
 



Innehållsförteckning 
 

Den rosa kommunen 3 

Inriktningsmål 4 
UTBILDNING 5 
VÅRD OCH OMSORG 7 
ARBETE OCH INKLUDERING 9 
NÄRINGSLIVSUTVECKLING 11 
KULTUR, IDROTT OCH FRITID 13 
STADS- OCH LANDSBYGDSPLANERING 15 

STADSBYGGNAD 15 
LANDSBYGDSUTVECKLING 18 

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET 21 
SOCIAL HÅLLBARHET 23 
KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE 26 

Bilagor 29 
Bilaga 1 - RESULTATRÄKNING – BUDGET 2018 samt plan för 2019-2020 29 
Bilaga 2 - Finansförvaltningens budget 2017 samt plan 2018-2020 30 
Bilaga 3 – Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 31 
Bilaga 3 – Specifikation – Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 32 
Bilaga 3a – Specifikation – Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 33 
Bilaga 3c – Specifikation – Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde 35 
Bidrag 7 – Kommunbidrag, specifikation pedagogisk verksamhet 36 
Bidrag 8 – Kommunbidrag, specifikation vård- och omsorgsområdet 37 
Bilaga 9 – Ekonomiskt beräkningsunderlag 2018-2020 38 
Bilaga 10 – Infrastruktur, säkerhet, skydd mm 39 
Bilaga 11 – Kultur- och fritidsverksamhet 40 
Bilaga 12 – Pedagogisk verksamhet 41 
Bilaga 13 – Infrastruktur, säkerhet, skydd mm 42 

 
 
 
 

 
  

2 



Den rosa kommunen  
 
Rättvisa kommer till uttryck i starka gemenskaper och demokratisk handling 

 
Feministiskt Initiativ vill understryka att principen om det kommunala självstyret          
innebär att kommunerna har ansvar för att förverkliga och främja jämlikhet,           
jämställdhet, demokrati och antidiskriminering i enlighet med god, rättvis och          
demokratisk sed samt med internationella och nationella åtaganden. Detta innebär          
en lokalpolitik där all planering som påverkar individers förutsättningar till boende,           
utbildning, arbete, vård och omsorg styrs mot samma mål, nämligen en inkluderande            
och demokratisk gemenskap som är socialt, miljömässigt och ekologiskt hållbar, och           
som innebär att alla människor i Uppsala har tillgång till välfärd av hög kvalitet.  
 
För att skapa ett jämställt Uppsala krävs att kommunen beaktar jämlikhet,           
jämställdhet och antidiskriminering fullt ut i sin politik, det vill säga inom samtliga             
politikområden, i sin organisation och i sitt praktiska handlande. Med en politik för             
jämlikhet, jämställdhet och antidiskriminering är intersektionalitet som verktyg        
nyckeln till en social och demokratisk framgång som rymmer alla i Uppsala kommun.             
Vi vill skapa en kommun där det inte görs någon åtskillnad utifrån vare sig klass,               
kön, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, hudfärg, religion, trosuppfattning,       
funktionalitet, sexuell läggning eller ålder. Vi vill särskilt understryka att detta kräver            
att kommunen aktivt tillvaratar EU-medborgares, asylsökandes och flyktingars        
rättigheter.  

Genom att nyttja ett intersektionellt perspektiv går det att synliggöra hur olika            
diskriminerande ordningar samverkar. Kapitalistiska strukturer samverkar med       
rasistiska, sexisistika och ableistiska strukturer. Resultatet blir en kommun där          
möjligheterna till social och ekonomisk trygghet är ojämnt fördelade mellan olika           
samhällsgrupper.  

Uppsala har ett mycket positivt utgångsläge gentemot andra kommunen i den           
bemärkelsen att vi är en tillväxtkommun med hög inflyttningstakt av både människor            
och verksamheter. Detta kräver att Uppsala måste aktivt verka för att tillväxten av             
kommunen inte sker till priset av den långvariga hållbarheten. Investeringar i social,            
demokratisk och miljömässig hållbarhet måste nu gå före allt annat. Vi har            
synnerligen fördelaktiga förutsättningar för att göra dessa investeringar i Uppsala          
kommun. Vi har vi en jämförelsevis låg arbetslöshet, ung befolkning och hög            
genomsnittlig utbildningsnivå.  

Ambitionen är att vi - alla kommuninvånare, bygger kommunen tillsammans. Uppsala           
ska således slå vakt om den sammanhållna och hela kommunen där individer och             
verksamheter växer och frodas i trygghet, solidaritet och gemenskap med varandra.  

För att realisera denna vision menar vi i Feministiskt Initiativ att kommunen och dess              
verksamheter ska sträva efter följande tio inriktningsmål.  
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Inriktningsmål 
 

● Uppsala är en kunskapskommun där alla lär och utvecklas i en trygg, 
kreativ och normbrytande miljö på lika villkor oavsett klass, kön, 
könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, trosuppfattning, etnicitet eller 
funktionalitet 

● I Uppsala står det allmänna starkt och kommunen erbjuder landets 
mest kvalitativa, jämlika och jämställda vård- och omsorg där alla 
kommuninvånares intressen och behov tillvaratas 

● Uppsala kommuns arbetsmarknad är inkluderande och demokratisk 
● Uppsala har ett demokratisk och socialt hållbart företagande 
● I Uppsala är idrotts- och kulturverksamheten inkluderande och 

tillgängliga för alla invånare i kommunen och organisering samt 
deltagande i föreningslivet uppmuntras 

● I Uppsala kommun står det allmänna som starkast och alla bor och 
verkar i trygghet och gemenskap med ett stort inflytande över sin 
vardag och sin boendesituation i en hållbar stadsmiljö 

● Uppsala utmanar den urbana normen och tillförsäkrar alla 
kommuninvånare jämlik tillgång till samhällsservice samt uppmuntrar 
och premierar landsbygdens delaktighet i kommunens 
samhällsutveckling 

● Uppsala lever upp till sina åtaganden för hållbar utveckling och 
miljövänliga val i vardag, skola och arbetsliv premieras och är 
tillgängliga för alla kommuninvånare 

● Uppsala är en rättvis kommun med hänsyn till jämlikhet, jämställdhet 
och antidiskriminering och har ett tryggt och solidariskt 
flyktingmottagande 

