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Motion: Anslut Uppsala till ICANs Cities Appeal till stöd 
för FNs konvention om kärnvapenförbud 

 
Den 7 juli 2017 antogs FN’s konvention om kärnvapenförbud av 122 stater, däribland 
Sverige. Avtalet innebär att de stater som ratificerat det inte får delta i någon form av 
kärnvapenaktiviteter; såsom utveckling, testning, produktion av eller hot med kärnvapen. 
Idag har 70 stater skrivit under och 25 ratificerat avtalet. För att avtalet ska träda i kraft krävs 
att 50 stater ratificerar det.  
 
Paraplyorganisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) som 
samlar organisationer över hela världen för avskaffandet av kärnvapen, var drivande i att 
avtalet skulle bli verklighet och tilldelades för det arbetet Nobels fredspris 2017. De har nu 
formulerat en uppmaning som enskilda städer kan skriva på för att visa hur viktigt de anser 
att det är att förbjuda kärnvapen. Vi i Feministiskt initiativ anser att det är en självklarhet för 
Uppsala, med vår långa tradition av att gå före i frågor som gäller fred och mänskliga 
rättigheter, att ansluta oss till denna. Uppmaningen från ICAN lyder:  
 
"Our city/town is deeply concerned about the grave threat that nuclear weapons pose to 
communities throughout the world. We firmly believe that our residents have the right to live 
in a world free from this threat. Any use of nuclear weapons, whether deliberate or 
accidental, would have catastrophic, far-reaching and long-lasting consequences for people 
and the environment.  
 
Therefore, we warmly welcome the adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons by the United Nations in 2017, and we call on our national government to join it 
without delay." 
 
Idag saknas svensk lagstiftning i frågan om kärnvapen på svensk mark. Detta är skrämmande 
i en nutid då risken för ett kärnvapenkrig återigen ökar. Idag har Sverige även ett 
värdlandsavtal med NATO som kan få till följd att kärnvapen placeras på svensk mark.  
 
Det finns en stark opinion i Sverige för en svensk ratificering av FNs kärnvapenförbud. I en 
SIFO-undersökning från 2018 sade sig hela 85% av alla tillfrågade vara för en ratificering. 
Allra starkast var stödet i gruppen kvinnor 15-29 år gamla där 94% var för. Inom väljarkåren 
är majoriteten av väljare från samtliga riksdagspartier för ratificering. 



 
 
När Uppsala ansluter till uppropet är vi knappast först. Över 100 städer har redan skrivit på, 
från Melbourne i Australien till Toronto i Kanada och från Hiroshima till Washington DC. I 
Europa har stora städer som Manchester, Geneve, Berlin och Paris skrivit på. I Norge är de i 
skrivande stund uppe i femton städer.  
 
Låt Uppsala kommun uttala det som egentligen borde vara självklart: Vi är djupt oroade över 
det hot som kärnvapen innebär för samhällen runt om i världen. Vi är av den fasta 
övertygelsen att våra invånare har rätt att leva i en värld fri från detta hot. All användning av 
kärnvapen, oavsett om den är avsiktlig eller inte, kommer få katastrofala, långtgående och 
långsiktiga konsekvenser för människor och miljö.  
 
Vi yrkar att:  

- Uppsala kommun ansluter sig till ICANs Cities Appeal till stöd för FNs 
konvention om kärnvapenförbud 

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Motion om upphävande av detaljplan för kvarteret Stenåkern, del av Berthåga 11:33 

 
Plan- och byggnadsnämnden har den 19 september fattat beslut om att avstå från att upphäva detaljplanen för 
kvarteret Stenåkern, del av Berthåga 11:33, med hänvisning till att områdets förutsättningar inte har förändrats 
vad gäller nämndens perspektiv i frågan. Det har kommunicerats tydligt i media att man inte vill ta hänsyn till 
den oro som har inkommit från allmänheten eller de konkreta exempel på riskfaktorer som kan leda till att 
platsen kan bli ett vattenhål för radikalisering.  
 
