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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-26

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 164

Svar på mot ion om bastu i finskt
förvaltningsområde från Artemis Lumarker (V)

KSN-2021-00547

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Artemis Lumarker (V) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021 att Uppsala kommun
skapar och driver en finsk bastuflotte i kommunal regi och arbetar in beslutet i
kommunfullmäktiges budget för nästkommande år.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 18 maj 2021 § 174
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021
Bilaga, Motion om bastu i finskt förvaltningsområde från Artemis Lumarker (V)

Yrkanden

Erik Pelling (S) yrkar:
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen.

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Erik Pellings (S) yrkande om
besvarande och mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till motionen och finner
att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) yrkande.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
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Reservat ioner

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Tobias Smedbergs (V) yrkande.

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-05-18 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 174  

Svar på motion om bastu i finskt 
förvaltningsområde från Artemis Lumarker (V) 

KSN-2021-00547 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Sammanfattning 

Artemis Lumarker (V) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021 att Uppsala kommun 
skapar och driver en finsk bastuflotte i kommunal regi och arbetar in beslutet i 

kommunfullmäktiges budget för nästkommande år. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2021 

• Bilaga, Motion om bastu i finskt förvaltningsområde från Artemis Lumarker (V) 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till 
motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 

Reservation 

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om bastu i finskt 
förvaltningsområde från Artemis Lumarker (V)  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Ärendet 
Artemis Lumarker (V) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021 att Uppsala kommun 
skapar och driver en finsk bastuflotte i kommunal regi och arbetar in beslutet i 
kommunfullmäktiges budget för nästkommande år. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samarbete med kulturförvaltningen 
och stadsbyggnadsförvaltningen.  

Föredragning 

Uppsala kommun erbjuder möjlighet till bastubad i Fjällnora friluftsområde. Det finns 
bastu på en fast brygga (jämförbar med en bastuflotte), bastubyggnad och badtunna 
på land. Samtliga är vedeldade och kan hyras för 700 - 3 400 kronor beroende på hur 
många enheter som bokas. Fyrishov erbjuder också en vedeldad bastu att hyra. 

Hösten 2017 kontaktades Uppsala kommun av en privat företagare som erbjuder 
bastuflotte till grupper och företag. Företagaren menade att kommunen konkurrerade 
med hens företag med sin låga prissättning i Fjällnora och på Fyrishov. Efter det gjordes 
en justering av prissättningen på nämnda kommunala anläggningar. Den privata 
företagaren är fortfarande verksam i Uppsala. 

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige 2021-05-03 KSN-2021-00547 
  
Handläggare:  
Nina Klinge-Nygård 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Frågan om bastuflotte i kommunal regi har diskuterats i det samråd kommunen bjuder 
in sverigefinnarna till. Samrådet anser att de som är intresserade av bastubad är 
många andra än bara sverigefinnar. En bastuflotte har andra förtecken än de som 
bastun har historiskt sett: renhet och friskhet. En bastuflotte förknippas lätt med fest 
och det anser inte samrådsgruppen att Uppsala kommun som förvaltningsområde för 
finska ska representera. Noteras bör att olika åldersgrupper kan ha olika inställning i 
frågan.  

Som finskt förvaltningsområde har kommunen i samråd med minoriteten inom språk- 
och kulturområdet valt att fokusera på barn och ungas möjligheter till språket i form av 
Suomi-koulu (lördagsskola på finska), småbarnsverksamhet och barnteater. Bibliotek 
Uppsala har uppdrag att erbjuda läsecirklar, köpa in finskspråkig media och erbjuda till 
exempel författarbesök och föreläsningar. Äldrenämnden erbjuder äldre sverigefinnar 
öppen och förebyggande verksamhet på finska.  

Kommunen strävar efter att evenemangen erbjuder både sverigefinsk och finsk kultur, 
helst på finska för att de språkliga domänerna är få. Alla, både sverigefinnar och 
intresserad allmänhet, är välkomna att ta del av den verksamhet som erbjuds.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2021 
• Bilaga, Motion om bastu i finskt förvaltningsområde från Artemis Lumarker (V) 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström  
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör  
 

 



                    Vänsterpartiet 

                         www.uppsalavanstern.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige                     2020-12-14 

 

Bastudags i finska förvaltningsområdet 
 

Uppsala kommun är sedan år 2010 ett finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att 

kommunen ska främja det finska språket och den finska minoritetens möjlighet att behålla 

och utveckla sin kultur i Sverige. Det finns också ett särskilt ansvar att främja barns 

utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket. 

 

I Lindesberg finns en kommunal bastuflotte som en del i arbetet och symbol för att 

kommunen är ett finskt förvaltningsområde. En strålande idé som skulle passa bra även i 

Uppsala. Vi skulle dels erbjuda en plats som främjar finsk kulturell identitet och dels ge 

möjligheter för alla att ta del av denna. Det kommer därutöver erbjuda uppsalaborna ännu en 

aktivitet som uppmuntrar till bad och socialt umgänge. Bastun skulle även bli en naturlig 

samlingsplats för aktiviteter som kopplar till finsk kultur. Dessutom skulle finskan naturligt 

kunna ta plats vid bastun genom exempelvis uppsatta finska texter och en radio som spelar 

finska program. 

 

Kort sagt är en bastu ett enkelt sätt att såväl berika Uppsala som ett led i arbetet för 

främjandet av finsk kultur som finskt förvaltningsområde. En flottbastu vore ytterligare ett steg 

för mer inkludering och ett samhälle för alla. 

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 

 

att Uppsala kommun skapar och driver en finsk bastuflotte i kommunal regi, 

 

att beslutet arbetas in i kommunfullmäktiges budget för nästkommande år. 

 

 

 

 

Artemis Lumarker (V) 
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