● Uppsala kommun är landets mest jämställda och jämlika arbetsgivare 
med ett högt förtroende för sina medarbetare vilka uppmuntras till att ta 
makten över sitt arbetsliv i gemenskap och solidaritet med varandra i 
ett tryggt och hållbart arbetsliv 

 

Feministiskt initiativ vill lyfta vikten av att undvika kontraproduktiva besparingar. Vi           
behöver investeringar i välfärd för att påbörja vägen mot en långsiktig ekonomi i             
balans. Detta innebär att vi höjer utdebiteringen per skattekrona med 18 öre till             
21:32. Detta leder till skatteintäkterna på 10 663 miljoner kronor vilket är 90 miljoner              
kronor mer än i kommunstyrelsen förslag och täcker de kostnader som följer av vårt              
budgetförslag.  
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UTBILDNING 

 
Uppsala är en kunskapskommun där alla lär och utvecklas i en trygg, kreativ 
och normbrytande miljö på lika villkor oavsett klass, kön, könsidentitet, 
könsuttryck, sexualitet, trosuppfattning, etnicitet eller funktionalitet 
 

 
I Uppsala ska kunskap och bildning stå högt på agendan och utbildningen vara 
kvalitativ och likvärdig. Kommunen ska ta skolsegregation och hot mot likvärdighet i 
skolan på allvar och garantera att alla elever i kommunen har lika möjligheter att lära 
och utvecklas i trygghet och välmående fria från hot, våld och diskriminering i en 
miljö där de demokratiska värdena står i fokus.  
 
Utbildningsverksamheten i Uppsala ska utifrån detta perspektiv vara inkluderande 
och utformad för alla elevers behov. Psykisk hälsa bland elever blir här regel snarare 
än undantag. Alla elever ska ha god tillgång till kurator, skolsköterska, psykolog, 
studievägledare, skolbibliotekarie samt social- och specialpedagog, med kompetens 
i genus, funktionalitet, hbtq och antirasism. Utbildningsverksamheterna ska alltid följa 
upp när elever utsätts för diskriminering och ska ha tydliga riktlinjer för hur det ska 
motverkas. Barn och unga som utsätts för våld, mobbning, trakasserier och 
övergrepp, och/eller har ett självskadebeteende ska även få stöd snabbt. 

 
 
Utbildningsnämnden, uppdrag 
Normkritisk pedagogik ska tillämpas i all pedagogisk verksamhet för att ge elever 
möjligheter att utvecklas och ta till sig ämneskunskap oavsett samhällets syn på kön, 
sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet. trosuppfattning, klass, 
funktionalitet eller ålder.  
Ekonomisk konsekvens: 2 100 tkr 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Alla skolelever och gymnasieungdomar ska erbjudas skolkort för kollektivtrafiken 
som gäller utan tidsbegränsningar.  
Ekonomisk konsekvens: 4 000 tkr 
 
Utbildningsnämnden, uppdrag 
Varje skola ska ha en person anställd som agerar diskrimineringsombud och att 
denna person ingår i elevhälsoteamet. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Utbildningsnämnden, uppdrag 
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Personal och lärare får utbildning i att identifiera barn och unga som utsätts för våld, 
mobbning, trakasserier och övergrepp, och/eller har ett självskadebeteende. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Utbildningsnämnden, uppdrag 
Kommunen höjer kunskapsnivån om Sveriges minoritetsbefolkningar bland sina 
pedagoger samt säkerställer att ämnet tas upp i grundskolornas undervisning. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Utbildningsnämnden, uppdrag 
Alla skolor och alla elever ska ha god tillgång till kurator, skolsköterska, psykolog, 
studievägledare, skolbibliotekarie samt social- och specialpedagog, med kompetens 
i genus, funktionalitet, hbtq och antirasism.  
Ekonomisk konsekvens: 14 400 tkr 
 
Utbildningsnämnden, uppdrag 
Det på alla skolor ska finnas bibliotek som har öppet varje dag. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Utbildningsnämnden, uppdrag 
Öka personaltätheten inom förskolan. 
Ekonomisk konsekvens: 7 000 tkr 
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VÅRD OCH OMSORG 
 
I Uppsala står det allmänna starkt och kommunen erbjuder landets mest 
kvalitativa, jämlika och jämställda vård- och omsorg där alla 
kommuninvånares intressen och behov tillvaratas 
 

 
Uppsala kommun ska själva kunna erbjuda den vård och omsorg som invånarna 
behöver. Således ska kommunen inte upphandla kommunala verksamheter där 
huvudmannaskapet övergår till privata och vinstdrivande aktörer. Kommunen ska 
själv bygga upp det som behövs för att bedriva sina verksamheter och all form av 
upphandling ska vara undantag snarare än regel och ska främst syfta till att erbjuda 
mångfald och inte ekonomisk effektivitet. 
 
Uppsala kommun ska ständigt arbeta för att ha en överkapacitet i sin vård och 
omsorg. Detta för att ha en buffert av kompetent personal och etablerade 
institutioner som kan hantera förändringar i efterfrågan utan att göra avkall på 
kvalitén. Men också för att undvika de stockningsproblem som idag uppstår då 
klienter ska vidare till ny vård- eller omsorgsverksamhet som själva väntar på att 
deras klienter ska få en plats vid nästa verksamhet. 
 
All vård och omsorg ska även kvalitetssäkras med hänsyn till likvärdighet. Alla 
kommuninvånare ska känna sig trygga när de tar emot kommunens insatser. Den 
demokratiska grunden som tillförsäkrar alla jämlik rätt till grundläggande fri- och 
rättigheter garanterar även att ingen diskrimineras eller upplever rasism, sexism, 
ableism eller homo- och transfobi i kommunens vård och omsorgsverksamheter. 

