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 Kommunstyrelsen 
 

Ansökan om stöd till Fredsveckan - i musikens tecken 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
  
att bevilja Uppsala Norra Rotaryklubb ett bidrag med 400 000 kronor, varav 100 000 kronor 
avser bidrag till sommararbete, för genomförande av projektet Fredsveckan,  
 
att uppdra till stadsdirektören att finna finansiering inom kommunstyrelsens budget, samt 
 
att uppdra till kommunledningskontoret att följa upp projektet. 
 
Ärendet 
 
Uppsala Rotary norra inlämnade den 6 maj 2013 en ansökan om medel för projektet 
Fredsveckan – i musikens tecken mellan den 6 och 10 augusti 2013 (bilaga). Ansökan avser 
om 500 000 kronor vilket utgör basfinansiering under två år. Där ingår projektledning, Högsta 
prioritet har kostnaderna för markupplåtelse, scen, ljudanläggning, band och körer samt 
städning och  marknadsföring:                             
 
Projektet som sådant inkluderar även Föreningsrådet, Uppsala Universitet, Fredens hus, City i 
samverkan och Uppsala kommun. Avsikten är att samtliga partners bidrar med olika ideella 
engagemang för att ge detta projekt en chans att efter två år bli ett permanent återkommande 
arrangemang. 
 
Syftet med Fredsveckan är att minska Uppsala kommuns utanförskapsproblematik, rasism 
och diskriminering parallellt med en inramning med mycket sång och i Uppsala city. Projektet 
syftar också till att göra Uppsala till en attraktivare plats att leva i samt att positionera Uppsala 
som ett världscentrum för fredsbevarande och fredsskapande kunskap och engagemang. 
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Enligt Rotary ska projektet låta personer i välfärdsjobb bli projekt- och delprojektledare och 
engagera ytterligare välfärdsjobbare och sommarjobbare i projektet. De planerar fyra 
rundabordssamtal om konflikthantering med fokus på hur vi bättre bryter utanförskap, 
minskar konflikter mellan grupper, motverkar rasism och diskriminering.   
 
I Fredsveckan ingår, enligt Rotarys ansökan, även aktiviteter som hedrandet av 
Hiroshimaoffren, arbetsseminarier, spel och paneldebatter i fredens tecken, internationell 
ungdomskonferens, amatörband som spelar på slottsborggården, körslag, betalkonserter med 
Bryan Ferry och Ulf Lundell samt freds- och kulturvandring. 
 
Rotary har i Uppsala flera klubbar. Underhand har inhämtats att det är Uppsala Norra 
Rotaryklubb som främst driver projekt.  
 
Ansökan har även inlämnats till kulturnämnden om 200 000 kr. 
 
Föredragning  
Kommunstyrelsen har avsatt medel för samverkanslösningar. Riktlinjerna anger att medlen 
ska användas för att utveckla nya samverkansformer mellan kommunens verksamheter och 
externa aktörer. Någon samverkan med kommunen föreligger inte i detta projekt som 
motiverar att dessa medel ianspråktas.  
 
Enligt uppgift från kulturkontoret är kulturnämndens medel för bidragsgivning till största 
delen intecknade och många andra projektansökningar föreligger varför möjligheten för 
nämnden att bidra är små.  
 
Kommunledningskontoret har samrått med kommunstyrelsens ordförande och uppfattat att 
det finns en stark politisk vilja att kommunens stödjer arrangemanget. 
 
Uppsala har en framskjuten position som fredstad. I förslaget till IVE 2014-17 är avsatt 3 
miljoner kronor för att under 2014 fira år av 20 av fred. Kommunstyrelsen har tagit ställning 
till upplägg av projektet. Nätverket Världsklass Uppsala har som ett prioriterat mål att 
positionera Uppsala som fredsstad. Förutsättningarna är goda då Uppsala är platsen för flera 
framträdande fredmiljöer som Uppsala universitets institution för fredforskning. Flera 
fredspristagare har också förankring i Uppsala. Rotarys initiativ med Fredsvecka bidrar till att 
ytterligare stärka den bilden.  
 
Projektets avsiktsförklaring, att bidra till att 
- minska kommunens utanförskapsproblematik 
- öka jämställdheten och minska kommunens problem med rasism och diskriminering. 
- Uppsala blir en allt attraktivare kommun att leva i  
-  positionera Uppsala som ett världscentrum för fredsbevarande och fredsskapande kunskap 
och engagemang 
ligger helt en linje med inriktningsmål som kommunfullmäktige antagit i IVE 
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Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget är att ett bidrag ges med 300 000 kr att finansieras inom kommunstyrelsens budget. 
I den antagna budgeten finns inget utrymme avsatt för bidragsgivning av detta slag. 
Stadsdirektören har bemyndigande att göra ombudgetering. Arbetet med uppföljning av 
ekonomin ger en bild av de möjligheter till ombudgeterar som kan föreligga.  
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson 
stadsdirektör 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 
Till Kommunstyrelsen 
Uppsala Kommun 
Att: Monika Lagerkvist 
753 75 Uppsala 
 
Fredsveckan – i musikens tecken 
 
 
Fredsveckan – i musikens tecken är ett projekt som inkluderar Rotary, Fredens hus, 
Föreningsrådet, Uppsala Universitet, Uppsala kommun, City i samverkan och flera 
samarbetspartners. Samtliga partners bidrar med olika ideella engagemang för att ge detta 
projekt en chans att efter två år bli ett permanent återkommande arrangemang. 
 
