
 
 

Motion: Stärka arbetet mot sexuell exploatering och köp av sexuella tjänster 
med anledning av Coronaviruset 

 
En del av mäns våld mot kvinnor är den sexuella exploatering som sker genom att män 
betalar för sexuella övergrepp mot framförallt kvinnor. Erfarenheterna från Italien och 
Spanien visar att sexköpen fortsätter även under karantän, och utsattheten för de kvinnor 
som drabbas blir ännu större under pandemin. Detta beror både på risken för smittspridning 
och på den ökade belastningen på socialtjänsten och på de föreningar som arbetar för att 
stödja den utsatta gruppen. Vi anser därför att kommunen behöver stärka arbetet mot 
sexuell exploatering för att kunna möta ökande behov. 
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 
 

- Uppdra till Kommunstyrelsen att avsätta resurser för att stärka arbetet mot sexuell 
exploatering och köp av sexuella tjänster under Coronapandemin. 
 

- Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 
samband med bokslutet. 

 
Lovisa Johansson (F!) 
Stina Jansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 



 
 

Motion: Bibehållen habiliteringsersättning med anledning av Coronaviruset. 
 
Daglig verksamhet för personer med normöverskridande funktionalitet (ofta benämnt 
“funktionsnedsättning”) ska likna ett vanligt arbete. Idag får deltagarna habiliteringsersättning 
per dag som de deltar i verksamheten, men inte under de dagar de är frånvarande på grund 
av sjukdom. En av de viktigaste insatserna som införts på den ordinarie arbetsmarknaden 
för att minska smittspridningen är den slopade karensdagen.  
 
Människor som är sjuka ska kunna stanna hemma utan att deras ekonomi drabbas. Bland 
personer med normöverskridande funktionalitet  finns många som tillhör en riskgrupp, 
dessutom har de ofta redan en pressad ekonomi. Vi föreslår därför att 
habiliteringsersättningen tillfälligt ska betalas ut till alla deltagare inom daglig verksamhet 
även när man är frånvarande på grund av sjukdom eller på grund av att en tillhör en 
riskgrupp. Vi föreslår även att deltagarna ska behålla habiliteringsersättningen i de fall där 
den dagliga verksamheten behöver stänga helt på grund av exempelvis hög sjukfrånvaro 
eller andra anledningar med koppling till Corona-viruset. Beslutet bör gälla åtminstone så 
länge som karensdagen är slopad, men lämpligen längre på grund av att många inom daglig 
verksamhet tillhör en riskgrupp. 
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 
 

- Personer med daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning vid frånvaro 
på grund av sjukdom eller på grund av att de tillhör en riskgrupp för smitta, samt ifall 
den dagliga verksamheten helt stänger på grund av Corona-viruset.  

 
- Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 

samband med bokslutet. 
 
Lovisa Johansson (F!) 
Stina Jansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 



 
 

Motion: Färdtjänst för att minska smittspridning bland personal inom 
äldreomsorg och hälso- och sjukvård med anledning av Coronaviruset 

 
För att säkra en fungerande verksamhet inom omsorgen och hälso- och sjukvården behöver 
vi minska smittspridningen bland personalen. Dessa yrkesgrupper utsätts inte bara för risk 
för smittspridning på sitt arbete, utan även på väg till och från jobbet. Många av våra 
anställda är helt beroende av kollektivtrafiken och kommer i nuläget inte kunna undvika 
dessa folksamlingar i tillräckligt hög grad för att minimera risken för smitta. För att både 
minska risken för smittspridning bland äldre och riskgrupper, samt minska risken att vi får en 
ännu högre sjukfrånvaro bland personalen föreslår vi att personal inom kommunal omsorg 
samt hälso- och sjukvård, inklusive personal på kommunens godkända privata utförare, ska 
få möjlighet att använda färdtjänst till och från jobbet.  
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 

- Kommunen omgående erbjuder personal inom kommunens omsorg och hälso- och 
sjukvård möjlighet att använda färdtjänst till och från jobbet. 

 
- Kommunen omgående erbjuder personal på kommunens godkända privata utförare 

inom omsorg samt hälso- och sjukvård, ska få möjlighet att använda färdtjänst till och 
från jobbet.  

 
- Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 

samband med bokslutet.  
 
Stina Jansson (F!) 
Lovisa Johansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 



 
 

Motion: Hotellrum mot strukturell hemlöshet med anledning av Coronaviruset. 
 