 
 
Socialnämnden, Omsorgsnämnden, Äldrenämnden, uppdrag 
Kommunen ska vara en HBTQ-vänlig kommun att få vård och omsorg i.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Socialnämnden, uppdrag 
Antalet platser på kommunens skyddade boenden ska öka för att svara mot behovet 
och de ideella jourerna ska ges ekonomiska förutsättningar för att öka sina platser.  
Ekonomisk konsekvens: 15 500 tkr 
 
Omsorgsnämnden, Socialnämnden, Äldrenämnden, gemensamt uppdrag 
All vårdpersonal ska HBTQ-diplomeras.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Socialnämnden, uppdrag 
En uppsökande verksamhet inrättas för information, rådgivning och stöd till eu- 
migranter på deras första språk om deras rättigheter och möjligheter i Uppsala 
kommun. Information kan innefatta områden som arbete, skola, bostad, vård och 
reproduktiv hälsa, samt annan relevant information som bedöms kritisk. 
Ekonomisk konsekvens: 1 700 tkr 
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Socialnämnden och Omsorgsnämnden, gemensamt uppdrag 
Uppsala kommun inleder en dialog med landstinget om skapa ett skyddat boende 
som drivs av kommunen och landstinget i gemensam regi. Detta för att, på ett och 
samma ställe, säkra upp den kompetens som behövs för att ge våldsutsatta 
människor med funktionsvariationer bortom normen den hjälp de behöver. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Äldrenämnden och Omsorgsnämnden, uppdrag 
Uppsala kommun ska bedriva uppsökande utbildningsverksamhet i syfte att öka 
äldres förmågor att delta i den IT-baserade samhällsgemenskapen. 
Ekonomisk konsekvens:  

Äldrenämnden: 250 tkr 
Omsorgsnämnden: 250 tkr 
Totalt: 500 tkr 

 
Socialnämnden, uppdrag 
Ingen asylsökande som av anvisningskommunen placerats i Uppsala ska mot sin 
vilja behöva återvända till anvisningskommunen. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
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ARBETE OCH INKLUDERING 
 
Uppsala kommuns arbetsmarknad är inkluderande och demokratisk 
 

 
Arbetslivet ska främja psykisk hälsa, grunda tillförlitlighet för samhällets instanser 
och stärka förtroendet för medmänniskor. Ett aktivt diskrimineringsarbete på alla 
arbetsplatser i Uppsala är en väg mot målet. 
 
Sysselsättning och arbete handlar även om alla människors förmåga och inre 
drivkraft till att formulera sig en vision om den egna framtiden. I ett demokratiskt 
samhälle som slår vakt om alla människor lika värde, så är det allmänna konstruerat 
så att alla, oavsett förutsättningar, bereds de verktyg de behöver för att realisera sina 
visioner. Alla uppmuntras och stärks i sitt arbete att leva ett självvalt liv i gemenskap 
och solidaritet med sina medmänniskor.  
 
I syfte att realisera de demokratiska målen med en inkluderande arbetsmarknad ska 
resurser fördelas jämlikt mellan Uppsalas invånare. Ungdomar med icke-normenliga 
funktionsvariationer ska exempelvis ha lika goda förutsättningar att ta sig in på på 
arbetsmarknaden som unga med normenliga funktionsvariationer. Det ska även 
föras ett aktivt antidiskrimineringsarbete på alla arbetsplatser i Uppsala - ett arbete 
som som möjliggörs och uppmuntras av kommunen.  
 
Den demokratiska och rättvisa arbetsmarknaden välkomnar även nyanlända 
kommuninvånare med processer som är fria från diskriminering. Här färgas den 
individuella kartläggning av nyanlända inte av förutbestämda patriarkala eller 
rasistiska uppfattningar om kön, sexualitet, könsidentitet, könsuttryck, funktionalitet 
eller ålder. Här värderas även tidigare utbildningar, arbetserfarenheter och 
erfarenheter av obetalt arbete eller annan sysselsättning från andra länder och 
inkluderas i kartläggningen. Härigenom går det att ge bästa möjliga råd och stöd 
utifrån individens förutsättningar, önskemål och behov. En kritiskt jämställdhetsfråga 
rör även frågan om nyanlända kvinnor som är hemma med små barn. Här är det 
viktigt att skapa möjligheter för denna grupp att delta i SFI undervisning på lika villkor 
som alla andra.  

 
 
Arbetsmarknadsnämnden, uppdrag  
Fler ungdomar, i synnerhet ungdomar med icke-normenliga funktionsvariationer, ska         
erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför sitt framtida            
inträde på arbetsmarknaden. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Kommunfullmäktige ska kontinuerligt utvärdera antidiskriminerings- och 
jämställdhetsarbete på arbetsplatserna samt kontinuerligt vidta åtgärder för att 
snabbare nå jämställdhet och trygga arbetsplatser fria från diskriminering. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
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Kommunstyrelsen, Arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden, uppdrag 
Upprätta ett lokalt kunskaps- och resurscentrum för personer som utsatts för 
kränkande särbehandling av vuxna på sin arbetsplats. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Arbetsmarknadsnämnden, uppdrag 
Kommunen inleder en dialog med arbetsförmedlingen som syftar till att skapa 
utvecklingsföretag. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Kommunfullmäktige följer upp och kartlägger resursfördelning av 
arbetsmarknadsåtgärder i Uppsala för att se hur resurser fördelas mellan boende i 
Uppsala kommun. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Arbetsmarknadsnämnden, uppdrag 
Kommunen verkar för att långsiktigt förbättra kvinnors hälsa genom uppföljning och 
kartläggning av kvinnors arbetsmiljöförhållanden samt tar fram en strategi för att 
fånga upp tidiga varningssignaler. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Utbildningsnämnden och Arbetsmarknadsnämnden, uppdrag 
Asylsökande som behöver kompletterande utbildning för att möjliggöra arbete ska 
erbjudas detta.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Arbetsmarknadsnämnden, uppdrag 
Tillräckliga medel avsätts för att asylsökande ensamkommande barn över 18 år har 
boende i Uppsala kommun till dess att slutgiltigt beslut har fattats i asylärendet.  
Ekonomisk konsekvens: 13 000 tkr  
 
Socialnämnden, Arbetsmarknadsnämnden och Utbildningsnämnden, uppdrag 
Kvinnor och transpersoner ska ha lika möjligheter som män att komma igång tidigt 
med SFI och tillgodogöra sig utbildningen.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Arbetsmarknadsnämnden, uppdrag 
Asylsökande ska ha rätt till SFI-undervisning.  
Ekonomisk konsekvens: 4 000 tkr 
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NÄRINGSLIVSUTVECKLING 
 
