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Svar på initiativärende om att låta nya 
stadshuset lysa i orange från Hanna Victoria 
Mörck (V)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att besvara ärendet 

Ärendet 

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i ett initiativärende väckt vid kommunstyrelsens 

sammanträde den 10 februari 2021 

- att nya stadshuset belyses i orange på FN-dagen mot våld mot kvinnor, den 25 
november 2021, så länge byggnadsprocessen och omständigheterna tillåter 

det. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Jämställdhetsperspektivet har 

beaktats i beredningen av ärendet. 

Föredragning 

Uppsala kommun har höga jämställdhetspolitiska ambitioner. Kommunen arbetar för 

att förverkliga Sveriges jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. Ett av Uppsala kommuns sex delmål inom 
jämställdhetsarbetet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s 

generalförsamling år 1999 och infaller den 25 november varje år. Orange Day, som 
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dagen kallas, är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och 
manifestera mot våld mot kvinnor. 

Tidigare år har dagen uppmärksammats runt om i Sverige genom att olika byggnader 
lysts upp i orange färg. Bland annat har Globen och Dramaten i Stockholm, Gothia 
Towers i Göteborg och Stadsteatern i Helsingborg lysts upp i orange den 25 november.  

2019 uppmärksammades internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor i 

Uppsala genom att Uppsalahem lyste upp fastigheten Sverre på Vaksala torg i orange.  

Under hösten 2021 färdigställs nya stadshuset i Uppsala. Inflytt sker i november 
månad. Att belysa stadshuset den 25 november 2021 för att uppmärksamma 
Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor är därför möjligt. Dock är 

nya stadshusets fasad är mörk och innehåller stora glaspartier. Hur väl denna fasad 

lämpar sig för att upplysas behöver undersökas närmare. Kommunledningskontoret 

kommer därför att undersöka möjligheten att lysa upp stadshuset i orange den 25 
november samt en mer generell undersökning då det kan komma andra tillfällen då 
nya stadshuset kan eller bör lysas upp. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga med föreliggande förslag till beslut 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2021 

• Bilaga, initiativärende om att låta nya stadshuset lysa i orange från Hanna 
Victoria Mörck (V) 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



 

                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

Initiativärende till Kommunstyrelsen            2021-02-10 

 

Låt nya stadshuset lysa i orange 
 

Orange Day inträffar årligen den 25 november. På den dagen uppmanar FN hela 

världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor och flickor.  Många 

städer svarar genom att belysa sina landmärken i orange.  

 

Uppsala har tidigare deltagit i manifestationen genom att Uppsalahem har låtit belysa huset 

Sverre vid Vaksala torg (2019) och nu senast, Gottsunda centrum samt konstverket på 

bostadshuset på Pettersson-Bergers väg (2020), i orange. Detta är någonting som vi från 

Vänsterpartiet ser positivt på och hoppas fortsätter. Det känns särskilt meningsfullt att vårt 

allmännyttiga bolag deltar i manifestationen, då det våld som drabbar kvinnor och flickor, i 

stor utsträckning sker i hemmen.  

 

Med det sagt ser vi också möjligheter att utveckla hur Uppsala kommun uppmärksammar 

Orange Day. I många städer är det centrala landmärken som används i manifestationen. Att 

se stadscentrum glöda i orange skickar ett starkt budskap att kommunen tar våld mot kvinnor 

på allvar.  

 

Uppsalas nya stadshus beräknas vara färdig för inflytt i november 2021. Tajmingen är rätt för 

att inviga det ombyggda husets nya liv genom att lysa upp det i orange för Uppsala 

kommunens hittills största ljusmanifestation mot våld mot kvinnor. Vi kan nå positiva 

synergieffekter samtidigt som vi skickar en viktig och svårmissad signal mitt i centrala 

Uppsala.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 

 

att nya stadshuset belyses i orange, på FN-dagen mot våld mot kvinnor, den 25 november 

2021, så länge byggnadsprocessen och omständigheterna tillåter det.  

 

 

 

 

 

Hanna Victoria Mörck (v)   
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