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Inlämnade motioner till kommunfullmäktige 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner  

• Motion om anhörigstöd vid vapenvåld från Lovisa Johansson (FI) och Stina 
Jansson (FI) 

• Motion om avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar och pensionärer från 
Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson (FI) 

• Motion om bättre uppföljning av miljö- och klimatmålen från Lovisa Johansson 
och Stina Jansson (FI) 

• Motion om rätt till SFI för asylsökande och papperslösa från Lovisa Johansson 
(FI) och Stina Jansson (FI) 

• Motion om ett verktygsbibliotek från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson 
(FI) 

• Motion om att stärka det svenska språket från Linnea Alm (SD) 
• Motion om ett grönare och mer attraktivt årum från Mats Åhlund (C). 
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Motion: Anhörigstöd vid vapenvåld

För varje offer för dödsskjutningarna finns också sörjande anhöriga, föräldrar och syskon som får
leva med sorgen och saknaden efter den som dött.

Uppsala län har totalt haft 80 skjutningar sedan 2018 och fram till den 31 augusti i år, enligt
polisens statistik. Det är 20,6 skjutningar per 100 000 invånare. Totalt åtta personer har avlidit
och 29 har skadats.

Efter den akuta sorgefasen är det många som upplever att stödet från samhället tar slut trots att
behovet av stöd inte upphör. Det kan handla om allt från rättsprocesser till sorgearbete.
Vi har också hört vittnesmål från anhöriga som är oroliga för unga personer i sin närhet som
genom sin livsstil riskerar att både drabbas av, men också vara den som utför dödligt våld. Att
vara anhörig till en kriminell person som kanske utsatt andra för våld och hot är ofta fyllt av
skam och skuldkänslor. Det är därför särskilt viktigt att dessa anhöriga får möjlighet till stöd. Det
kan handla om vägledning i vart de kan vända sig för att få hjälp och information om
socialtjänstens, polisens eller psykiatrins insatser, men också möjlighet att få träffa andra
anhöriga i samma situation.

Vi vet sedan tidigare att mammor till offer för dödsskjutningar har spelat en viktig roll i att
uppmärksamma problemet med vapenvåldet mot unga, och i att försöka förhindra det genom
konkreta handlingar som nattvandring, föreläsningar och manifestationer. Mammorna har gjort
och gör ett ovärderligt arbete i kampen mot vapenvåldet. Men stödet från samhället upplevs ofta
vara bristfälligt och känslan av ensamhet stor. Det är dags att Uppsala kommun uppmärksammar
och stöttar de anhöriga som på olika sätt drabbats av vapenvåldet.

Med anledning av detta yrkar vi att:

- Öka stödet till anhöriga till de som blivit skjutna.
- Öka stödet till anhöriga till personer som har en kriminell livsstil.

Lovisa Johansson (F!)
Stina Jansson (F!)



Motion: Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar och pensionärer

Det finns flera fördelar med avgiftsfri kollektivtrafik. Det handlar om minskade växthusgasutsläpp, men
det handlar också om jämlikhet och att tillgängliggöra kommunen för fler. För många invånare är
tillgänglig kollektivtrafik en förutsättning för att kunna förflytta sig och delta i samhället.

Uppsala kommun arbetar för att öka andelen resor med kollektivtrafik och minska privatbilismen.
Avgiftsfri kollektivtrafik är en bra insats för att nå dit, och medan regionen inte infört det kan kommunen
ta ett steg i rätt riktning. Det gör vi genom att erbjuda busskort för skolungdomar och pensionärer,
avgiftsfritt alla tider, året runt.

Det finns flera exempel där kommuner subventionerat kollektivtrafik trots att ansvaret för frågan ligger
under regionen. I Avesta löstes det genom att kommunen betalar in en bestämd summa till Dalatrafik, som
sköter kollektivtrafiken. I Örnsköldsvik infördes 2016 en lyckad modell där ungdomar enkelt kan ansöka
hos kommunen om att få ett resekort.