Uppsala har ett demokratisk och socialt hållbart företagande 
 

 
Feministiskt initiativ vill lyfta näringslivstvecklande förslag som främjar rättvisa, 
jämställda, dynamiska och hållbara företagsformer. Detta då vi problematiserar hur 
olika gruppers möjligheter till företagande ser ut samt vill mena att småföretagandet 
snarare än storföretagen och riskkapitalistföretagen spelar en nyckelroll för 
främjandet av ett lokalt och unikt entreprenörskap i kommunen. Genom insatser som 
främjar kooperativt företagande samt andra gemensamma ägandeformer kan vi 
stärka det unika och kreativa entreprenörskapet, lokala småföretagandet och 
utsikterna för hållbart företagande i hela kommunen. Att främja etableringen av 
medarbetarägda och kooperativa företag är att främja inte bara ekonomiska mål, 
utan också demokratiska mål. Den kooperativa idén bygger på föreställningen om att 
det vi brukar tillsammans kan vi förvalta tillsammans. Det kooperativa företaget 
bygger på öppenhet, demokrati och aktivt deltagande från medlemmarna som 
tillsammans äger företaget. Både inflytande och ansvar fördelas lika mellan 
kooperativets medlemmar, och alla medlemmar har lika rösträtt. Kooperativa företag 
har utöver detta ofta samhälleliga och sociala mål jämte de ekonomiska, och de bör 
därför ha fördelaktigare regler än andra bolagsformer.  

 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Bredda och möjliggöra för innovation och utveckling inom kommunens egna 
verksamheter samt prioritera framväxten av alternativa driftsformer fria från 
vinstintresse när dessa ska drivas utanför det kommunala huvudmannaskapet.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen, uppdrag,  
Kommunstyrelsens ansvar för ett kreativt och innovativt klimat för företagande ska 
inbegripa utbildning och upplysning om alternativa driftsformer fria från vinstintresse 
däribland kooperativa och gemensamma ägandeformer. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen uppdrag 
Sträva mot att ett förbud införs mot vinstutdelning inom förskola, skola och 
barnomsorg vilket innebär att all eventuell vinst som görs måste återinvesteras i 
verksamheten.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
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En möjlighet till ett kommunalt veto vid etablering av nya friskolor införs, för att 
säkerställa kvaliteten och minska tillströmningen av verksamheter som inte strävar 
mot kommungemensamma samhällsnyttiga mål.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Företag med driftsformer fria från enskilt vinstintresse, exempelvis kooperativ, 
ekonomiska föreningar samt andra gemensamma ägandeformer ska prioriteras vid 
upphandling av kommunens verksamheter 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Alla anbud i offentlig upphandlingar av kommunens verksamheter ska innehålla 
adekvata handlingsplaner för antidiskriminering och likabehandling gentemot 
medarbetare liksom kommuninvånare med hänsyn till antidiskrimineringsgrunderna.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
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KULTUR, IDROTT OCH FRITID 

 
I Uppsala är idrotts- och kulturverksamheten inkluderande och tillgängliga för 
alla invånare i kommunen  och organisering samt deltagande i föreningslivet 
uppmuntras 
 

 
Uppsala kommun ska slå vakt om att alla kommuninvånare kan utöva kultur, idrott 
och fritid på lika villkor. Idag utbildar kommunen ledare och tränare inom idrotten i 
genus-, hbtq- och antirasistiskta frågor vilket påvisar en god ambition att motverka 
exkluderande uppfattningar på och utanför idrottsarenorna. Feministiskt Initiativ vill 
gå ett steg längre och även garantera att kulturen och är inkluderande. Kulturen ska 
få ta stor plats inom grund- och gymnasieskolan, konstutbildningar främjas och 
kulturskolan göras avgiftsfri. Ideellt engagemang och kultur ska vara tillgängligt för 
unga, personer på landsbygden och personer med icke-normenliga 
funktionsvariationer. Det ska vara  enkelt att starta upp nya föreningar och bedriva 
ideell verksamhet. Idrotts- och kulturverksamheten ska vara  inkluderande för alla 
oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg eller etnicitet och resurser till 
idrottsverksamhet ska fördelas jämnt i förhållande till kön. 

 
 
Kommunstyrelsen, Kulturnämnden och Plan- och byggnadsnämnden, uppdrag 
Utreda hur och var ett permanent center över Rasbiologiska institutet kan utvecklas. 
Detta ska göras i nära samarbete med bland annat Uppsala Universitet och 
intressegrupper och förbund som företräder de grupper som systematiskt utsattes för 
det rasbiologiska institutets övergrepp samt med grupper som utsätts för rasism i 
dag. 
Ekonomisk konsekvens:  

Tillägg Kommunstyrelsen: Inom befintlig ram 
Tillägg Kulturnämnden: 200 tkr 
Tillägg Plan- och byggnadsnämnden: Inom befintlig ram 
Totalt: 200 tkr 

 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Tillhandahålla lättillgänglig information om hur ideella organisationer bildas och vilka 
möjligheter till stöd som finns samt att alla oavsett förutsättningar får ökad tillgång till 
lokaler för föreningsverksamhet.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Utveckla ett stödsystem som är särskilt anpassat för ungas organisering. Detta 
innebär att en ungdomsorganisation ska kunna få verksamhetsstöd även om den 
inte är ansluten till en nationell organisation, och det ska vara tillräckligt att 
föreningen har tre medlemmar i styrelsen för att beviljas bidraget. 
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Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Ungdomars organisering skrivs in i demokratiuppdraget. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Genusgranska föreningar för att motverka snedfördelning av resurser i relation till 
kön. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kulturnämnden, uppdrag 
Kulturskolan görs avgiftsfri. 
Ekonomisk konsekvens: 4 326 tkr 
 
Kulturnämnden, uppdrag 
Öka tillgången på kulturens öppna arenor och mötesplatser såsom ateljéer, 
verkstäder, replokaler, scener, mötesplatser, caféer och gallerier. Detta innebär även 
att se till att det finns verksamhet som når många grupper - oavsett t.ex ålder, 
etnicitet, kön, funktionalitet.  
Ekonomisk konsekvens: 

Reginateatern: 276 tkr 
Natur- och kulturcentrum: 2510 tkr 
Parksnäckan: 71 tkr 
Totalt: 2875 tkr 

 
Kulturnämnden, uppdrag 
Öka det sökbara stödet hos kommunen för att tillgänglighetsanpassa och utrusta 
mötesplatserna på landsbygden med modern teknik för att täcka de behov som 
kulturevenemang kräver.  
Ekonomisk konsekvens: 2 000 tkr 
 
Kommunstyrelsen och Kulturnämnden, uppdrag 
Ett bidragssystem utvecklas för finansiellt stöd till initiativ och kampanjer som ökar 
kunskapen om hur könsstereotypa medieskildringar bekämpas.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, bolag, uppdrag 
Uppdra till Destination Uppsala AB och berörda bolag att redovisa för kommunen hur 
varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala synliggör och iakttar olika 
föreställningar om kön, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, funktionalitet, klass och 
ålder. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram.  
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STADS- OCH LANDSBYGDSPLANERING 
 

STADSBYGGNAD 

 
I Uppsala kommun står det allmänna som starkast och alla bor och verkar i 
trygghet och gemenskap med ett stort inflytande över sin vardag och sin 
boendesituation i en hållbar stadsmiljö 
 

 
De offentliga rummet ska vara tryggt för alla Genom en feministisk stadsplanering 
som är inkluderande och rättvis ska kommunen ta sina kommuninvånares intressen 
på allvar och planera för en välfärd där alla bor, lever och verkar i trygghet med stort 
inflytande över sin vardag. 
  
