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Nr 35. Motion av Jeannette 
Escanilla (V) om vänortssam-
arbete med Ramallah 
KSN-2012-1135 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt West-
man, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell 
och Frida Johnsson (båda MP) reserverar sig 
till förmån för S-, MP-, V-förslaget 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga 
de band som Uppsalas invånare, föreningsliv 
och näringsliv idag har med Palestina samt ut-
reda möjligheterna till ett närmare samarbete 
mellan Uppsala och Ramallah, två univer-
sitetsstäder geografiskt nära sina respektive 
huvudstäder Stockholm och Jerusalem, samt 
 
att därmed besvara motionen. 
 
Emma Wallrup (V) reserverar sig till förmån 
för den första att-satsen i S-, MP-, V-förslaget, 
samt bifall till motionen. 
 
Uppsala den 12 december 2012 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan, 
Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna 
(C), Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt 
Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), 
och Rickard Malmström (MP). 
 

Ärendet 
Jeannette Escanilla (V) föreslår i motion, väckt 
den 24 oktober 2012, att kommunfullmäktige 
ska uppdra till kommunstyrelsen att inleda 
vänortssamarbete mellan Uppsala kommun 
och staden Ramallah i Palestina. Motionen 
bifogas.   
 
Huvudargument för ett eventuellt vänortssam-
arbete med Ramallah är att Uppsala kommun 
och Ramallah har mycket att vinna på ett kul-
turellt utbyte och att Uppsala kommun kan bi-
dra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt för det palestin-
ska folket. Vidare menar motionären att Pale-
stina är ett land under ockupation, där det be-
gås mängder av brott mot mänskligheten och 
internationella lagar. Uppsala kommuns insats 
genom ett vänortssamarbete skulle bidra till 
fred, demokrati och rättvisa i denna del av 
världen enligt motionären. 
 
Ett brev med förfrågan om vänortssamarbete 
har även inkommit 29 oktober 2012 från 
Ramallah stad, bilaga 2.  
 
Föredragning 
Uppsala kommuns internationella strategi slår 
fast att det internationella arbetet ska:  

- öka den regionala tillväxten 
- främja de kommunala verksamheter-

nas utvecklingskraft 
- stärka bilden av Uppsala internatio-

nellt 
- bidra till en långsiktigt hållbar ut-

veckling, ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt 

- bidra till fred, demokrati och rättvisa 
 
Den internationella strategin framhåller vidare 
att relationer som är resultatinriktade och gäl-
ler specifika samarbetsområden ska prioriteras 
liksom kontakter inom EU och andra starka 
tillväxtmarknader eller andra marknader där 
vårt näringsliv har ett starkt intresse att när-
vara. Befintliga vänortkontakter ska vidmakt-
hållas, fördjupas och moderniseras.  
 
Nya vänortssamarbeten ska föregås av ett nog-
grant övervägande, framtagande av ett tydligt 
syfte, samt samråd med näringsliv, akademi 



och andra väsentliga aktörer. Fler aktörer än 
Uppsala kommun måste 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 på-
gått under en längre tid. Kontakter mellan 
Uppsala och Ramallah har fram till idag enbart 
varit sporadiska och något konkret samarbete 
har ännu inte utvecklats.   
 
Kommuner har enligt kommunallagen och 
regeringsformen inte rätt att agera utrikes-
politiskt. Att, som motionären föreslår, inleda 
samverkan med Ramallah för att stärka stadens 
ställning innebär att kommunen beslutar om åt-
gärder med utrikespolitiskt syfte vilket ligger 
utanför kommunens angivna kompetens i 2 
kap 1 § kommunallagen.  
Av det sagda följer att ett samarbete med Ra-
mallah inte ligger i linje med de mål för kom-
munens internationella arbete som slås fast i 
den internationella strategin. Dessutom är kon-
takter och samverkan mellan Ramallah och 
Uppsala inte är tillräckligt utvecklade för att 
motivera ett vänortssamarbete.  
 
 










