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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Datum:
2021-04-07

§ 93
Svar på mot ion om lokal flaggdag från Matt ias
Johansson (C)
KSN-2020-01620
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.
Sammanfattning
Mattias Johansson (C) föreslår i en motion väckt 27 april 2020 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.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag 2 mars 2021 § 67
Tjänsteskrivelse daterad 9 februari 2021
Bilaga, Motion om lokal flaggdag från Mattias Johansson (C)
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
Särskilda yttranden
Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Centerpartiet anser att en lokal flaggdag för att uppmärksamma och hedra en lokal
profil som varit viktig för Uppsala skulle kunna stärka Uppsala kommuns identitet,
varumärke och gemenskap. Därför förordar vi att motionen bifalls.
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Det är viktigt för den lokala självkänslan att löpande lyfta fram Uppsalabor som gör just
vårt unika samhälle särskilt intressant. Utmärkelser som ”årets Uppsalabo” och ”Årets
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Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Datum:
2021-04-07

mest kreativa Uppsalabo” är exempel på hur särskilt imponerande personer får
uppmärksamhet för sina insatser som också bidrar till att Uppsala kommun blir ett allt
intressantare samhälle att leva i. Med fördel kan Uppsala kommun mycket bättre än
hittills också bygga spännande berättelser om framstående personer som levt och verkat
i Uppsala genom tiderna. Dessa berättelser skulle i sig kunna bidra till att tydligt
exemplifiera att Uppsalas ”guld” är personerna som levt och lever här. Vad gäller
flaggdagar och byråkratiska kommunala processer för att en gång per år flagga för en
särskild person med anknytning till Uppsala anser jag inte vara värdeskapande. Det
skulle vara mycket mer tilltalande om vi istället skulle införa en särskild flaggdag för
Uppsala och där vår egen flagga kan bidra till att stärka vår lokala gemenskap.
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§ 67
Svar på mot ion om lokal flaggdag från Matt ias
Johansson (C)
KSN-2020-01620
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.
Sammanfattning
Mattias Johansson (C) föreslår i en motion väckt 27 april 2020 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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 9 februari 2021
Bilaga, Motion om lokal flaggdag från Mattias Johansson (C)
Yrkande
Jonas Petersson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Peterssons (C) yrkande om bifall till
motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.
Reservation
Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2021-02-09

Diarienummer:
KSN-2020-01620

Handläggare:
Christian Dahlmann

Svar på motion om lokal flaggdag från Mattias
Johansson (C)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att avslå motionen.

Ärendet
Mattias Johansson (C) föreslår i en motion väckt 27 april 2020 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.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Perspektiven för barn, jämställdhet
och näringsliv bedöms inte relevanta med föreliggande förslag till beslut.
Föredragning
Kommunstyrelsen antog den 16 oktober 2019 (§205) Riktlinjer för flaggning i Uppsala
kommun. Riktlinjerna fastställer när Uppsala kommun ska flagga samt vilka allmänna
flaggregler som gäller för Uppsala kommun.
Uppsala kommun har en lång tradition av att uppmärksamma speciella händelser för
kommunen eller individer som antingen vuxit upp i eller verkat i Uppsala kommun.
Några exempel är Bergmanåret 2018, Linnéjubileet 2007 och Fredsåret 2014.
Genom Uppsalas historia finns många personer och händelser som är värda att
uppmärksammas. Ett beslut om en lokal flaggdag innebär att en person eller en
händelse av särskild betydelse ska uppmärksammas en gång per år. Att välja denna
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händelse eller person och lyfta den 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. 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 9 februari 2021
Bilaga, Motion om lokal flaggdag från Mattias Johansson (C)

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

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