Detta innebär att Uppsala kommun ska ha en rik tillgång på socialt tillgängliga 
verksamheter, kultur- och samlingslokaler samt tillgängliga platser som inte kräver 
konsumtion eller är avgiftsbelagda. Dessa ska vara belägna nära stadens 
knutpunkter för lokaltrafik och nära annan samhällsservice som skola och vård 
liksom parker och kulturområden.  
  
En jämlik kommun med stark sammanhållning är motståndskraftig mot det hat och 
eskalerande våld som springer ur utbredd social oro, brustet socialt och politiskt 
förtroende och växande fattigdom. Att motverka ojämlikhet och aktivt arbeta med en 
rättvis och progressiv bostadspolitik för att stärka sammanhållningen i kommunen 
har aldrig varit så viktigt som idag. Detta då vi alla vet att det parallellt med denna 
sociala orosutveckling skallar en propagandaapparat som menar att vi ska dela in 
människor i grupper och ställa dem mot varandra. Det är då som rasismen, 
nazismen och fascismen tar över och polarisera samhällssamtalet. Ett samtal där 
diskussionspunkterna egentligen är institutionaliserad rasism och ekonomisk 
ojämlikhet, boende- och skolsegregation, kapitalism och marknadmisslyckanden. 
  
Uppsala kommun ska utifrån principen om den hela staden med stark 
sammanhållning prioritera allmännyttan och slå vakt om en stark gemensam grund 
som kommuninvånarna kan stå på när de planerar och organiserar sig kring sitt 
boende och i sin boendemiljö. Vi ska givetvis se till hyresbostäder är norm och att 
beståndet matchar behovet, här ska  även förtursbostäderna bli fler för att trygga 
mänsklig säkerhet i kommunen. I Uppsala ska vi ha vi nollvision mot hemlöshet. 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden och Plan- och byggnadsnämnden, uppdrag 
Bostadsområden i synnerhet och den övergripande infrastrukturen i allmänhet ska 
planeras utifrån principer om jämlikhet, närhet och tillgänglighet.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kulturnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen, Plan- och 
byggnadsnämnden, berörda kommunala fastighetsbolag, uppdrag 
Genomföra   en   översyn   av   behoven   av   samlings-   och   kulturlokaler   i   befintliga   och 
nya   områden   med   given   prioritet   till   både   bevarandet   av   gamla,   och   upprättandet   av 
nya kultur- och föreningslokaler som står för kommunens sociala hållbarhet genom 
att erbjuda icke-kommersiell verksamhet och öppna platser för människomöten och 
organiseringsliv. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, Gatu- och samhällsmiljönämnden, Plan -och byggnadsnämnden, 
berörda bolag, uppdrag 
Se över kommunens samtliga aktuella handlingsplaner och strategier som rör 
samhällsplanering i syfte att utreda sociala, ekonomiska och miljömässiga 
målkonflikter.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Plan- och byggnadsnämnden, uppdrag 
Kommunen ska ta fram en strategi för bostadsförsörjning som utifrån en 
intersektionell analys verkar för att tillhandahålla hyresbostäder för alla 
kommuninvånare till rimliga kostnader.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Plan- och byggnadsnämnden, uppdrag 
Andelen förtursbostäder ska öka.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden, Plan och byggnadsnämnden, uppdrag 
Utreda möjligheten att införa bilfria zoner i Uppsala innerstad där dessa bedöms 
påverka kommunens miljömål mest positivt, medan färdtjänst och annan relevant 
transport givetvis undantas och parkeringsmöjligheter vid stadskärnans infarter ska 
planeras på ett tillgängligt sätt.  
Ekonomisk konsekvens:  

Gatu- och samhällsmiljönämnden: 200 tkr 
Plan- och byggnadsnämnden: Inom befintlig ram 
Totalt: 200 tkr 

 
Kommunstyrelsen, Plan- och byggnadsnämnden, berörda bolag, uppdrag 
En dialog upprättas för att få stopp på “renovräkningarna”  där kommunen, 
allmännyttiga bostadsbolag, fastighetsägare, hyresgäster och intressegrupper ska 
samverka med mål att hålla hyrorna nere för hyresgästen vid renoveringar av 
bostadsområden som är särskilt utsatta av renovräkningar eller som bedöms vara i 
riskzonen genom bland annat offentlig subventionering av hyror eller pristak 
gentemot fastighetsägare.  
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Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen, Plan- och byggnadsnämnden, berörda bolag, uppdrag 
Bostadsomvandlingarna från hyresrätt till bostadsrätt upphör med hänsyn till 
kommunens sociala hållbarhetsmål där det gemensamma beståndet hyresrätter 
prioriteras över enskilda intressen.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, Plan- och byggnadsnämnden, berörda bolag, uppdrag 
Kommunen utreder möjligheterna för att genom offentlig regelstyrning som 
exempelvis verktyg som reglerar marköverlåtelseavtal och markanvisningar prioritera 
hyresrätter och sträva efter ett bestånd på 60 procent.  
Ekonomisk konsekvens:  

Kommunstyrelsen: Inom befintlig ram 
Plan och byggnadsnämnden: 200 tkr 
Totalt: 200 tkr 

 
Plan- och byggnadsnämnden, uppdrag 
Kommunen utreder möjligheten höja målet på 3000 bostäder per år i syfte att 
matcha det faktiska behovet 
Ekonomisk konsekvens: 500 tkr 
 
