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Svar på nämndinitiativ från Simon O. 
Pettersson (SD) ” Nämndinitiativ från SD om 
att utreda Ungdomens hus inställning till 
politisk extremism ” 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden beslutar 

1. att nämndinitiativet avslås 

Ärendet 
Nämndledamot Simon O. Pettersson (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ där han 
föreslår att Ungdomens Hus inställning till politisk extremism utreds. Ungdomens Hus 
styrelse är tydliga med att de är ett ungdomskulturhus för alla kulturintresserade 
ungdomar. Tanken med ungdomens hus är att ungdomarna själva får bygga sin 
verksamhet och känna ägarskap kring driften av huset och träna sig i demokratiska 
beslut och förvaltningen finns med som stöd. I det fördjupade arbete som nu sker 
tillsammans med föreningen för planeringen av flytt till nya lokaler kommer samtal att 
föras kring verksamhetens mål, frågor kring värdskap och hur lokalerna och 
verksamheten kan komma så många ungdomar som möjligt till godo. Med anledning 
av detta föreslår förvaltningen att initiativet avslås. 

Föredragning 

Simon O. Pettersson (SD) har lämnade vid nämndsammanträdet den 26 november 
2020 in ett nämndinitiativ där det föreslås: 

att Ungdomens hus inställning till politisk extremism utreds. 
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Initiativet bygger på att man menar att det dels har synts politiskt präglade symboler i 
form av flaggor och klistermärken i huset kopplade till grupper på vänsterkanten dels 
åt vilka organisationer lokalerna upplåts. Initiativtagaren menar att det finns en 
allmänt spridd bild hos Uppsalas innevånare om en tydlig politisk riktning av huset, 
vilket man menar bryter mot målsättningen att vara en neutral och trygg mötesplats 
för ungdomar. 

Föreningen Ungdomens Hus har egen rådighet över lokalen och beslutar på 
medlemsmöten vilka som kan hyra in sig eller inte. Befintlig fastighet är präglad av över 
30 års verksamhet driven av ungdomar som under olika tider har haft olika 
intresseområden och typ av styren. Dagens styrelse är tydliga med att de driver ett 
ungdomskulturhus för alla kulturintresserade ungdomar,  att de är partipolitiskt 
obundna och tar avstånd från politisk extremism. Den flagga som hängde fullt synlig i 
ett fönster till en replokal är nu nedplockad. 

Det är viktigt att ungdomarna får bygga sin verksamhet och känna ägarskap kring 
driften av huset och träna sig i demokratiska beslut, det är hela tanken bakom 
Ungdomens Hus. Kulturförvaltningen finns som en resurs för föreningen och har en 
kontinuerlig dialog. Just nu pågår planeringen med att flytta Ungdomens Hus till nya 
lokaler då huset på Svartbäcksgatan är i stort behov av renovering. Till hösten flyttar 
föreningen in i de nya lokalerna i gamla seniorrestaurangen Karl-Johan. Inför flytten 
ska förvaltningen teckna ett nyttjanderättsavtal gällande upplåtelse av lokalerna med 
föreningen och i arbetet med det kommer det att ske samtal om verksamhetens mål, 
frågor kring värdskap och hur lokalerna och verksamheten kan komma så många 
ungdomar som möjligt till godo. Detta arbete kommer att i ske tillsammans med 
samverkanspartnern studieförbundet Bilda och påbörjas nu i februari. 

Med tanke på ovanstående föreslår förvaltningen att initiativet avslås. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser 

 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse 2021-02-08, rev KTN AU 17 februari 

Bilaga 1 Nämndinitiativ från Simon O Pettersson (SD) om att utreda Ungdomens hus 
inställning till politisk extremism 
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Sten Bernhardsson  
Förvaltningsdirektör  
 



Nämndinitiativ från SD om att utreda Ungdomens hus inställning till politisk 
extremism.  

På senare tid har det uppmärksammats att Ungdomens hus både har haft flaggor och 
klistermärken, vilka propagerar för våldsbejakande grupper, uppsatta i sina lokaler. Detta 
följer ett mönster av problematiska associationer – ett annat exempel är att ”Ingen människa 
är illegal”, en organisation som vill upphäva den svenska rättsstaten, återkommande har 
organiserat möten i Ungdomens hus lokaler. Det finns en allmänt spridd bild hos Uppsalas 
medborgare om en tydlig politisk inriktning, vilket klart bryter mot målsättningen att vara en 
politiskt neutral och trygg mötesplats för ungdomar. Som det ser ut nu, är det mycket 
osannolikt att en ungdom med till exempel nationalistisk eller borgerlig grundsyn skulle 
känna sig välkommen. Uppsalas medborgare borde kunna kräva att få klarhet i dessa 
förhållanden.  

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

att Ungdomens hus inställning till politisk extremism utreds.  

 

Simon O. Pettersson 

Ledamot kulturnämnden (SD)   
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