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Motion om att stoppa samtliga ekonomiska stöd till Ungdomens hus från
Alexander von Uckermann (SD) och Simon O. Pettersson (SD)
Motion om estetelever och offentlig konst från Artemis Lumarker (V)
Motion om att Inrätta KAST-verksamhet från Lovisa Johansson (FI) och Josef
Safady Åslund (FI)
Motion om nollvision om mäns dödliga våld mot kvinnor från Lovisa
Johansson (FI) med flera
Motion om föreningsfunktion från Tobias Smedberg (V) med flera
Motion om en plan mot hemlöshet från Hanna Victoria Mörck (V) Per Olof
Forsblom (V)
Motion om Luftkvalitén vid förskolor från Hanna Victoria Mörck (V)
Motion om ett Uppsala med plats för sport och rekreation från Markus
Lagerquist (M).
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Motion om att stoppa samtliga ekonomiska
stöd till Ungdomens hus
Under 2020 gick det att läsa i bland annat UNT den 28 november om att Ungdomens Hus på
Svartbäcksgatan 32 i Uppsala dekorerar fastighetens fönster med flaggor från den vänsterextrema och
våldsbejakande organisationen Antifascistisk aktion (AFA). Svensk säkerhetspolis menar att AFA är en av
ledarorganisationerna för vänsterextrem och våldsbejakande socialism och anarkism. Nätverket har bland
annat tagit på sig ansvaret för mordbränder.
Förekomsten av vänsterextrema symboler genomsyrar verksamheten, det gäller inte bara flaggor utan
även stora mängder klistermärken på bland annat dörrar. Ledande företrädare för Ungdomens Hus har
öppet tagit ställning för kommunism. Ungdomens Hus har under ett flertal tillfällen samorganiserat
aktiviteter med vänsterextrema syndikalister och årligen anordnat aktiviteter med ”revolutionära” teman.
Ungdomens Hus tar emot stora mängder skattemedel från Uppsala kommun. I fullmäktige är
Sverigedemokraterna det enda partiet som inte tilldelar Ungdomens hus några medel. Övriga partier
finansierar ungdomsgården fullt ut med 2,3 miljoner årligen. Denna summa innefattar både
verksamhetsstöd och nyttjanderätt av fastigheten på Svartbäcksgatan 32, hyran står Uppsala kommun för.
I kommunens bidragsvillkor för ”verksamhetsstöd barn och ungas fria tid” står det att stöd inte ska
beviljas till ”aktiviteter med antidemokratisk, partipolitisk eller religiös inriktning”. Ungdomens Hus har
en uppenbar antidemokratisk och politisk inriktning. Förekomsten av vänsterextrema tendenser är ett så
utbrett problem att det är av strukturell karaktär, endast en partisk bedömning kan rimligtvis ignorera
dessa företeelser.
Kännedom om Ungdomens hus vänsterextrema flaggning nådde i november 2020 kulturnämnden som
leds av Miljöpartiet. Kulturförvaltningen såg sedan till att genom dialog få Ungdomens Hus att plocka
ned flaggan. Denna tillputsning av fastighetens yttre är inte tillräcklig för att motivera fortsatt finansiering
av en verksamhet som uppenbarligen inte lever upp till kommunens egna bidragskriterier.
Våra unga ska inte indoktrineras in i vänsterextremism genom stora mängder skattemedel. Beläggen är
uppenbara och här har kommunen sett mellan fingrarna alldeles för länge. Under februari 2021
behandlades ett initiativärende i kulturnämnden från Sverigedemokraterna för att uppmärksamma det
hela. Nämnden valde då att avslå ärendet om att utreda föreningens inställning till extremism. Denna
fråga är så pass allvarlig så att vi ser det motiverat att kommunfullmäktige agerar i frågan.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:
•

Att Uppsala kommun stoppar samtliga ekonomiska stöd till Ungdomens hus.