Att erbjuda unga gratis kollektivtrafik är viktigt för att skapa hållbara transportvanor. Då kollektivtrafik
kan nyttjas till skola, vänner och fritidsaktiviteter kommer privatbilismen minska. Det kan antas att färre
föräldrar kommer att skjutsa sina barn till och från dessa aktiviteter. God tillgänglighet till kollektivtrafik
är dessutom en demokratifråga då en kan förflytta sig oberoende av andra.

Pensionärer är en annan prioriterad grupp som skulle gynnas av gratis kollektivtrafik. Vi har idag ett
pensionssystem som slår skoningslöst mot framförallt kvinnor som haft låga inkomster och tagit stort
ansvar för barn och familj. Personer som invandrat till Sverige i vuxen ålder riskerar även de att få mycket
låga pensioner. Gratis kollektivtrafik för pensionärer är ett sätt att kompensera för detta samtidigt som det
ger ökade möjligheter till mobilitet vilket motverkar isolering och ensamhet.

Med anledning av detta yrkar vi att:

- Uppsala kommun inför avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar i grund- och gymnasieskolan
utan tidsbegränsningar.

- Uppsala kommun inför avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer utan tidsbegränsningar.

Lovisa Johansson (F!)
Stina Jansson (F!)



Motion: bättre uppföljning av miljö- och klimatmålen

Uppföljningen av miljö- och klimatprogrammet har brustit under lång tid. Målet har varit att följa upp det
en gång om året och att det då ska redovisas för kommunfullmäktige. Invånarna har i samband med bland
annat klimatstrejker efterfrågat mer information om vad kommunen gör inom området.

En grundläggande del av demokratin är att invånarna har insyn i vilken politik som förs. Om vi inte vet
hur arbetet går kan vi inte veta vad som behöver göras för att uppnå målen, och invånarna kan välja
företrädare som möter deras krav. Det tycks som att arbetet går för långsamt, men eftersom uppföljningen
är för dålig är det svårt att veta.

Miljö- och klimatprogrammet måste tas på allvar. Därför föreslår Feministiskt initiativ att höja
ambitionerna om uppföljningen. Vi vill inte bara att det ska följas upp enligt plan, utan att det ska följas
upp fyrdubbelt så ofta som nuvarande ambition. Uppföljningen ska särredovisas och läggas upp på
hemsidan, för att invånare enklare ska få insyn.

Med anledning av detta yrkar vi:

- Att kvartalsvis följa upp Miljö- och klimatprogrammet och redovisa det separat.
- Att en sammanfattning av uppföljningen sammanställs och läggs upp på uppsala.se.

Lovisa Johansson (F!)
Stina Jansson (F!)



Motion: verktygsbibliotek

I en tid då konsumtionen ökar, klimatkrisen rasar och de ekonomiska klyftorna blir allt större fyller
institutioner som bibliotek en allt viktigare funktion. På biblioteken kan vi gemensamt ta del av kultur,
utan att varken bidra till nyproduktion eller att behöva betala dyra pengar. När vi gemensamt äger och
lånar bidrar vi både till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Precis som när vi i Uppsala kommun satsar på att sprida kultur via biblioteken, eller främja friluftslivet
via fritidsbanken, vill vi nu också främja hantverk och reparation. Genom att inrätta ett kommunalt
verktygsbibliotek kan invånare laga ägodelar, bygga om hemma eller skapa fritt - utan att vara beroende
av att ha det ekonomiska kapitalet som krävs för att investera i dyra verktyg.

Vi bidrar på så vis till en hållbar värld där vi, istället för att ha varsin slagborr som ligger och dammar i ett
förråd, tillsammans investerar i verktyg vi kan låna vid behov och lämna tillbaka när vi är klara med dem.

Med anledning av detta yrkar vi:

- Att Uppsala kommun inrättar ett kommunalt verktygsbibliotek.

Stina Jansson (F!)
Lovisa Johansson (F!)



Motion: Rätt till SFI för asylsökande och papperslösa

Feministiskt initiativ vill utöka Svenska för invandrare (SFI) så att även asylsökande får lära sig
svenska. På det sättet inkluderas fler i samhället. Vi vill säkerställa att kvinnor och transpersoner
har lika möjligheter som män att komma igång tidigt med SFI och tillgodogöra sig utbildningen.