Plan- och byggnadsnämnden, berörda bolag, Uppdrag 
Hyrorna, även i nyproduktion, är rimliga och bostäderna tillgängliga för alla invånare.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Plan- och byggnadsnämnden, Uppsalahem AB, uppdrag 
Vinstkraven stryks ur stadens ägardirektiv till Uppsalahem AB 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
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LANDSBYGDSUTVECKLING 
 
Uppsala utmanar den urbana normen och tillförsäkrar alla kommuninvånare 
jämlik tillgång till samhällsservice samt uppmuntrar och premierar 
landsbygdens delaktighet i kommunens samhällsutveckling 
 

 
Kommunen ska erbjuda en stark välfärd till alla invånare. Det kräver att samhället 
beaktar mänskliga rättigheter och tryggar rätten till hälsa, arbete, bostad, utbildning, 
social omsorg och trygghet. Rättigheterna ska inte villkoras av var i kommunen en 
bor. Makt och inflytande över närområdet ska behållas lokalt. En feministisk analys 
av lands- och glesbygder innebär ett synliggörande av de maktordningar som gör 
staden till norm och vilka konsekvenser den urbana normen får.  
 
Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för 
alla människor att utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra, 
oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionalitet, sexualitet, trosuppfattning, 
hudfärg, etnicitet eller medborgarskap. Feministiskt initiativ har en vision om ett 
samhälle där alla kan färdas väl genom livet. Det kräver att samhället i alla 
avseenden beaktar de mänskliga rättigheterna och tryggar rätten till hälsa, arbete, 
bostad, utbildning, social omsorg och trygghet. Dessa rättigheter ska aldrig vara 
villkorade av var du bor. Landsbygdernas lokalsamhällen ska stärkas i relation till 
staden och alla kommuninvånarna ska uppleva att de har ett stort inflytande över sin 
närmiljö.  
 
Feministiskt initiativ utmanar den urbana normen och ser landsbygder som 
fundamentet för vår framtid: ekonomiskt, miljömässigt, socialt och demokratiskt. 
Feministiskt initiativ synliggör landsbygdernas viktiga roll i omställningen till en 
hållbar samhällsutveckling. Kommunen ska därför verka för hållbara gröna näringar 
som ger fler jobb i kommunens landsbygder.  
 
Feministiskt initiativ utgår från principen om att det lokala samspelar med det globala 
i alla avseenden. Kommunikationstekniken kan, om den är väl utbyggd, möjliggöra 
ett liv lokalt där det går att verka globalt. Det starka lokala engagemanget runt om i 
kommunen behöver också erkännas stor betydelse och tas tillvara - först då kan 
Uppsala bli en av Sverige bästa landsbygdskommuner.  

 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden, Räddningsnämnden och Plan- och 
byggnadsnämnden, uppdrag 
Den urbana normen synliggörs och utmanas i översiktsplanen samt alla policys som 
rör hållbar samhällsutveckling och samhällsbyggnad. Detta handlar främst om 
kommunens Bredbandsprogram, Cykelpolicy, Landsbygdsprogram, Policy för hållbar 
utveckling och Strategi för besöksnäringen. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
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Kommunstyrelsen, uppdrag 
Undersöka möjligheter att omlokalisera kommunala verksamheter till orter utanför 
Uppsala. 
Ekonomisk konsekvens: 200 tkr 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Utveckla den kommunala demokratin genom inrättande av ett landsbygdsråd som 
tillvaratar landsbygdernas intressen i samarbetet med kommunen.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Plan- och byggnadsnämnden, uppdrag 
Fler hyresrätter byggs i kommunens prioriterade tätorter med fokus på 
kollektivtrafiknära områden.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Den lokala livsmedelsförsörjningen ska öka.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kulturnämnden och Idrotts- och fritidsnämnden, uppdrag 
Att kommunen utreder möjligheten att säkerställa fritidsverksamhet för barn och 
unga såsom ungdomsgårdar, idrottsanläggningar och kulturskola i prioriterade 
tätorter.  
Ekonomisk konsekvens: 

Idrotts- och fritidsnämnden: 200 tkr 
Kulturnämnden: Inom befintlig ram 

 
Plan- och byggnadsnämnden, uppdrag 
Öka boendeformer såsom äldreboenden och seniorbostäder på landsbygden för att 
äldre ska kunna vara kvar i sin hemmiljö. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Utbildningsnämnden, uppdrag 
Landsbygdsskolor som hotas av nedläggning ges möjligheter till ett större 
upptagningsområde. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
En mikrofond startas upp i kommunens regi som stöttar samhällsnyttigt företagande 
med prioriterad hänsyn till gemensamma ägandeformer och verksamheter på 
landsbygden där det kan vara svårt att få lån.  
Ekonomisk konsekvens: 10 000 tkr 
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Kommunstyrelsen, uppdrag 
Kommunen ska garantera bredband för en låg kostnad för alla hushåll. 
Ekonomisk konsekvens: 1 500 tkr 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Kommunen ska utreda möjligheterna att ge ökade anslag till föreningar på 
landsbygden som tar över service den kommunala organisationen tidigare stått för, 
genom idéburet offentligt partnerskap.  
Ekonomisk konsekvens: 200 tkr 
 
Plan- och byggnadsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden, uppdrag 
Kommunen ska ta större hänsyn till skydd av åkermark vid stadsutveckling. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Kommunen har god rådighet över mark i kommunen genom att de bibehåller ett gott 
bestånd av sitt eget markinnehav.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
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MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET 

 
Uppsala lever upp till sina åtaganden för hållbar utveckling och miljövänliga 
val i vardag, skola och arbetsliv premieras och är tillgängliga för alla 
kommuninvånare 
 

 
Uppsalas vision om reell miljömässig hållbarhet bygger på att vi kontinuerligt följer 
upp och granskar kommunens klimatavtryck, även de som förskjuts bortom 
kommungränsen. Vi tar även hållbarhet på allvar när vi ser över vår livsstil och är 
redo att förändra vår vardag. Animaliska produkter och människans konsumtion av 
animalier är tillsammans med transporter några av de största miljöbovarna. 
Kommunen som normerande instans har här en avgörande roll där det allmänna ska 
se till att gå  före och slå vakt om att alla kommunala verksamheter tar ansvar för sin 
klimatpåverkan. Genom att avlägsna  animalier från kommunens måltidstjänster kan 
vi därmed ta ett stort steg på vägen mot ett reellt hållbart samhälle. Genom att även 
satsa på el från förnyelsebara källor kan  kommunen leva upp till sina miljömässiga 
åtaganden. 