Socialtjänsten, samhällets yttersta skyddsnät, står inför tuffa prioriteringar. I detta läge är 
det viktigt att de mest utsatta, vare sig det är ekonomiskt eller socialt, inte drabbas av en 
ännu svårare situation. Invånare med otrygg boendesituation riskerar att råka ännu mer illa 
ut under Coronakrisen. Människor med otrygg inkomst riskerar att både bli skuldsatta och 
förlora sin bostad. Särskilt andra- och tredjehandshyresgäster riskerar att med mycket kort 
varsel bli av med sin bostad. 
 
Samtidigt står hotell i Uppsala kommun tomma då turismen och konferenser nästan helt 
upphört. Ett hotellrum utan tillgång till kök är inte det mest optimala lösningen för människor 
som behöver bostad, men det är en enkel och snabb lösning för att få ett bekvämt tak över 
huvudet samtidigt som kommunens företag får en ny inkomstkälla. Därför vill vi att 
kommunen ska nyttja den överkapacitet det nu finns på hotell. I dessa tider av otrygghet och 
smittspridning vill vi varken ha invånare som flyttar runt i onödan, eller belasta dem med 
extra oro. 
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 
 

- Säkra bostad åt hemlösa under Coronapandemin genom att nyttja överkapaciteten 
inom hotellbranschen till att upphandla boenden till strukturellt hemlösa i kommunen.  

 
- Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 

samband med bokslutet. 
 
Lovisa Johansson (F!) 
Stina Jansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 
 



 
Motion: Insatser till utsatta EU-medborgare och papperslösa med anledning av 

Coronaviruset. 
 
Att självisolera sig förutsätter att du har ett hem att isolera dig i. Att tvätta händer och sköta 
basalhygien förutsätter att du har tillgång till rent vatten. Under den pågående Corona-krisen 
är det viktigt att de mest utsatta, vare sig det är ekonomiskt eller socialt, inte drabbas av en 
ännu svårare situation. Utsatta EU-medborgare som vistas i Uppsala lever i en mycket utsatt 
situation där risken för att bli smittad av Covid-19 är stor.  
 
Många är kvinnor som dessutom också lever med en risk att utnyttjas sexuellt, dessutom 
förekommer också hot och våld mot dessa grupper. Människor i en otrygg miljö riskerar nu 
att både bli smittade och utnyttjade med mycket små möjligheter att hålla avstånd eller 
omhänderta eventuell sjukdom.  
 
Många människor är nu strandade i Sverige utan möjlighet att ta sig hem. Det rapporteras 
att de som ber om hjälp på gator undviks och att de kan få ihop ännu mindre summor. Det 
innebär konkret att det har blivit svårare att köpa mat för dagen.  
 
Situationen för papperslösa, gömda och i vissa fall statslösa flyktingar är på liknande sätt 
ansträngd. Det befintliga arbetet i civilsamhället med stöd till utsatta EU-medborgare och 
papperslösa kan skalas upp genom att till exempel utöka boendeplatser. Även kommunens 
direkta arbete kan skalas upp, exempelvis genom informationsinsatser. Vi föreslår därför ett 
ekonomiskt tillskott till Socialnämnden samt att de får i uppdrag att utöka det stöd till ideella 
organisationer som redan idag arbetar gentemot målgruppen EU-medborgare och 
papperslösa. 
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 
 

- Socialnämnden får i uppdrag att utöka stödet till de ideella organisationer som redan 
idag arbetar med insatser riktade till utsatta EU-medborgare och papperslösa. 

-  
- Socialnämndens ekonomiska ram utökas för att öka stödet till utsatta EU-

medborgare och papperslösa, via civilsamhälle och egna åtgärder. 
 

- Utreda nivån på de ekonomiska resurser som behöver avsättas till ändamålet. 
 

- Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 
samband med bokslutet. 

 
Lovisa Johansson (F!) 
Stina Jansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 



 
 

Motion: Lättnader för hyresgäster med anledning av Coronaviruset 
 
Många förlorar nu hela eller delar av sin inkomst och kommer få problem att betala sin hyra. 
Om de saknar andra lösningar är det ytterst kommunens ansvar att hjälpa dem ekonomiskt. 
Kommunens bostadsbolag klarar av att ligga ute med de aktuella hyrorna – tills 
hyresgästerna antingen har löst sin ekonomiska situation på egen hand eller tills kommunen 
har tid att jobba ikapp med försörjningsstöden.  
 