Uppsala den 16 mars 2021
Alexander von Uckermann
Ersättare (SD)

Simon O. Pettersson
Ersättare (SD)

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

2021-03-17

Låt estet-elever färglägga kommunen
Uppsala kommun satsar helhjärtat på vår offentliga konst för att göra kommunen tryggare, trevligare
och berika invånarnas liv vilket är fantastiskt. En annan sak som är fantastiskt är alla som utbildar sig
för att bli framtidens kulturskapare. Ännu bättre kan det bli om vi slår ihop dessa två fantastiska ting
genom att låta gymnasieelever få vara med och skapa den offentliga konsten.
Ett sätt att utnyttja de kunskaper och personella resurser vi har inom utbildningssektorn och offentlig
konst samtidigt vore att gymnasieelever är med i skapandet av offentlig konst. Med elever,
uppsalabor, direkt deltagande i processen ökar deras och andras samhörighet med Uppsala. Fler får
vara med och fler kan identifiera sig med det som sker och syns i kommunen. Därför lyfter vi denna
idé, att låta konstnärer inspirera studerande unga till aktivt deltagande i kulturlivet, mer exakt
konstskapande.
Idén kan exemplifieras såhär: utefter antagna riktlinjer får gymnasieklasser inom det estetiska
programmet, under ledning av verksamma konstnärer och med stöd av ordinarie lärare, vara med från
början till slutet av ett konstprojekt. Ett projekt bör följa en liknande modell som redan finns för
framtagande av offentlig konst. Elever kan exempelvis kunna vara med att skapa muralmålningar i
Flogsta låghus (Hamberg) där det finns gott om platta tegelväggar som kan komma till liv. Genom
aktivt deltagande i hela processen och med professionell ledning skapar då eleverna konst som
berikar Uppsala. Dessutom blir det kompetensutvecklande arbetsmöjligheter för konstnärer som får
vägleda framtida kreatörer. Detta skulle lämpligen kunna drivas i form av ett samarbete mellan
kulturnämnden, utbildningsnämnden, Uppsala hem och andra relevanta aktörer.
Innan något projekt kan påbörjas krävs utredning av dels storleken för ett lämpligt pilotprojekt och dels
vad för kostnader olika storlekar innefattar. Det borde också ses över hur riktlinjerna för projektet kan
utformas för att tillåta kreativitet, konstnärlig frihet och bevara armlängds avstånd från politiken
samtidigt som kvalité och demokratiska värderingar beaktas.
Med mer konst skapad av invånare ökar invånares samhörighet med Uppsala. Dessutom, och
framförallt, skulle deltagande elever få insikter om olika moment i konstprojekt, hur konstnärers arbete
ter sig och berika Uppsala med sin kreativitet. Det skulle lägga grunden för framtida
konstnärsambitioner och kratta manegen för etablerandet av en estetisk utbildning på högskolenivå i
Uppsala. Vi skulle få en vackrare stad som låter alla vara med i skapandet av den offentliga konsten!
Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet:
att utifrån motionen uppdra kultur- och utbildningsnämnden att utreda hur ett tvåårigt pilotprojekt i
vilket gymnasieelever får skapa offentlig konst i Uppsala kommun kan utformas,
att utredningen ska se på olika möjliga storlekar på projektet, tillhörande kostnadsramar och externa
finansieringsmöjligheter samt lämpligt sätt att utforma pilotprojektets riktlinjer som säkerställer
konstnärlig frihet, beaktandet av demokratiska värderingar och kvalité,
att utredningens resultat sammanställs i en rapport som presenteras för kultur- och
utbildningsnämnden.
Artemis Lumarker (V)

