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Kommunstyrelsen

Fredsjubileum i Uppsala 2014
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att uppdra till styrgruppen för Kultur för utveckling att vara styrgrupp för och koordinera
fredsjubileet,
att uppdra till styrgruppen att stämma av arbetet med arbetsutskottet, samt
att uppdra åt samtliga nämnder, styrelser och kommunala bolag att inom sina ansvarsområden
förbereda och delta i fredsjubileet.

Ärendet
Bakgrund
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
inbördeskrig 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”.
2009 fattade kommunstyrelsen beslut om projektet Kultur för utveckling (KSN-2008-0730).
Kommunledningskontoret fick i uppdrag att leda arbetet med att genomföra ett antal
”kulturhuvudstadsprojekt” i bred samverkan med nämnder och näringsliv. Styrgruppen för
kultur för utveckling har en bred representation från kommunledningskontoret, kulturkontoret,
kontoret för barn- ungdom och arbetsmarknad, kontoret för samhällsutveckling samt
Destination Uppsala. Styrgruppen leds av kommunledningskontoret.
Att stärka Uppsalas kopplingar till fredsarbete, fredsforskning och fredskultur har varit en
viktig del av kultur för utveckling sedan start. Även nätverket Världsklass Uppsala har som
ett prioriterat mål att positionera Uppsala som fredsstad.
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Det finns många olika perspektiv på fred. Fred är inte bara ett tillstånd av ”ickekrig”.
Styrgruppen för kultur för utveckling har förberett arbetet med ett fredsjubileum. För att vidga
ingången till fredstemat skulle varje månad under 2014 kunna paketeras med ett tema. Utifrån
dessa teman kan olika värdar och samarbetsparters involveras.
Förslag på en övergripande vision för jubileet har arbetats fram under en workshop med
stadens fredsföreningar och organisationer; Uppsala är en internationell och öppen mötesplats
präglad av respekt.
Under workshopen ställdes också frågan varför vi ska manifestera ett fredsjubileum under
2014. För att vi inte ska glömma, fred är inte självklart samt skapa stolthet hos uppsalaborna
kom upp som grund. Den bärande idén är att vi kan se jubileumsåret som ett startskott för 200
år av fortsatt fred.
I förslag till IVE 2014-2017 finns ett särskilt anslag till kommunstyrelsen på 3 milj kronor
avsatt för fredsåret. Avsikten är att, om kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget,
styrgruppen skall lägga upp en plan över dessa medel samt medel som kan tillföras, både
externt och från övriga nämnder. Inom kommunledningskontoret har medel omfördelats för
att säkra extra projektledning 2013 för att starta arbetet inför jubileumsåret.
Föredragning
Tankarna om ett fredsjubileum har funnits sedan 2008 i den kommunala organisationen. Nu
krävs ett beslut för att förtydliga ansvaret och hur jubileet kan förverkligas. Kommunen bör ha
en samordnande och koordinerande roll för fredsjubileet. Fredsfrågan är bred och har inte
enbart kulturpolitiska aspekter. Därför bör alla nämnder, styrelser och bolag få uppdrag att
uppmärksamma fredsjubileet på lämpliga sätt inom sina ansvarsområden. Det fria kultur- och
föreningslivet bör också engageras. Det finns många externa intressenter som kan vara med
och samverka kring fredsjubileet. Styrgruppen för kultur för utveckling har en bred
sammansättning och är därför ett lämpligt organ för att leda arbetet. Stadsdirektören föreslås
ges mandatet att utöka styrgruppen med nya kompetenser om så krävs för uppdraget.
Styrgruppen ska stämma av arbetet med kommunstyrelsens arbetsutskott.
Destination Uppsala föreslås engageras att marknadsföra fredsåret och dess aktiviteter. Då
avsändare för jubileumsåret 2014 bör vara Varumärke Uppsala.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetet under 2014 sker inom ramen för det särskilda anslaget från kommunstyrelsen på 3
milj kronor. I uppdraget ingår även att hitta annan möjlig extern finansiering för projekten.
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