Vi vill också uppmärksamma att många engagerar sig ideellt för att hjälpa sina grannar 
genom krisen till exempel med praktiska insatser som matinköp. Hur kommunens 
bostadsbolag bäst uppmuntrar detta varierar nog från bostadsområde till bostadsområde, 
men det kan exempelvis handla om att hjälpa till att sprida information i trappuppgångarna 
eller att stödja Hyresgästföreningens insatser för att matcha hjälpinsatser med 
hjälpbehövande.  
 
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 
 

- Hyresgäster i Uppsala kommuns bostadsbolag erbjuds nedsatt eller uppskov på 
hyresinbetalning för hyresgäster med minskade inkomster på grund av den 
uppkomna ekonomiska krisen. 

 
- Kommunens bostadsbolag uppmuntrar hyresgästers initiativ att solidariskt hjälpa 

varandra.  
 
Lovisa Johansson (F!) 
Stina Jansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 



 
 

Motion: Matleveranser till äldre invånare med anledning av Coronaviruset 
 
Uppsala kommun måste säkra invånarnas möjlighet att tillgodose sina grundläggande behov. 
För våra äldre invånare är det nu helt avgörande att kunna begränsa sina kontakter med andra 
människor i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Coronaviruset. 
Detta innebär att många äldre sedan en tid tillbaka är helt beroende av andra för att kunna 
handla mat och andra dagligvaror. Vi ser en rad goda frivilliga initiativ dyka upp i kommunen och 
välkomnar alla solidariska insatser som riktar sig till äldre och andra riskgrupper. Många företag 
tar också goda initiativ med hemkörning av mat vilket gynnar äldre och andra riskgrupper, och vi 
hoppas att den typen av initiativ ska kunna ge flera goda effekter.  
 
Samtidigt behöver kommunen ta ansvar för att äldre som inte har anhöriga eller bekanta som 
kan hjälpa dem med matinköp inte riskerar att gå hungriga, eller på grund av att de frivilliga 
insatserna inte räcker till när behoven uppstår. Kommunen behöver en beredskap för att möta 
upp dessa grundläggande behov, särskilt då ingen kan säga hur länge nuvarande situation 
kommer att fortgå. Vi måste också säkerställa att hemtjänstpersonalen får möjlighet att klara av 
samtliga uppgifter. Dessa enkla men viktiga insatser måste stärkas upp utan att konkurrera ut 
viktiga hemtjänstinsatser för dem med ännu större behov. 
 
Med anledning av detta yrkar vi att:  
 

- Kommunens invånare som har fyllt 70 år får fri tillgång till hemtjänstens 
beställningssystem för matvaruleveranser eller hemkörning av matlådor utan 
biståndsbeslut. 

 
- Kommunen utökar personalstyrkan för att klara det utökade behovet.  

 
- Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 

samband med bokslutet.  
 
 
Stina Jansson (F!)  
Lovisa Johansson (F!)  
Charlie Strngberg (F!)  



 
 

Motion: Säkerställande av föreningslivets ekonomiska förutsättningar 
 
Uppsala kommuns föreningar står inför en mycket stor utmaning tillsammans med det övriga 
samhället. Många föreningar ställer in sina verksamheter och flera föreningar vittnar om en 
stor frånvaro på olika aktiviteter. Samhället är helt beroende av ett fungerande föreningsliv 
som ger meningsfull fritid. 
 
Ett fungerande föreningsliv är viktigt för folkhälsan och för social sammanhållning, och 
motverkar utanförskap. Därför krävs det tydliga besked redan nu för föreningarna att de, 
trots svårigheter till följd av Coronapandemin, inte kommer att drabbas ekonomiskt, utan får 
goda möjligheter att fortsätta verka i framtiden. De föreningar som har möjlighet till det 
behöver få möjlighet att ställa om till utomhusaktiviteter eller vidta andra åtgärder i ljuset av 
de nya smittskyddsrekommendationerna under 2020. För att säkerställa föreningslivets 
behov och Idrotts- och fritidsnämndens samt Kulturnämndens eventuellt ökade kostnader 
eller minskade intäkter måste resurser avsättas. 
 
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 
 

- Uppdra Idrotts- och fritidsnämnden att fortsatt betala ut aktivitetsbidrag till föreningar 
så att de inte blir ekonomiskt lidande på grund av minskat antal deltagare, 
medlemmar eller aktiviteter under 2020 kopplat till Coronapandemin. 
 

- Uppdra Kulturnämnden att fortsatt betala ut aktivitetsbidrag till föreningar så att de 
inte blir ekonomiskt lidande på grund av minskat antal deltagare, medlemmar eller 
aktiviteter under 2020 kopplat till Coronapandemin. 