Vänsterpartiet
www.uppsalavanstern.se

Motion: Inrätta KAST-verksamhet i Uppsala
Från flera källor framkommer att prostitutionen i Uppsala ökat de senaste åren, inte minst nu under
pandemin. I prostitution, precis som i all handel med tjänster, finns minst en säljare (oftast kvinnor
och flickor) och en köpare (oftast män). Inte sällan finns det också andra parter som skor sig på
transaktionen.
Att rikta stödinsatser till de som vill lämna prostitutionen bakom sig är självklart av godo. Men det är
också viktigt att möta problemet från den andra sidan - männen som står för efterfrågan. Utöver
polisens arbete i detta finns andra metoder som kompletterar - såsom KAST-verksamheterna som växt
fram i landet.
KAST står för köp av sexuella tjänster och är en verksamhet som syftar till att minska efterfrågan av
kommersiella sexuella tjänster genom att arbeta med köparna. Det finns till exempel en
överrepresentation av sexberoende bland köpare av sexuella tjänster. Dessa kan genom en KASTverksamhet få stöd i att hantera detta på ett mindre destruktivt sätt.
KAST-verksamheter finns i flera svenska städer, Stockholm, Göteborg, Karlstad, Umeå etcetera.
Finns det ett behov av dessa verksamheter i städer av en storlek som Karlstad och Umeå finns det
givetvis också ett behov i Uppsala. Detta har inte minst KAST-mottagningen i Stockholm känt till
under många år då de tagit emot flera sexköpare från Uppsala som ertappats med att köpa sex i
Stockholm.
Från och med 2021 erbjuder KAST-mottagningen i Stockholm dock inte längre insatser till köpare
från Uppsala, då detta inte är något de ersätts för ekonomiskt från vår kommun. Därför är det hög tid
att Uppsala också upprättar en KAST-verksamhet.

Med anledning av detta yrkar vi att:
-

En KAST-mottagning upprättas inom ramarna för den plan kommunstyrelsen redan åtagit sig
att skapa angående prostitution och människohandel i verksamhetsplanen 2020-2022.

Josef Safady Åslund (F!)
Lovisa Johansson (F!)

KAST

anonyma
kostnadsfritt
frivilligt
18-årsgräns

köpare, porrsurfare (tvångsMässigt), anhöriga
motiverad målgrupp

man, 38 år snitt (18 - 76), oftast bra jobb, familj, barn, socialt umgänge, sällan något missbruk, sällan
kriminellt beteend ei övrigt. Familjefar.
Nedåt i åldern sedan starten.

Har Uppsala skickat till er i sthlm?
Kanske 10 personer senaste 2 åren. Men ibland sagt nej. Stopp för detta från årsskiftet.

Finns en kille i Västerås som jobbar med KAST. Regionkoordinator
samma som Uppsala? Anna Runesson.

---------------------------Karlstad - Samtalsakuten, krismottagning för män. 4 heltidstjänster (6 personer). Hela Värmland.
fick hjälp från sthlm (Marie), fick hjälp från Länsstyrelsen (Presskonferens, möten med chefer).
Vanligast med prostitution. Medelålder. Någon enstaka 18-åring (gräns på 18 år).

Motion: Nollvision om mäns dödliga våld mot kvinnor
Under 2020 mördades 13 kvinnor i Sverige av en närstående man. 2019 var siffran 14 kvinnor och 2018
var det ofattbara 22 kvinnor som mördades av en man. Samtidigt polisanmälde nästan 9000 kvinnor våld i
nära relation under coronapandemiåret 2020. FN kallar mäns våld mot kvinnor en skuggpandemi, och
behöver hanteras därefter.
Mord är den absoluta konsekvensen av våldet. Varje dag blir barn och kvinnor utsatta av män för fysiskt,
psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld. Med en nollvision och handlingsplan kan vi förhindra att mord
begås och att våldet upptäcks på ett tidigt stadie, samt förebyggas. Därför vill vi att Uppsala
kommunfullmäktige antar en nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor.
Nollvision kräver handling och resurser
Med en nollvision kommer förpliktigande att säkra handling och tillhandahålla resurser. I samband med
att nollvisionen antas ska en handlingsplan tas fram. Programmet behöver kompletteras med en konkret
handlingsplan och i en sådan ska såväl förebyggande åtgärder som akuta och långsiktiga insatser ingå.
Frågor om bostad, arbetslöshet, ekonomiskt bistånd, barns skolgång, med mera, behöver inkluderas i
handlingsplanen. Även kommunens samverkan med Region Uppsala och Polisen ska vara en del av
handlingsplanen. Könsmaktsperspektivet måste vara utgångspunkten för att handlingsplanen ska vara
verkningsfull.

