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Inlämnade motioner 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Motioner 
Motion av Stefan Hanna (-) om ekologisk mat, bilaga 1. 
 
Motion av Lisen Burmeister (SD) och Kent Kumpula (SD) om information om e-cigaretter, bilaga 2. 
 
Motion av Simon Pettersson (SD) om att alla så kallade ensamkommande som uppgivit falsk ålder bör 
lagföras för bidragsbrott, bilaga 3. 
 
Motion av Alexander von Uckermann (SD) om att stoppa boendelösningar för ensamkommande 
migranter, bilaga 4. 
 
Motion av Tobias Smedberg (V) om återbruksgalleria i Uppsala, bilaga 5. 
 
Motion av Tobias Smedberg (V) och Hanna Viktoria Mörck (V) om simundervisning för barn i 
förskoleklass, bilaga 6. 
 
Motion av Tobias Smedberg m.fl.(V) om snabba hus för snabb lösning på bostadskris för unga, bilaga 
7. 
 
Motion av Stina Jansson m.fl. (FI) om medborgarförslag, bilaga 8. 
 
Motion av Simon Alm (SD) om förändring av förturer till bostäder i Uppsala kommun, bilaga 9. 



Motion     2019-02-01 

 

Ekologisk mat 

 

Uppsala kommun har ett mål om att upphandla 100% ekologisk mat. Väldigt mycket forskning och 

lantbrukets praktiska kunskaper talar för att det är en oklok ambition. Jag anser att Uppsala kommun 

bör uppdatera målsättningen kopplat till ekologisk mat och ändra det till 50% ekologisk mat och att 

övriga 50% av inköpt mat måste vara producerad enligt de regler och lagar som gäller för svenska 

lantbrukare.  

Att ändra målsättningen om att ekologisk mat ska utgöra 100% av kommunens inköpta mat till att 

50% ska vara ekologisk mat och övriga 50% ska vara mat som producerats enligt de regler och lagar 

som gäller för svenska lantbrukare. 

 

Stefan Hanna 

Uppåt Uppsala  



Kent Kumpula 
Ersättare, SD 

Sida 1 av 2 

Motion om information om 
e-cigaretter 
Utbudet av e-cigaretter har på ganska kort tid exploderat i många länder, bland annat i 
Sverige. Sedan 2014 är det 70 procent fler gymnasieungdomar som har testat e-cigaretter 
(svt.se). 

E-rökning uppfattas av många som ett modernare, smartare och mer teknologiskt sätt att röka. 
Myter om att det är ofarligt och bara vattenånga sprids, trots att vetenskapliga studier visar att 
e-cigaretter kan vara minst lika farliga som cigaretter. Unga avskräcks dessutom inte av 
smaken då det inte är slemhinneretande rök de andas in utan smaker av till exempel frukt och 
godis. 

Studier från Sahlgrenska i Göteborg visar att de tillsatta smakerna bidrar till att försämra 
bland annat minne och inlärning (Adlelinark, 2018). Forskningen har inte heller utrett 
långtidseffekterna av e-rökning men inget tyder på att det är skulle vara ofarligt. Sedan juni 
2017 finns en lag om e-cigaretter vad gäller försäljning men för själva smaktillsatserna finns 
inga begränsningar för försäljning. 

I väntan på nationella informationskampanjer om hälsoriskerna med e-cigaretter bör Uppsala 
kommun gå ut med information till våra skolungdomar. De som väljer att prova e-cigaretter 
ska i vart fall göra det fullt medvetna om att det inte är "bara vattenånga", utan att man tar 
minst lika stora hälsorisker med e-cigaretter som man gör med traditionella cigaretter. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att Uppsala kommun årligen ska gå ut med information om hälsoriskerna med e-
cigaretter till alla skolungdomar från åk. 7 och uppåt. Man bör särskilt påpeka att 
hälsoriskerna gäller även produkter utan nikotin, då kemikalierna i smaksättningen 
som upphettas innebär en stor hälsorisk. 

Uppsala 20-januari-2019 

Lisen Burmeister 
Ledamot, SD 



Sida 2 av 2 

Källor: 

Adlermark, Louise. Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 2018. Elektroniska 
cigaretter. En kunskapssammanställning om användning, attityder, och potentiella 
hälsoeffekter.  https://gubox.app.box.com/s/ii0kewaguft81tvwdo7q9030wdcebzqr  2019-01-20 

Svt.se: https://www.svt.se/nyhetedinrikes/allt-fler-ungdomar-provar-e-cigaretter-ny-rapport-
visar-stor-okning   2019-01-20 





Motion om att stoppa boendelösningar för 
ensamkommande migranter 

Enligt kommunallagens lokaliseringsprincip skall det en kommun ägnar sig åt ha koppling till dess 
område eller medlemmar, enligt principen får inte kommunen ta hand om de uppgifter som ligger på 
statens ansvarsområde. 