 
 
Kommunstyrelsen, Destination Uppsala AB, uppdrag 
Turism som bygger på spårburen och kollektivtrafik samt miljömässigt hållbar 
kommunikation ska premieras och främjas medan turism som utgår ifrån 
miljömässigt ohållbar kommunikation ska motverkas. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden, uppdrag 
Normen för all kommunikation i kommunen ska utgå ifrån gång, cykel och 
kollektivtrafik.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Att det varje år görs en kartläggning över konsumtionen av animaliska produkter och 
livsmedel i verksamheter finansierade av kommunen utifrån miljöpåverkan.  
Ekonomisk konsekvens: 1 000 tkr 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, uppdrag 
Att det årligen genomförs en fullständigt konsumtionsbaserad utsläppsredovisning, i 
vilken kommunens samlade påverkan räknas in och inte enbart det direkta fysiska 
utsläppet som äger rum innanför kommungränsen.  
Ekonomisk konsekvens: 2 000 tkr 
 
Utbildningsnämnden, Äldrenämnden, Omsorgsnämnden, uppdrag 
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Att vegetabilisk norm ska råda inom kommunens måltidstjänster. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Kollektiva och miljömässigt hållbara resesätt till och från arbetet för kommunens 
anställda ska premieras. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, uppdrag 
Kommunen ska primärt använda el från förnybara källor. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 



SOCIAL HÅLLBARHET 
 
Uppsala är en rättvis kommun med hänsyn till jämlikhet, jämställdhet och 
antidiskriminering och har ett tryggt och solidariskt flyktingmottagande 
 

 
Social och demokratisk hållbarhet  är en förutsättning för en ekonomi i balans, och 
en ekonomi i balans är ett verktyg för att realisera kommunens mål. Ekonomi är 
således ett verktyg, aldrig ett mål i sig.  
 
I arbetet för att bibehålla en kommun i balans, vill Feministiskt initiativ i högre 
utsträckning nyttja ett intersektionellt perspektiv på människa och samhälle. På detta 
sätt iakttar vi hur maktordningar samverkar för skapa olika sorters hinder för 
människor i samhället. Feministiskt initiativ menar att det därför är viktigt att alltid 
vara medveten om vilka grupper som prioriteras och premieras, ekonomiskt som 
socialt av kommunens insatser och vilka som tvärtom missgynnas. Huruvida 
kommuninvånarna premieras eller missgynnas beror till stor del på om 
kommuninvånare befinner nära eller längre bort ifrån den standard, eller norm som 
sätts utefter patriarkala, rasistiska, ableistiska och kapitalistiska strukturer. Det rör 
strukturell underordning och diskriminering på grund av klass, kön, könsidentitet, 
könsuttryck, sexualitet, funktionalitet, religion och ålder. Människors möjligheter att 
utnyttja samhällsservice och kommunala insatser och därmed deras möjligheter att 
leva på lika villkor som alla andra påverkas även av huruvida de bor i stan eller på 
landet, i centrum eller förort.  
 
Utifrån denna förståelse om människa och samhälle menar Feministiskt Initiativ att i 
ett demokratiskt samhälle som vilar på principen om alla människors lika värde och 
allas rätt till grundläggande fri och rättigheter oberoende av individuella 
förutsättningar, så har alla kommuninvånare jämlik tillgång till kvalitativ 
samhällsservice och kommunen samt dess politiska verksamheter är rättvisa, 
transparenta och inger förtroende.  

 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Att det sker en utvärdering och kartläggning av hur kommunens resurser fördelas 
mellan olika grupper, baserat på diskrimineringsgrunderna, inom alla områden så 
som hälsa, utbildning, arbetsmarknadsåtgärder, bostad, fritid och kultur.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunövergripande, uppdrag 
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Att berörda kommunala verksamheternas utvecklingsarbete i frågor som rör genus, 
funktionalitet, hbtq, antirasism och klass med prioriterad hänsyn till barnfattigdom 
särredovisas årligen.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen och berörda bolag, uppdrag 
Uppdra till DUAB och berörda bolag att redovisa för kommunen hur 
varumärkesplattformen för platsvarumärket Uppsala synliggör och iakttar hur olika 
föreställningar om kön, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, funktionalitet, klass och 
ålder kommer till uttryck i arbetet att marknadsföra Uppsala som destination.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Att en lättläst och tydlig sammanfattning av kommunfullmäktigesammanträden och 
nämndmöten sammanställs månadsvis, och läggs ut lättillgängligt på hemsidan på 
svenska, lättläst svenska samt kommunens större minoritetsspråk och med ljudspår. 
Ekonomisk konsekvens: 200 tkr 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Att det inrättade jämställdhetsrådet kvalitetssäkras genom att rådet knyter tills sig 
expertgrupper med kompetens inom områden som genus och HBTQ samt tar till sig 
av forskning och beprövad erfarenhet om intersektionalitetsperspektiv med 
prioriterad hänsyn till transpersoners livsvillkor samt personer med icke-normenliga 
funktionsvariationer.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Att samtliga kommunala verksamheters antidiskrimineringsplaner inkluderar 
nationella minoritetsperspektiv.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunövergripande, uppdrag 
Obligatoriska kurser i såväl antirasistiskt perspektiv som genus- och hbtq-perspektiv 
ges till alla yrkesgrupper inom kommunen som arbetar med flyktingar.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Socialnämnden, Arbetsmarknadsnämnden, Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden 
och Äldrenämnden, uppdrag 
Kommunen verkar för att säkerställa tillgången till skola (förskola, grundskola, 
gymnasium, särskolor), äldreomsorg och vård och omsorg för papperslösa på 
samma villkor som alla andra bosatta i Uppsala kommun.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Socialnämnden, Arbetsmarknadsnämnden, Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden 
och Äldrenämnden, uppdrag 
Kommunen verkar för att det inte ska vara möjligt att söka efter papperslösa i skola, 
vård och omsorg för att omhänderta någon.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 

24 



 
Kommunövergripande, uppdrag 
Säkerställa att alla yrkesgrupper som arbetar med flyktingar och papperslösa 
personer har god kunskap om sekretessbestämmelser genom att verksamheternas 
rättssäkerhet följs upp och kvalitetssäkras kontinuerligt.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunövergripande, uppdrag 
Resurser och insatser till flyktingar inom det kommunala ansvaret stärks och fördelas 
rättvist mellan kvinnor och män, genom att alla insatser kontinuerligt följs upp i 
berörda nämnder, analyseras och utvärderas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Arbetsmarknadsnämnden, uppdrag 
Att flyktingmottagandet ökar med hänsyn på Uppsala kommuns goda möjligheter till 
mottagande i jämförelse med andra mindre kommuner.  
Ekonomisk konsekvens: 10 000 tkr 
 