För att få möjlighet att läsa SFI behövs dock först ett uppehållstillstånd. Detta är ett stort hinder
för inkluderingen. Med dagens långa handläggningstider i asylprocessen handlar det om en
förlust av mycket värdefull tid som hade kunnat läggas på att lära sig svenska. Språket är
nyckeln in i arbetslivet och till samhället. Asylsökande som vill lära sig svenska för att komma in
i samhället och kunna försörja sig när de fått uppehållstillstånd, skulle kunna göra det så mycket
enklare om SFI även var tillgängligt för asylsökande och papperslösa.

Med anledning av detta yrkar vi att:

- Asylsökande i Uppsala kommun ska erbjudas Svenska för invandrare (SFI).

- Papperslösa i Uppsala kommun ska erbjudas Svenska för invandrare (SFI).

- Utreda hur Uppsala kommun kan säkerställa att kvinnor och transpersoner har lika
möjligheter som män att komma igång tidigt med SFI och tillgodogöra sig utbildningen.

Lovisa Johansson (F!)
Stina Jansson (F!)



 

 

 

Motion om att stärka det svenska språket i 

Uppsalas skolor och förskolor  
 
Språkkunskaperna bland personal på Uppsalas skolor och förskolor är varierande. Utbildningsnämnden 

har också beslutat att stänga en förskola, bland annat på grund av bristande svenska och 

kommunikation överhuvudtaget. Hur utbredd språkförbistringen är i Uppsalas skolor och förskolor är 

omöjligt att svara på i dagsläget, eftersom man inte följer det på ett systematiskt sätt. Det är dock tydligt 

på de skolor och förskolor där utmaningarna är som störst är kompetensen som lägst. Detta försöker 

utbildningsnämnden avhjälpa genom strategisk kompetensförsörjning. Men att flytta en bra lärare från 

en bra skola till en dålig skola kan inte vara lösningen. Målet bör vara att alla skolor har hög kompetens 

bland personalen. Befintlig personal behöver därför erbjudas möjlighet till språkutveckling vid behov. 

Språkkurser för förskoleanställda används bland annat i Skärholmen och Rinkeby-Kista för cirka 80 

anställda som går kursen några timmar i veckan.  

 

För nyrekrytering av personal behöver kommunen säkerställa en lägstanivå vad gäller språkkunskaper. I 

dagsläget finns ingen sådan miniminivå, utan enskild bedömning sker för varje ny anställd. Resultaten 

blir då naturligtvis varierande. För att avhjälpa detta behöver kommunen utreda hur man kan använda 

sig av språktest vid nyrekrytering. Språktest används bland annat i det socialdemokratiskt styrda 

Botkyrka.  

 

Att bara höja lägstanivån för de som rekryteras och vidareutbilda befintlig personal är dock inte 

tillräckligt. Ofta hänger  låga kunskaper i svenska hos elever och barn ihop med låga kunskaper i 

svenska hos föräldrarna, därför behövs även ett familjeperspektiv. En verksamhet som lyckats med det 

är familjecentralen Mötesplats Treklangen, där flera verksamheter samverkar på ett gynnsamt sätt i 

fråga om språkutveckling och integration.  

 

Det svenska språket behöver stärkas i Uppsala. Medarbetare ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna 

undervisa elever. På så sätt kan skolresultaten höjas och segregationen minskas. Det behövs därför ett 

samlat grepp i frågan där berörda instanser gör sitt yttersta för att stärka det svenska språket i Uppsala. 

Sverigedemokraterna presenterar därför ett antal åtgärder för detta ändamål. 

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna: 

 

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur anställda som sysslar med utbildning av elever på ett 

eller annat sätt har möjlighet att vidareutvecklas i svenska språket för att nå upp till en tillfredsställande 

nivå. 

 



Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur språktest för nyanställning kan implementeras i 

ordinarie rekrytering till förskola och skola. 

 

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet och möjligheterna till att fler familjecentraler 

etableras i kommunen och var det skulle vara strategiskt klokast att placera dessa utifrån befintligt behov. 