Med anledning av den så kallade gymnasielagen får ensamkommande migranter rätten att söka 
uppehållstillstånd för att studera. Uppsala kommun undersöker möjligheten att erbjuda boenden till 
ensamkommande i väntan på uppehållstillstånd och erbjuder för tillfglet härbärge och fadderhem via 
Stadsmissionen. Detta är emellertid statens ansvar och inget som Uppsala kommun skall ägna sig åt. 
Tråkigt nog har Uppsala egna problem i form av växande kriminalitet och en skola och äldreomsorg med 
allvarliga brister som leder till onödigt lidande för våra invånare. 

Enligt kommunallagen ska kommunens verksamhet vara av allmänt intresse och det är förbjudet att 
privilegiera enskilda utan motprestation. Att blanda sig i statliga angelägenheter och ge fördelar till andra 
länders medborgare framför kommunens invånare är att både kringgå allmänintresset och kommunens 
skyldigheter. Det är en självklarhet att Uppsala kommun först och främst ska ta hand om sina egna 
invånare. Det är inte rimligt att vi tar på oss stadigt ansvar över ensamkommande när vi har våra egna 
invånare som inte får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att Uppsala kommun stoppar arbetet med boendelösningar för ensamkommande migranter som 
saknar uppehållstillstånd. 

Uppsala den 5 december 2018 

Alexander von Uckermann 
Ersättare (SD) 



Motion till Uppsala kommunfullmäktige 2019-02-14 

Återbruksgalleria i Uppsala 

Uppsala kommun har idag en välfungerande återbruksverksamhet, Återbruket. Men 
det finns utrymme för kommunen att göra ännu mer i vår strävan efter att vara en grön 
förebild. 

Till detta kan vi ta inspiration från Eskilstuna. Där har man sedan 2015 drivit ReTuna, 
världens första återbruksgalleria. ReTuna är en galleria med 'vanliga' butiker vars sortiment 
består av det som är använt och upcyclat, och som kommer från Eskilstunaborna själva. 
Genom en placering i närhet av återvinningscentral kan besökare lätt sortera sitt avfall och 
lämna det som är av högre kvalité i gallerians depå. Materialet gallras, sorteras och fördelas 
till butikerna i gallerian. Butikspersonalen reparerar eller förbättrar (upcyclar) prylarna vid 
behov, innan dem säljs i gallerians butiker. Butikerna säljer allt från kläder, möbler och 
sportutrustning till växter och husdjurstillbehör. Under 2017 sålde ReTuna återbrukade 
produkter för 10,2 miljoner kronor. 

Gallerian är ett exempel på hur offentliga och privata aktörer tillsammans med civilsamhället 
kan samarbeta kring den sortens hållbarhetstänk och cirkulärekonomi som kommer att vara 
av yttersta vikt för att klara av framtidens utmaningar. Hållbarhet handlar inte enbart om att 
leva på mindre men även att åstadkomma mer med de resurser vi redan har; som blir mer 
attraktiva och får en förlängd livslängd genom återbruket. Det finns utrymme för ett liknande 
koncept i Uppsala. 

Att vi i Uppsala redan har en välfungerande återbruksverksamhet innebär inte att den 
förslagna gallerian ska slå ut eller konkurrera bort Aterbruket, varken när det gäller 
Återbrukets viktiga miljöinsatser eller arbete med att inkludera fler i arbetsmarknaden. 
Tvärtom, genom att införa en återbruksgalleria i Uppsala kan vi stärka återbruksvanan bland 
uppsalaborna och göra det än mer populärt och attraktivt och på det sättet också få de 
arbetsmarknadsinsatser som finns i Återbruket att expandera och bli mer mångfacetterade. 
Vi blir än bättre på det vi redan är bra på idag, samtidigt som fler aktörer kan samlas kring 
återbruksverksamhet. En återbruksgalleria lockar dessutom en bred målgrupp och sprider 
kunskap om hållbarhet och cirkulärekonomi. En galleria behöver kunna samordnas med 
återvinningsverksam het men dess placering måste inte vara i direkt anslutning. 

Det behöver utredas hur vi kan åstadkomma en stärkt kommunal återbruksverksamhet, i 
enighet med övriga intentioner i motionen. Butikerna och verksamheterna i en 
återbruksgalleria i Uppsala kommun skulle kunna vara drivna av en kombination av 
kommunen, sociala företag och kommersiella företag. Placering och ansvarsfördelning bör 
utredas. En återbruksgalleria skulle bidra till att stärka vår profil som en grön kommun, 
förbättra våra insatser för miljön, och göra oss till en förebild inom cirkulärekonomi. 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

att utreda möjligheten för en återbruksgalleria i Uppsala 

Tobias Smedberg (v) 

Vänsterpartiet 
www.uppsalavanstern.se  







Motion: Möjlighet att lägga medborgarförslag i Uppsala kommun 
 
Sedan 2002 har kommuner i Sverige haft möjligheten att införa medborgarförslag. 
Medborgarförslag innebär att de folkbokförda i kommunen har rätt att väcka ärenden i 
kommunfullmäktige om frågor inom kommunens ansvarsområden. Medborgarförslag har 
införts i cirka 200 kommuner i Sverige, Uppsala kommun befinner sig därmed i den minoritet 
som ännu inte infört det. Uppsala kommun är även den enda kommunen i Uppsala län som 
inte ger invånarna möjlighet till medborgarförslag, trots att kommunen nu haft 17 år på sig att 
göra det möjligt. 
 
