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Inlämnade motioner 30 mars 2020  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.  

Inlämnade motioner: 

• Motion om införande av e-petitioner från Linnea Bjuhr (SD) 
• Motion om utdelning av stipendium till skolklasser för högsta meritvärde samt 

för största förbättring av meritvärde från Linnea Bjuhr (SD) 
• Motion om att anlägga matbodar för uthyrning från David Perez (SD) 
• Motion om kostnadsfria mensskydd från Stina Jansson och Lovisa Johansson 

(FI) 
• Motion om manligt självansvar i skolan från Stina Jansson (FI). 

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Kommunfullmäktige 2020-03-25 KSN-2020-00023 
  
Handläggare:  
John Hammar 
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1 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsala-lan-har-hogst-valdeltagande-i-hela-landet  

2 https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-064-1.pdf   

3 https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-064-1.pdf   

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsala-lan-har-hogst-valdeltagande-i-hela-landet
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-064-1.pdf
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-064-1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Motion om att anlägga matbodar för uthyrning 

 
 
 
 
 
Uppsala är fullt av olika ovärderliga kulturskatter. Domkyrkan räknas till en av dessa och är ett av 
kommunens mest populära resmål för turister.   
 
På S:t Eriks torg nedanför domkyrkan står det sedan en tid tillbaka matbilar, även kallat food trucks, som 
erbjuder mat i alla dess slag. Destination Uppsala marknadsför även dessa på sin hemsida.   
 
Ett viktigt led i turismnäringen är att kommunen gör allt man kan för att visa sin bästa sida och ett led i 
att förbättra gatubilden på S:t Eriks torg är att anlägga matbodar för uthyrning. Boende i området och 
besökare upplever att gatubilden försämrats i området till följd av matbilarna.  
 
Fördelen med just matbilar är att de är mobila men etableringen av dessa på torget är snarast är jämföra 
med en permanent etablering. I synnerhet då dessa befinner sig på platsen och bedriver verksamhet i 
stort sett hela veckan.  
 
Kommunen bör därför utreda om det finns förutsättningar och efterfrågan på lokaler av mer permanent 
art för uthyrning till matentreprenörer vilket skulle vara ett led att förbättra gatubilden i området och göra 
den mer attraktiv för både besökare och matentusiaster.   

 

 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

 

• att kommunen utreder förutsättningar för att anlägga matbodar för uthyrning på S:t Eriks torg  
 
Uppsala den 24 februari 2020 
 
David Perez 

 
Ledamot (SD)  

 
 

  
 

 



 

Motion: kostnadsfria mensskydd  

 

Varje år lägger personer som har mens cirka 1500 kronor på mensskydd. Det är mycket 

pengar för en skolungdom utan egen inkomst, eller för en familj som lever på små 

marginaler. Storbritanniens parlament har nyligen beslutat att dela ut gratis mensskydd i 

grund- och gymnasieskola, samt på universitet. Det är något som Uppsala kommun bör ta 

efter.  

Det saknas kunskap kring mens, och fortfarande skäms många för att de har mens. Alla har 

inte föräldrar som pratar med sina barn om frågor kring menstruation eller sexuell och 

reproduktiv hälsa. Att införa skattefinansierat mensskydd i skolan är en del av en 

normalisering av mens, som kan leda till samtal om sexuell hälsa, PMS, endometrios och 

därmed jobba mot stigmatiseringen kring menstruation. 

Feministiskt initiativ vill införa skattefinansierade mensskydd i Uppsala kommuns skolor och 

på ungdomsmottagningar. Vi behöver satsa mer på sexuell och reproduktiv hälsa. 

Menstruerande personer ska inte drabbas ekonomiskt på grund av att de har mens. 

 

Med bakgrund av detta yrkar vi att: 

- alla grund- och gymnasieskolor samt ungdomsmottagningar i Uppsala kommun 

tillhandahåller kostnadsfria mensskydd till elever och ungdoma 

 

Stina Jansson (F!) 

Lovisa Johansson (F!)  



 

Motion: Manligt självansvar  
 

Diskussionen om tjejers och kvinnors otrygghet och utsatthet i hemmet och samhället kretsar ofta 
kring hur vi stärker tjejer och kvinnor. Att arbeta aktivt med att stärka tjejer och kvinnors 
självförtroende och trygghetskänsla är givetvis av högsta vikt - men det räcker inte att vi slutar där. Vi 
måste lägga ansvaret där det hör hemma - hos de som trakasserar, våldtar och misshandlar.  

Män är överrepresenterade bland de som utför våldsbrott (BRÅ). Just nu lägger vi ofta ansvaret för 
trygghet hos tjejer och kvinnor. Det är tjejer och kvinnor som får gå extra kurser för att lära sig 
självförsvar, det är tjejer och kvinnor som undervisas i hur vi bäst skyddar oss mot övergrepp. Det är 
givetvis positivt att det finns en bred vilja i att stärka tjejer och kvinnor - men fokuset ska inte vara att 
lära tjejer och kvinnor att försvara sig mot övergrepp och att ta ansvar för mäns handlingar. Vi måste 
rikta in oss på roten till problemet, vi måste få män och killar att sluta utföra våldsbrott.  

För att arbeta med tjejers och kvinnors trygghet behöver vi därför göra andra kraftiga satsningar som 
riktar in sig specifikt mot killar och män. Det räcker inte med att satsa på feministiskt självförsvar, vi 
måste satsa på manligt självansvar. 

 
Med anledning av detta yrkar vi: 
  

- att utreda möjligheten till att erbjuda kurser för killar i högstadiet och gymnasieskolan med 
fokus på maskulinitetsnormer, machokultur, våldsprevention, samtycke och ömsesidigt sex. 

 
 
Stina Jansson  (F!)  
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