 
- Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 

samband med bokslutet. 
 
 
Lovisa Johansson (F!) 
Stina Jansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 



 
 

Motion: Säkerställande av kulturens ekonomiska förutsättningar 
 
Kommunens kulturliv står inför en mycket stor utmaning tillsammans med det övriga 
samhället. Många aktörer ställer in sina verksamheter och flera scener står helt tomma. 
Kulturen är samhällets livsluft och kommunen är helt beroende av ett vitalt kulturliv som står 
starkt även efter krisen.  
 
Vi är oroade över att scener läggs ner samt att fria kulturutövare och kulturföreningar av 
ekonomiska skäl behöver avveckla sin verksamhet. Detta gäller alla, från små utövare till 
stora kommersiella aktörer. Därför krävs det ett konkret ekonomiskt stöd för kulturen i 
kommunen. För att säkerställa kulturens överlevnad genom Coronakrisen vill vi att 
Kulturnämnden inrättar en fond som vi tillför från kommunens resultat. Härifrån bör både 
ideella och kommersiella aktörer kunna söka pengar för att klara sig genom Coronakrisen.  
 
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 

- Kulturnämnden instiftar en fond för stöd till kulturlivets olika aktörer under 
Coronapandemin. 

- Beviljande av ansökan om stöd från stödfonden förutsätter att vinst inte plockas ut ur 
bolaget under perioden som stödet ges.  

- Om ett bolag som beviljats stöd ur fonden under innestående verksamhetsår går 
med vinst under samma verksamhetsår, så återgår vinsten till stödfonden.  

- Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 
samband med bokslutet. 

 
Lovisa Johansson (F!) 
Stina Jansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 



 
 

Motion: Tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer 
 
Med anledning av Covid-19 har Uppsala kommuns gymnasieskolor stängt och istället ges 
gymnasielever utbildning på distans. För de barn vars familjer uppbär försörjningsstöd 
innebär det att barn som vanligtvis äter lunch i skolan, under en tid framöver kommer att 
behöva äta hemma. För en del barn är målet i skolan, det enda målet lagad mat man får på 
en dag. Att barnen studerar hemma kommer innebära ökade kostnader för familjen. Därför 
vill vi se en tillfällig höjning av försörjningsstödet för berörda familjer för att minska den 
ekonomiska pressen. Vid det fall att kommunens skolor och förskolor kommer stängas, ska 
detta omfatta alla barnfamiljer med barn i förskola/grundskola/gymnasieskola.  
 
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 
 

- Försörjningsstödet för de familjer som har barn i gymnasieutbildning höjs från och 
med gymnasieskolornas stängning.  

 
Stina Jansson (F!) 
Lovisa Johansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 



 
Motion: Våld i nära relationer under Coronapandemin 

 
Coronapandemin innebär att fler och fler människor i Sverige isolerar sig och stannar 
hemma i karantän. Detta är nödvändigt för att få stopp på spridningen, men en förödande 
situation för alla som utsätts för våld i nära relationer.  
 
Våld i nära relation riskerar att öka markant och därför behövs det beredskap för det.  Det är 
viktigt att stödet till och samordningen med jourer och andra verksamheter som arbetar akut 
med frågan säkerställs och även ökar för att möta behovet som kommer att uppstå när 
våldsutsatta ber om hjälp.  
 
Regeringen har nationellt avsatt 100 miljoner till organisationer som stöttar barn och kvinnor, 
nu måste vi även se till att alla får hjälp. Detta måste ske oavsett om den hjälpsökande 
vänder sig till kommunen eller till någon av dessa organisationer.  
 
I Frankrike bedöms att våldet i nära relationer ökat med så mycket som 36% sedan 
karantänen började. Liknande utveckling har dokumenterats i Spanien där utegångsförbud 
rått i flera veckor. Vi har inte ännu nått kulmen av Corona-krisen i Uppsala, och således kan 
vi vänta oss en successiv ökning även av våldet.  
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 
 

- Kommunstyrelsen avsätter resurser för att stärka arbetet mot våld i nära relationer. 
- Uppdra till kommunstyrelsen att utreda nivån på de ekonomiska resurser som 

behöver avsättas till ändamålet.  
 

- Kostnaderna särredovisas så att kommuncentral ersättning kan utgå senast i 
samband med bokslutet.  

 
Stina Jansson (F!) 
Lovisa Johansson (F!) 
Charlie Strängberg (F!) 
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