Med anledning av detta yrkar vi:
-

Att kommunfullmäktige antar en nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor

-

Att en handlingsplan upprättas för att nå nollvisionen

Lovisa Johansson (F!)
Charlie Strängberg (F!)
Josef Safady Åslund (F!)

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

2021-04-21

Utveckla samarbetet med civilsamhället innan
krisen kommer
Civilsamhället har visat sig ha en viktig roll att spela i kommunens krishantering
genom sitt engagemang och betydande kontaktnät. Med ca 3000 aktiva föreningar i
Uppsala kommun är både potentialen och viljan att hjälpa till i tider av kris stor. Men
för att det ska lyckas krävs en tidigare upparbetad struktur – som ska finnas på plats
innan krisen kommer.
På uppdrag av Uppsala kommun har konsultföretaget Ramboll genomfört en utvärdering av
kommunens hantering av Coronapandemin avseende den externa kriskommunikationen
samt samverkan med civilsamhället och näringslivet.
Utredningsrapporten visar på att Uppsala kommun inte fullt ut tog tillvara på civilsamhällets
kunskap och möjligheter att nå olika målgrupper och pekar ut behovet av att utveckla
kommunens samverkan med civilsamhället. Det är en av rapportens främsta
rekommendationer. Man menar att kommunens möjligheter att fullt ut ta tillvara på
civilsamhällets resurser och kompetenser förhindrades av att strukturer, former och
förväntningar för samverkan inte fanns på plats innan krisen kom.
Civilsamhället vittnar i intervjuerna som utfördes av revisorerna om en önskan om att vara
mer delaktig i krissituationer, genom att vara mer aktiva i planeringen innan en krissituation
uppstår och genom mer dialog under pågående kris. Hur formerna för en sådan utvecklad
organisation ska se ut och hur förväntningarna från både kommunens och civilsamhällets
sida kan hanteras måste utvecklas.
Poängen med Rambollrapporten är att hjälpa kommunen att bli bättre förberedd inför
kommande kriser. Men då måste vi ta vara på och aktivt jobba med utredningens slutsatser.
Det är synd att lämna rapporten utan att titta närmare på hur en särskild funktion i
kommunen för civilsamhället skulle kunna se ut och vad den skulle innebära.
Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda hur en särskild funktion i kommunen för
civilsamhället, i linje med vad som föreslås i rapporten, kan utformas.

Tobias Smedberg (v)

Vänsterpartiet
uppsala.vansterpartiet.se

Hanna Victoria Mörck (v)

Karolin Lundström (v)

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

2021-04-21

En plan mot hemlöshet i Uppsala kommun
Vänsterpartiet anser att Uppsala kommun bör utarbeta en plan mot hemlöshet för att
kunna samordna kommunens insatser.
Idag finns en rad insatser för att motverka hemlösheten som boendematchning,
bostadssociala lägenheter och en omstart av “bostad först” m.fl. Men det som behövs är en
samlad plan för att insatserna ska samverka i riktningen mot att motverka hemlöshet.
Planen bör ta sin utgångspunkt i perspektivet att bostaden ses som en förutsättning för att
hantera övriga problem, som exempelvis psykiska problem och missbruk. Planen fokuserar
särskilt på att förebygga hemlöshet och på att säkra tillgången av bostäder för hemlösa
personer.
Hemlöshetsplanen ska bidra till jämställdhet och likvärdiga förhållanden. Olika grupper av
hemlösa kvinnor och män kan ha olika förutsättningar utifrån ålder, sexualitet, etnicitet,
funktionsnedsättning och socioekonomi. I det fortsatta arbetet med planen är det en
prioriterad fråga att hemlösa kvinnor möts av insatser som bygger på kunskap och förståelse
om hur kvinnor drabbas av hemlöshet. Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck behöver fortsatt uppmärksammas, både generellt och med
fokus på särskilt utsatta grupper. Många gånger innebär våldet att kvinnor eller män och barn
måste flytta till ett skyddat boende, vilket även kan innebära problem för barnets möjligheter
till förskoleplats eller skolgång.
I arbetet med hemlösa familjer ska planen ha ett tydligt barnperspektiv. I hemlöshetsarbetet
ska hänsyn tas till att konventionen för barns rättigheter blivit svensk lag den 1 januari 2020.
Regeringen har uttalat en ambition om att förhindra vräkning av barnfamiljer.
Utgångspunkten är att ett barn alltid behöver ett stadigvarande hem. Inom ramen för arbetet
med jämlik kommun ska målet vara att inga barn ska leva i akut hemlöshet.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
att kommunen inleder ett arbete med en ny samlad plan mot hemlöshet.