Medborgarförslag skulle innebära ytterligare påverkansmöjligheter för Uppsala kommuns 
invånare, det skulle skulle förstärka invånarnas demokratiska rättigheter, och bidra till en 
mindre toppstyrd kommun. Förslaget har tidigare lyfts från olika partier i fullmäktige, 
däribland Miljöpartiet och Centerpartiet, och F! ser med sorg på hur både dåvarande 
kommunstyrelse och fullmäktige samtliga gånger röstat ned förslaget om att stärka 
invånarnas påverkansmöjligheter. Det är dags för att Uppsala kommun att ta steget. 
 
Som förtroendevalda i kommunfullmäktige ska vi representera invånarna, men det är 
omöjligt för oss att alltid vara medvetna om allas viljor, behov, verkligheter och upplevelser. 
Medborgarförslag skulle ge invånarna en chans att inte bara vart fjärde år få möjlighet att 
forma den politik som ska drivas - utan även däremellan kunna påverka den kommun och 
den vardag de lever i. Vi vill se en kommun som värderar den kunskap och den erfarenhet 
som kommunens invånare har. Ett viktigt steg på vägen är då att införa medborgarförslag. 
 
Med anledning av detta yrkar vi  

- Att det införs möjlighet att lägga medborgarförslag i Uppsala kommun 
 
 
Stina Jansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 
Lovisa Johansson (FI) 
Josef Safady Åslund (FI)  
 

 



 
 

 Motion om förändring av förturer till bostäder i Uppsala 

kommun 
 
Uppsala kommun har historiskt haft ett system med förtur till bostäder. Det har handlat om fem procent 
av omsättningen på uthyrning och varit främst tilltänkt att riktas till kommunens hemlösa eller personer 
som riskerat att hamna i en sådan situation av sociala skäl. Det är en viktig möjlighet för att kunna hålla 
nere bostadslösheten.  
 
På senare år har dessa fem procent allt mer riktats om till att handla om förtur för nyanlända till 
kommunens bostäder. Det är principiellt orättvist att skattebetalarna, medlemmarna i kommunen såsom 
kommunallagen uttrycker det och medborgarna hamnar i andra hand. För att understryka principen kan 
det liknas vid tillåta utländska aktörer såsom ryska flygvapnet ha förtur till svenska flygplatser, vilket 
aldrig skulle komma på tal. 
 
Det är därmed klarlagt principiellt fel att sätta kommunens invånare i andra hand. Utöver detta faktum 
har även andelen förtur utökats för att ännu fler nyanlända ska kunna bosätta sig i Uppsala framför 
ungdomar, arbetsinflyttning, studenter och andra grupper. Bostadsköerna har skjutit i höjden under de 
senaste åren när den ordinarie kön tilldelas en allt lägre andel av bostadsbeståndet. 
 
Organisationen Sveriges kommuner och landsting har via Per-Arne Andersson pekat ut olämpligheten 
med förturer till nyanlända och särskilt pekat på problematiken i Uppsala med hänvisning till 
bostadsbristen här. I unt säger han följande den 14 mars 2018 ”Men generellt är SKL:s utgångspunkt att 
nyanlända inte ska särbehandlas, utan behandlas som övriga kommuninvånare. Och för alla gäller att det 
är den enskildes ansvar att ordna boende.”. 
 
Till SVT Uppsala den 15 oktober 2018 uppger Erik Pelling (S), numera kommunstyrelsens ordförande 
”Bostadsförmedlingen ska vara en rak kötid. Ingen ska få förtur. Vi har valt att hålla isär dem.” och på 
följdfrågan varför i samma intervju uppger han ”Det är viktigt att bostadsförmedlingen är lika för alla.” 
 
I styrets budget som antogs senare under hösten fastslår ett ägardirektiv andelen förtur till bostäder i 
Uppsalahem ska vara i ett intervall om 7 till 15 procent. Ägardirektivet riktade sig bland annat till 
nyanlända invandrare. 
 
Förtur är av godo för att som nödlösning hjälpa kommunens invånare i en svår situation, men som 
undanträngningsverktyg är det direkt olämpligt att använda förturer till förmån för utländska medborgare 
framför våra egna medborgare. Det är dessutom olämpligt att förtursystemets andel blivit så pass 
omfattande på senare år. 
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 
 

 att ägardirektiv till Uppsalahem ändras till att bolaget ska erbjuda upp till 5 procent av 
nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få 
en bostad på egen hand. 

 att kommunen verkar för att andelen förtur och specialdestinerade bostäder till nyanlända 
invandrare i Uppsala kommun minimeras. 

 
 
Uppsala den 13 februari 2019 
 
 
Simon Alm 
Gruppledare (SD)  
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