
 

Interpellation: kommunens hbtqi-satsningar och RFSL Uppsalas 
framtid 

 
Med större uppslutning i Prideparaden än någonsin tidigare med 2500 deltagare, är Uppsala Pride för 
2019 över. Men framtiden är oviss: det är inte säkert att det blir någon mer Pridefestival i Uppsala.  
 
I RFSL:s undersökning av hbtq-vänliga kommuner 2015 (som undersökte kommunens verksamhet, 
skolan, utbildningsinsatser, hbtq-samhällets infrastruktur, utsatthet för hatbrott, och attityden till 
hbtq-personer) hamnade Uppsala på delad 34:e plats – ett lågt resultat för Sveriges fjärde största stad som 
i andra frågor har mycket stora ambitioner om att vara världsledande. RFSL Uppsala har idag ett minst 
sagt bristfälligt och kortsiktigt ekonomiskt stöd från kommunen och regionen, där de knappt haft medel 
nog att betala sin lokalhyra och inte på långa vägar haft möjlighet att anställa kanslipersonal för att avlasta 
föreningens tunga administration – trots att ett sådant stöd ges RFSL-avdelningar via kommunala och 
regionala satsningar på många andra platser i landet.  
 
Nu håller föreningen på att lägga ner olika verksamheter, däribland den mycket uppskattade och viktiga 
skolinformationen som har sitt fokus på hbtq och normer – två områden där Skolinspektionen visade på 
stora brister i svenska skolor 2018. RFSL Uppsala har även flaggat för att ytterligare verksamheter 
sannolikt kommer att läggas ner om kommunen inte agerar, och varnar till och med för risken om 
nedläggning. 
 
I RFSL Uppsalas remissvar till styrets föreslagna Mål och budget 2020 påpekas att den helt saknar 
hbtqi-satsningar och hbtqi-mål utöver redan existerande verksamhet, trots ett välfärdsprogram på nära 700 
miljoner kronor. Målgruppen nämns inte i stycken som berör välfärd, folkhälsa, livskvalitet, trygghet, 
mångfald, värderingar, normer, intolerans, mänskliga rättigheter, jämställdhet eller jämlikhet. Inte ens i 
stycken om psykisk ohälsa lyfts hbtqi-personer trots att vi vet att hbtqi-personer är en av de mest utsatta 
grupperna i samhället när det kommer till just psykisk ohälsa och suicidrisk. 
 
Vi i Feministiskt initiativ ser allvarligt på bristen på det långsiktiga stödet till RFSL Uppsala, och vi delar 
föreningens oro över framtiden och hur nedläggningen av deras verksamhet kommer drabba Uppsalas 
hbtqi-personer.  
 
 
Med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet Linda Eskilsson: 
  

- Vilka satsningar för hbtqi-personer gör kommunen i dagsläget? 



 
- Vilka faktiska åtgärder planerar kommunen att vidta för att säkerställa att RFSL Uppsala och dess 

verksamheter inte ska fortsätta läggas ner? 
- Hur planerar kommunen att kompensera för att RFSL Uppsalas verksamheter läggs ner, t.ex. 

skolinformationen och Pridefestivalen?  
- Hur bemöter kommunen kritiken som kom fram i RFSL Uppsalas remissvar till Mål och budget 

2020? 
 
 
Lovisa Johansson (F!)  