Kommunövergripande, uppdrag 
Kommunen ska öka tillgängligheten för brev och information som skickas ut till 
nyanlända.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Arbetsmarknadsnämnden, uppdrag 
Ingen ska behöva vistas längre än sex månader på en mottagningsenhet.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Arbetsmarknadsnämnden, uppdrag 
Varje mottagningsenhet ska ha en aktuell handlingsplan för kartläggning och 
uppföljning av de boendes psykosociala och fysiska hälsa.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Socialnämnden, Arbetsmarknadsnämnden, uppdrag 
Att kommunen ser till en god tillgång av auktoriserade tolkar på de största språken i 
kommunen i de verksamheter som arbetar med nyanlända.  
Ekonomisk konsekvens:  

Socialnämnden: 500 tkr 
Arbetsmarknadsnämnden: 300 tkr 
Totalt: 600 tkr 
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KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE 
 
Uppsala kommun är landets mest jämställda och jämlika arbetsgivare med ett högt 
förtroende för sina medarbetare vilka uppmuntras till att ta makten över sitt arbetsliv i 
gemenskap och solidaritet med varandra i ett tryggt och hållbart arbetsliv 
 

 
Ur en demokratisk synvinkel fungerar de flesta arbetsplatser på ett sätt som vi aldrig 
skulle acceptera i övriga samhället. Kritiken mot de hierarkier som uppstår på en 
given arbetsplats är idag i hög utsträckning frånvarande från det politiska samtalet.  
 
Feministiskt initiativ menar att medbestämmande på arbetsplatsen har ett egenvärde 
i ett demokratiskt samhälle. Men det finns även flera mer handfasta anledningar till 
varför arbetsplatser bör demokratiseras. En av de viktigaste är hälsa. Många 
beskriver idag hur ökande krav i såväl lönearbetet som privatlivet skapar stress som 
leder till ohälsa. Detta skapar inte bara lidande för individen själv utan kostar också 
samhället miljontals kronor i sjukskrivningar och stödinsatser. Det finns tydlig 
vetenskaplig evidens för kopplingen mellan makt och hälsa. Att ha mycket en ska 
hinna med är inget som nödvändigtvis behöver leda till ohälsa så länge individen 
själv har makt över hur och när dessa saker ska utföras. Utifrån denna förståelse 
menar Feministiskt initiativ att kommunens medarbetare ska beredas fler verktyg för 
att få ökat inflytande över sitt arbetsliv. Medarbetares arbetsformer ska bli tryggare 
och arbetsmiljöförhållandena förbättras väsentligt. På så sätt ska äve förtroendet för 
kommunens som arbetsgivare stärkas.  
 
Vägen mot ett hållbart arbetsliv går även genom en process av generell 
arbetstidsförkortning. Arbetstidsförkortning leder till ökad  livskvalité, folkhälsa, miljö- 
och hållbarhet och på sikt innebär detta självklart även ekonomisk stabilitet och 
minskad arbetslöshet där en frisk och välmående befolkning har mindre behov av 
samhällets stödinsatser.  
 
Feministiskt initiativ vill lyfta socialtjänstens medarbetare som en prioriterad 
yrkesgrupp, samt framhäva vikten av antidiskriminering i rekryteringsprocesser - 
genom kompetensbaserad rekrytering - för att se till kommunens ansvar för breddad 
rekrytering och inkludering.  

 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag  
Att Uppsala kommun ska upprätta en handlingsplan för ett demokratisk och hållbart 
arbetsliv och verka för att demokratisera arbetsplatserna i samtliga kommunalt ägda 
verksamheter med prioriterad hänsyn till arbetsplatser som återfinns inom 
Socialnämndens, Omsorgsnämndens, Utbildningsnämndens och Äldrenämndens 
ansvarsområden där även samtliga upphandlade verksamheter berörs.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 

26 



 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Kommunen specifikt kartlägger skillnader i sjukskrivning mellan män och kvinnor 
samt arbetar fram en åtgärdsplan för att stärka kvinnors hälsa i arbetslivet.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Dokumentation av hur demokratin fungerar på arbetsplatsen ska redovisas i 
verksamhetsberättelsen.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag:  
Möjligheten att införa sex-timmars arbetsdag som norm i all kommunal verksamhet 
samt upphandlad kommunal verksamhet utreds.  
Ekonomisk konsekvens: inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Kommunen ska minska löneskillnaden mellan olika sektorer genom att se över 
möjligheten för en kommunal jämställdhetsfond.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Heltid ska vara norm i kommunen samt i kommunens upphandlade verksamheter.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Socialnämnden, uppdrag 
Att tillgången till och kvaliteten på psykosocialt stöd och handledning för 
medarbetare på socialtjänsten utreds.  
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Socialnämnden, uppdrag 
Nyanställda socialsekreterare ska erbjudas längre introduktion, samt ha obligatorisk 
intern handledning (mentorskap) under sitt första arbetsår. 
Ekonomisk konsekvens: 4 000 tkr 
 
Socialnämnden, uppdrag 
Socialnämndens mest utsatta verksamheter ska få förstärkning som utöver 
löneökningar även syftar till nyanställningar.  
Ekonomisk konsekvens: 8 000 tkr 
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Att samtliga kommunala verksamheter verkar för rekrytering av människor ur 
nationella minoriteter på alla nivåer och nationella minoritetsperspektiv, kompetens 
och erfarenheter ska ses som en nödvändig resurs och tillgång till kommunens 
verksamheter.  
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Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Kommunens rekryteringsprocesser följs upp med hänsyn till 
diskrimineringsgrunderna. och eventuella brister åtgärdas. 
Ekonomisk konsekvens: Inom befintlig ram  
 
Kommunstyrelsen, uppdrag 
Kommunens samtliga medarbetare fortbildas i jämställdhets och genusperspektiv, 
samt HBTQ, funktionalitet och antirasism med tydlig koppling till det praktiska arbetet 
i den egna verksamheten.  
Ekonomisk konsekvens: 2 000 tkr 
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