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Nr 122. Motion av Ulrik Wärnsberg 
m fl (alla S) att uppmärksamma Upp-
salas fredspristagare 
KSN-2012-1127 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau 
(V) reserverar sig till förmån för bifall till 
motionen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg 
och Hilde Klasson (alla S) reserverar sig vidare i 
form av särskilt yttrande enligt ärendets bilaga 3. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malmström (MP). 
 
Ärende 
Ulrik Wärnsberg m.fl. (alla S) föreslår i en motion, 
väckt den 29 oktober 2012, att Uppsala kommun 
tar inititativ att tillsammans med andra intresserade 
aktörer på lämpligt sätt uppmärksammar de 
fredspristagare som har haft anknytning till 
Uppsala, till exempel genom årligen återkom-
mande arrangemang på FN-dagen 24-oktober, för 
att stärka det lokala arbetet för internationell fred 
och rättvisa. Motionen återges i ärendets bilaga 1. 

 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till kulturnämnden, 
ärendets bilaga 2. Nämnden lyfter i sitt svar de 
insatser som nämnden redan stöttar och arbetar 
med på fredsområdet. Exempelvis satsar nämnden 
idag på Fredsspår som en del i Kulturella spår i 
stadsrummet, Fredens hus, Dag Hammarskjölds-
biblioteket samt att möjliggöra för fristadsför-
fattare. Kulturnämnden ställer sig positiv till att få 
ett uppdrag och resurser att vidare utreda frågan 
om att uppmärksamma Uppsalas fredspristagare 
och stärka det lokala samarbetet för internationell 
fred och rättvisa.   
 
Föredragning 
Den 15 augusti 2014 firar Sverige 200 år av fred. 
Den 14 augusti 1814 ingicks konventionen i Moss, 
Norge, som medförde vapenstillestånd. Den 15 
augusti blev därmed första dagen utan krig. 
Sverige har rekord i fred, närmast i fredlighet 
kommer Schweiz som haft fred sedan ett inbör-
deskrig i mitten av 1800-talet. I Uppsalas ansökan 
om att bli kulturhuvudstad väcktes idén att 
arrangera ett fredsjubileum 2014 med ”musik och 
skådespel i fredens anda”.   
 
Projektet Kultur för utveckling som syftar till att 
tillvarata Uppsalas kulturhuvudstadsansökan 
kraftsamlar år 2014 för att möjliggöra för att på 
olika vis uppmärksamma fredsjubileet. I förslag till 
IVE 2014-2017 finns ett anslag till kommun-
styrelsen på 3 milj kronor avsatt för fredsåret. 
Kommunstyrelsen har tagit ställning till orga-
nisationen av arbetet med fredsjubiléet. 
 
Firandet av fredsjubileet kommer öppna upp för en 
rad nya samarbeten och projekt mellan kommunen, 
näringsliv och föreningar. Projektet leds av en 
styrgrupp vari ingår kommunledningskontoret, 
kulturkontoret, kontoret för barn-, ungdom och 
arbetsmarknad, kontoret för samhällsutveckling 
samt Destination Uppsala. Kommunstyrelsen har 
också uppdragit åt samtliga nämnder, styrelser och 
kommunala bolag att inom sina ansvarsområden 
förbereda och delta i fredsjubileet 2014. 
  
Det finns många olika perspektiv på fred. Fred är 
inte bara ett tillstånd av ”ickekrig”. Ett förslag 
styrgruppen arbetar med för att vidga ingången till 
fredstemat är att varje månad under 2014 paketeras 
med ett tema. Utifrån dessa teman kan olika värdar 
och samarbetsparters involveras. Ett tema är 
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lämpligen ”förebilder” och under detta tema kan 
Uppsalas fredspristagare uppmärksammas.  
 
Fredsjubileet kommer öppna upp för nya sam-
arbeten och idéer på temat. I utvärderingen över 
året och de insatser som genomförts bör förslag på 
fortsatta initiativ och satsningar ges. Utifrån detta 
kan kulturnämnden ges ett specifikt uppdrag för 
området. Frågan om ett årligt återkommande 
evene-mang kan prövas i samband med utvär-
dering av fredsjubileet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut.  
 
 














