) - 23/5 då Linné föddes? 
 
 
Ovan minnesdagar utgör utmärkta symbolvärden och skulle vara bra för att stärka 
Uppsala som turistort. Varje minnestillfälle kan med fördel fyllas med arrangemang 
av företagsamma invånare och relevanta organisationer.  
 
Jag yrkar: 
 
Att utreda vilka minnesdagar med starka Uppsalakopplingar vi med fördel ska fatta 
beslut om att formalisera.  
 
Att överväga motionens förslag på minnesvärda händelser som med fördel kan 
kopplas till generella viktiga samhällsutvecklande verksamheter. 
 
Att ta fram förslag på vad en formalisering av en minnesdag innebär. 
 
Att ta fram ett kalendarium som Uppsala kommun ansvarar för, och som är lätt för 
invånarna att hitta, där även minnesdagar och dess relaterade innehåll presenteras. 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
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