Rotary i Uppsala kommer att ta ett stort engagemang i detta projekt och söker härmed hjälp 
med finansieringen från Uppsala Kommun. Vi ansöker därför om 500 000 kronor enligt 
bifogad budget. Högsta prioritet har kostnaderna för markupplåtelse, scen, ljudanläggning och 
projektledare. 
 
Vad är det? 
Ett årligt återkommande arrangemang där konferenser och samtal förs om 
utanförskapsproblematik, rasism och diskriminering parallellt med en inramning med mycket 
sång och musik i Uppsala city. Det årliga arrangemanget kallas FREDSVECKAN – i 
musikens tecken. 
 
Varför? 
Bidra till att; 
1) minska kommunens utanförskapsproblematik. 
2) öka jämställdheten och minska kommunens problem med rasism och diskriminering. 
3) Uppsala blir en allt attraktivare kommun att leva i  
4) positionera Uppsala som ett världscentrum för fredsbevarande och fredsskapande kunskap 
och engagemang.  
 
Vilka tider? 
Mellan den 6/8 till den 10/8 2013.  
 
Var? 
Initialt framförallt vid slottet och Botaniska trädgården bortsett från fredsvandringen. 
 
Aktiviteter och uppdrag som bidrar till att bryta utanförskap; 

- Projektledarcoaching till en projektledare och två deltidsprojektledare 
o 3 personer med försörjningsstöd 
o 20 personer med sommarjobb 

- Rundabordssamtal om hur vi bättre bryter utanförskap, blir mer jämställda, får bort 
diskriminering och rasism. (Fyra rundabordssamtal). 
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- Mötesplats med sång & musik där olika samhällsgrupper träffas och har trevligt 
tillsammans 

- Marknadsföring av arrangemanget 
 
Till samtliga aktiviteter knyts välfärdsjobb och sommarjobb för personer med särskilt behov 
av stöd för att bättre gå från ett utanförskap till ett innanförskap. 
 
Hur bidrar arrangemanget till att minska utanförskapet i Uppsala? 
 

- En projektledare och delprojektledare i välfärdsjobb ges chansen att visa vad de går 
för och att knyta värdefulla nya kontakter som skapar bättre förutsättningar för ett 
jobb. 

- Människor i utanförskap engageras i förberedelser och genomförande av publika 
rundabordssamtal som bidrar till en positivare utveckling. 

- Människor i utanförskap engageras i marknadsföring av arrangemanget 
(välfärdsjobbare och sommarjobbare) i samarbete med bl. a Rotarianer (mentorer). 

- Människor i utanförskap engageras som funktionärer (sommarjobbare) under 
arrangemanget i samarbete med bl. a Rotarianer (mentorer).  

 
Arbetsfördelning kopplat till Fredsveckan - i musikens tecken 
 

- Tf Projektledning – Rotary 
 
- Hedrandet av Hiroshimaoffren 6/8 - Kvinnor för fred  
 
- Fyra rundabordssamtal om konfliktshantering med fokus på hur vi bättre bryter 

utanförskap, minskar konflikter mellan grupper, motverkar rasism och diskriminering i 
Uppsala. Uppsala kommun och Föreningsrådet.  

 
- Två till tre arbetsseminarier, spel och paneldebatter i fredens tecken. Rotary & 

Institutionen för Fred och konflikt Uppsala universitet  
 
- Internationell ungdomskonferens i fredens tecken. Fredens hus.  
 
- Amatörband som spelar på slottsborggården (Scen och högtalare) den 7/8, 8/8, 9/8 

samt den 10/8. UppsalaTidningen, Statens Fastighetsverk och Rotary  
 

- Körslag på slottsborggården den 8/8.  Rotary  
 

- Betalkonsert med Bryan Ferry den 9/8 och med Ulf Lundell i Botaniska trädgården 
den 10/8. Welcome Uppsala.  

 
- Freds och kulturvandring – Uppsala kommun och Föreningsrådet  

 
 

 
 
 



 

- Funktionärer (människor i utanförskap och sommarjobbare ges chansen till 
nätverksskapande, delaktighet och arbetsträning med coaching från erfarna Rotarianer) 
– Rotary och Föreningsrådet 

 
- Marknadsföring – UppsalaTidningen, City i Samverkan, Destination Uppsala, 

samtliga samarbetspartners och människor i utanförskap samt sommarjobbare 
kopplade till projektet  

 
Basfinansiering, under två år, för att projektet skall bidra till att minska problemet med 
utanförskap i Uppsala kommun. Utöver nedanstående finansieringsbehov bidrar 
samarbetsparterna med mycket egen tid och andra kostnader. Från 2015 skall det årliga 
projektet finansieras av andra medel. 
 
Projektledarcoach, projektledare & delprojektledare:   100 000 kronor 
 
Kostnad för markupplåtelse, scen och ljudanläggning:   150 000 kronor 
 
Kostnad för band och körer:           50 000 kronor 
 
Kostnad för extra städning:     100 000 kronor 
 
Kostnad för marknadsföring:                            100 000 kronor  
 
     -------------------- 
        500 000 kronor 
 
 
 
 
 
 
 
För Rotary, Uppsala den 5 maj 2013 
 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Mats Lindquist 
 
 
 
 