Hanna Victoria Mörck (v)

Vänsterpartiet
uppsala.vansterpartiet.se

Per Olof Forsblom (v)

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

2021-04-21

Mät luftkvaliteten i barnens
utomhusmiljö
Små barn är extra känsliga för luftföroreningar. Hög exponering för luftföroreningar
tidigt i livet riskerar att ge livslånga konsekvenser för barns fysiska och mentala
utveckling. Därför behöver vi kunskap för att veta vad vi kan och bör göra framgent.
Riskmiljöer kan vara platser som ligger nära trafik men också som kan ha en dålig luftmiljö
på grund av omfattande vedeldning i omgivningen.
De flesta kommuner mäter inte luftkvaliteten vid förskolor och skolor. Uppsala har en hel del
data gällande luftkvalitet, både mätningar och beräkningar, och det finns vägavsnitt där
åtgärder satts in för att minska risken att överskrida miljökvalitetsnormer. Det finns även en
medvetenhet om luftkvalitet och förskolor och skolor vilket kan ses i kartor med beräkningar
från 2013 i det senaste åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet 2014–2021 . Det finns dock
ingen uppgift om faktisk luftkvalitet på förskola/skola. Det mesta av arbetet utgår från
miljökvalitetsnormen och inte utifrån miljökvalitetsmålet Frisk luft. Nu kan mycket ha hänt
sedan senaste åtgärdsprogrammet och det är dags för en uppdatering, då det gamla går ut.
Det är relevant att fånga in riskerna vid förskolor och skolor och se till att få med mätningar
och eventuella åtgärder i det nya programmet.
I Malmö har mätning gjorts vid förskolor. Vid kartläggning 2015–2016 fann de att förskolorna
klarade miljökvalitetsnormen men att många låg på gränsen till att uppnå miljökvalitetsmålet.
Gemensamt för de förskolor där kvävedioxidhalten på uteytorna översteg, eller riskerade att
överstiga miljökvalitetsmålet, var att de ligger intill trafikerade vägar. En ny mätning 2018
gjordes som en medborgarmätning, vilket kan vara en alternativ metod värd att överväga.
Uppsala borde mäta luftkvaliteten vid förskolor och skolor för att nå miljökvalitetsmålet. Det är
trots allt mot målet vi ska sträva. Annars är det inget mål, alls. Bara en trevlig vision.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet
att Uppsala kommun ska mäta luftkvaliteten utomhus vid och på förskolor och skolor, om ett
urval görs så bör en tonvikt läggas på de förskolor som ligger i risk-miljöer gällande
luftkvalitet.
att resultaten sedan läggs som grund för en uppdatering av åtgärdsprogrammet för bättre
luftkvalitet.

Hanna Victoria Mörck (v)

Vänsterpartiet
uppsala.vansterpartiet.se

Motion om ett Uppsala med plats för sport och rekreation
I södra Årsta, mellan fotbollsplanerna och villaområdet, finns ett område med relativt
outnyttjade gräsmattor och risig slybevuxen skog. Detta är ett område som med fördel skulle
kunna bli en utmärkt frisbeegolfbana.
Frisbeegolf är en växande idrott som kan utövas av alla. Den är dessutom en av de billigaste
idrotterna, både för kommunen att erhålla och för medborgare att utöva. Det som behövs
åtgärdas på Årsta är att man rensar för ris och sly samt sätter upp ett antal korgar.
Erfarenheten från motsvarande banor i övriga Uppsala visar att detta går utmärkt att
kombinera med allt annat som händer i området avseende motion och rekreation.
Med anledning av ovanstående yrkar jag
Att

en frisbeegolfbana anläggs i Södra Årsta

Markus Lagerquist (M)
19 april 2021

