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Skrivelse från vänsterpartiet om att hjälpa Gaza 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att  för  kännedom överlämna skrivelsen till kommunens nämnder, produktionsstyrelser och 
bolagsstyrelser 

Ärendet 
Jeanette Escanilla, distriktsordförande för vänsterpartiet i Uppsala län, har i skrivelse till 
Uppsala kommun vädjat om stöd till Gaza. Detta genom exempelvis ekonomiskt bidrag, 
mediciner eller operationsredskap Bilaga 1. 

Föredragning 
Från Vänsterpartiet inkom den 14 januari 2009 en skrivelse om stöd till Gaza. Den besvarades 
av kommunstyrelsen 4 mars 2009 med hänvisning till kommunledningskontorets 
föredragning i ärendet. Där uttalades att praktiskt hjälp till utsatta områden är något som inte 
bör hanteras av kommunstyrelsen utan där i kommunen det finns möjligheter att göra 
konkreta insatser. Kommunstyrelsen har fortfarande samma inställning att eventuella 
hjälpinitiativ ska tas i verksamheterna. Skrivelse föreslås därför överlämnas för kännedom till 
kommunens nämnder, produktionsstyrelser och bolagsstyrelser 

I skrivelsen ges exempel på insats i form av ekonomisk bidrag. Kommunens befogenheter när 
det gäller att ge stöd till andra länder utreddes av stadsjuristen i det tidigare ärendet. Bilaga 2. 
Kommunen kan enbart ge ekonomiskt stöd till utbildning och rådgivning. Att initiera 
ekonomiskt stöd till andra länder förutsätter att det finns en kommunal administration som 
kan kontrollera var medlen går. Kommunledningskontoret förfogar inte över sådana resurser.  

I skrivelsen aktualiseras också ett vänortssamarbete. Kommunens vänortssamarbete har 
föregåtts av ett noggrant övervägande, framtagande av ett tydligt syfte, samt samråd med 
näringsliv, akademi och andra väsentliga aktörer. Fler aktörer än Uppsala kommun måste 
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alltså ha intresse av samverkan och vänortssamarbete för att detta ska komma till stånd. 
Vidare är ett vänortssamarbete sista steget i en manifesterad samverkan mellan städer som 
pågått under en längre tid. Då Uppsala kommuns nuvarande relation med Gaza inte uppfyller 
något av kriterierna ovan är det i dagsläget inte aktuellt att initiera ett vänortsamarbete mellan 
Uppsala kommun och Gaza.  

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Jan Malmberg 
Chef/direktör  TF chef för kommunledningskontoret 



Vänsterpartiet 

Vretgränd 18, 3 tr uppsala 
Telefon: 018-14 45 65 
uppsalalan@vansterpartiet.se 
jeannette.escanilla@vansterpartiet.se 

Uppsala kommun – Landstinget Uppsala län 

Bästa politiker i Uppsala kommun och i Landstinget Uppsala län 

Hjälp Gaza! 

6 augusti 2014 

Den humanitära situationen i Gaza förvärras dagligen. Mer än tusen människor 
är döda, bland dessa många barn och kvinnor. Många barn saknar föräldrar och 
någonstans att leva i trygghet. Nästan en kvarts miljon människor befinner sig 
på flykt och ca 300 000 barn behöver omedelbart psykosocialt stöd. 1,8 
miljoner människor saknar rent vatten och livsmedel. Bostäder och infrastruktur 
behöver byggas upp.  

Min vädjan till er Uppsala kommun och Landstinget Uppsala län, ge ert stöd till 
Gaza genom t ex ekonomiskt bidrag, mediciner, operationsredskap, mm 
Alternativ vänskap/vänort med Gaza. 

Vår kommun och landsting kan rädda liv och göra något! 

Tack för ert stöd! 

Med vänlig hälsning 
Jeannette Escanilla 

Distriktsordförande Vänsterpartiet Uppsala län 
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Vänsterpartiets skrivelse till kommunstyrelsen angående stöd till Gaza 

Den svenska utrikes- och biståndspolitiken är i princip en uteslutande statlig angelägenhet och 
en kommuns befogenheter på området beror följaktligen på om det finns lagstöd för det. 

Kommuners rätt att lämna internationellt bistånd är reglerat i lagen (2001:151) om kommunal 
tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd. Lagen infördes mot bakgrund av ett 
behov av ett enklare och modernare regelverk som tog hänsyn til l de förändringar som skett i 
det kommunala engagemanget och i omvärlden. Samtidigt vidhölls att utrikes- och 
biståndspolitik huvudsakligen tillhör statens ansvarsområden. 

Till land som far svenskt statligt bistånd får kommunalt bistånd lämnas i form av utrustning, 
rådgivning, utbildning eller på annat sätt. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får dock lämnas 
endast för att genomföra utbildning och rådgivning. 

Om bistånd i annan form än material gäller att kommunen skall förvissa sig om att biståndet 
kommer ti l l avsedd användning. Kommunalt stöd t i l l land som får svenskt statligt stöd skall 
anmälas t i l l SIDA. Det sammanlagda svenska biståndet t i l l Västbanken och Gaza, inklusive 
humanitära insatser och UD:s stöd, uppskattas t i l l ca 650 miljoner svenska kronor per år. 

Av det sagda följer att kommunstyrelsen inte får, på sätt som föreslås i Vänsterpartiets 
skrivelse, uttala sitt stöd för internationella krav på vapenvila eftersom detta ligger utanför 
kommunens kompetensområde. 

Däremot är det i sin ordning att bidra med "kompetens vid uppbyggnad av kommunal 
infrastruktur, t.ex. skolor" under förutsättning att bidraget sker i form av rådgivning eller 
utbildning. Så även när det gäller bidrag i form av materiell hjälp så länge det gäller bistånd i 
form av utrustning. Bistånd i form av ekonomiskt stöd får, som ovan nämnts, endast lämnas 
för att genomföra utbildning och rådgivning. Att initiera samarbete mellan skolor i Uppsala 
och Gaza kan jag inte se något hinder emot. Det ligger ju nära den verksamhet som äger rum 
inom vänortsrörelsen. 

Som ovan 

Mats Sandmark 
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