 

Att utbildningsnämnden ges i uppdrag att i sitt systematiska kvalitetsarbete särskilt följa upp 

språkkunskaper hos personal och verka för att de höjs.  

 

Tensta 

5 december 2021  

 

Linnea Alm, gruppledare SD Uppsala 

 

 



MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE  2021-11-18 

 

Motion om ett grönare och mer attraktivt årum 
Ett attraktivt centrum är en viktig tillgång för en kommun av flera skäl. För det första är ett attraktivt 
centrum en viktig faktor för att skapa trivsel och nöjdhet bland kommuninvånarna. För det andra så är 
gröna, vackra och attraktiva miljöer ett viktigt konkurrensmedel för arbetsgivare som konkurrerar om 
arbetskraft på global nivå. Individer med högt eftertraktad kompetens kan ofta välja mellan olika 
arbetsgivare i olika delar av världen. I valet av arbete och arbetsplats vägs många olika saker in, bland 
annat lönenivå, skattesats, bostadspriser, välfärd och service – samt de boende- och vistelsemiljöer 
som bjuds i nya potentiella hemstäder. För det tredje så är en attraktiv centrumkärna viktigt för att 
stärka Uppsala som turistort och besöksdestination och för att direkt eller indirekt främja näringar 
såsom hotell och restaurang, handel och kultur. 

För att bidra till ett mer attraktivt centrum vill Centerpartiet att Uppsala kommun utvecklar det centrala 
årummet till en grönare och mer attraktiv plats. Årummet är redan idag en uppskattad del av Uppsala, 
men det kan utvecklas till en mer tillgänglig och livlig del av centrum. Ytan närmast ån, alltså den yta 
som är mest attraktiv för att promenera eller för att sitta ned och avnjuta en glass i solen, upptas i 
stora delar av centrum av cykelparkeringar. Centerpartiet tror att åtminstone en stor del av dessa med 
fördel skulle kunna omlokaliseras till designerade och tydligt angivna cykelparkeringar, exempelvis på 
anslutande gator. Detta skulle frigöra ytan närmast ån för promenader, avkoppling, uteserveringar och 
annat som har större behov av att förläggas till trevliga miljöer än vad cykelparkeringar har. 

Från S:t Olofsgatan i norr till Islandsbron i söder är merparten av alla ytor utmed ån dessutom asfalt, 
gatsten, betong eller liknande hårdgjorda ytor. Detta anser Centerpartiet är olyckligt. Mer grönska i 
området skulle skapa en känsla av park och rekreationsområde och bilda en grön lunga mitt i centrum 
som förbättrar luft- och bullermiljön. 

Utvecklingen av årummet till en livligare plats med fler uteserveringar och människor i rörelse 
försvåras i viss mån av trafiken på Östra respektive Västra Ågatan. Mindre biltrafik på de båda gatorna 
vore önskvärt, samtidigt som det är viktigt att kommunen inte ytterligare försämrar tillgängligheten till 
centrum. Människor som bor och verkar utmed ågatorna måste därtill också fortsättningsvis kunna nå 
sina hem och arbetsplatser med alla trafikslag. Centerpartiet vill därför se en utredning och 
trafikanalys av vilka möjligheter kommunen har att genom trafikreglering begränsa trafiken på dessa 
gator samt vilka förändringar och investeringar som eventuellt behövs på annat håll för att möjliggöra 
dem utan att försämra tillgängligheten till centrum. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Centerpartiet 

att kommunen verkar för en flytt av cykelparkeringarna utmed Fyrisån till lämpliga
 närliggande platser, 

att kommunen verkar för att ersätta de hårdgjorda ytorna utmed Fyrisån i centrum
 med gröna och/eller vegetativa inslag, 

att kommunen utreder möjligheterna att genom trafikreglering begränsa trafiken på Östra
 respektive Västra Ågatan, genomför en trafikanalys av konsekvenserna av en sådan
 reglering samt utreder vilka förändringar och investering som eventuellt krävs på andra
 håll för att möjliggöra en sådan reglering utan negativa konsekvenser för tillgänglighet,
 boende och näringsliv. 

 
Mats Åhlund 
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