Då frågan rönt så pass mycket uppmärksamhet i media och att antalet inkomna skrivelser är så pass många kan 
man av det skälet konstatera att ärendet har stor betydelse. Därtill var nämnden oenig då fyra partier i 
nämnden röstade för att upphäva detaljplanen, men förlorade omröstningen då de fyra andra partierna hade 
fler mandat. Frågan har därmed stor politisk vikt när hänsyn tas till att det finns politisk skiljelinje och stort 
allmänt intresse för utfallet. 
 
Ordförande i plan- och byggnadsnämnden Ylva Stadells (S) svar till SVT Uppsalas fråga: 
Vilka är dina tankar om oron över ett islamistiskt center i Stenhagen? 
- Jag förstår oron, jag ser och hör de boende, men jag känner inte att det är jag som ordförande i plan- och 
byggnadsnämnden som ska gå in och recensera den verksamhet som ska vara i huset som ska byggas. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-fattat-om-bygglov-for-islamiskt-center-i-stenhagen-i-
uppsala  
 
Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling i Sveriges radio: 
Berättarrösten förklarar att man har rapporterat om att kassören i dawastiftelsen inte vill kommentera 
huruvida homosexuella handlingar ska vara straffbara och ordföranden är dömd för att ha misshandlat barn. 
"Självklart ska vi inte ha homofobi. Den typen av åsikter ska vi ju bekämpa, men det gör man inte i ett 
bygglovsärende. Vi har ju givetvis tagit till oss av den oro och kritik som finns." 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7305212  
 
Eftersom plan- och byggnadsnämndens majoritet inte vill ta hänsyn till en rad relevanta faktorer, såsom risken 
för radikalisering i området, behöver frågan hanteras av en nivå som har ett bredare perspektiv. 
Kommunfullmäktige kommer sannolikt sätta större vikt vid att ta allvarsamt på allmänhetens oro, jämställdhet, 
radikaliserande tendenser, bestraffning av religionsbytare, integration och sexuella minoriteters rättigheter.  
 
Stenhagen är ett område som förtjänar att utvecklas i en riktning av mer sammanhållning, större 
arbetsdeltagande bland arbetsföra vuxna och minskad kriminalitet. Sådant bör också vara i fokus på hur 
detaljplanerna utformas, vilket kommunfullmäktige mer sannolikt samtycker till än nämnden. 
 
En detaljplan kan upphävas eller ändras efter att genomförandetiden har löpt ut. I det aktuella fallet har denna 
tidsram om fem år löpt ut och därmed kan fullmäktige fritt ta ställning till hur marken borde användas i en ny 
eller förändrad detaljplan. 
 
Ett relevant antal mediala artiklar på ämnet återfinns på kommande bilagda sidor till motionen. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 
 

 att uppdra plan- och byggnadsnämnden att genomföra ett upphävande av detaljplan för kvarteret 
Stenåkern, del av Berthåga 11:33 

 
Uppsala den 1 oktober 2019 
 
Simon Alm, ledamot och Gruppledare (SD) 
David Perez, ledamot och vice gruppledare (SD)  
Linnea Bjuhr, ledamot (SD)   Knut Godskesen, suppleant (SD) 
Lisen Burmeister, ledamot (SD)   Alexander von Uckermann, suppleant (SD)   
Anders Sehlin, ledamot (SD)   Simon Pettersson, suppleant (SD) 
Roger Thelander, ledamot (SD)   Kent Kumpula, suppleant (SD)   

 
 

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-fattat-om-bygglov-for-islamiskt-center-i-stenhagen-i-uppsala
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-fattat-om-bygglov-for-islamiskt-center-i-stenhagen-i-uppsala
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7305212


 
 

 
Nedan finns ett antal referenser till mediauppmärksamhet som handlar om stiftelsens strävan efter 
bebyggelse enligt detaljplan, stiftelsen som sådan och dess företrädare. Sammanfattningsvis kan följande 
observationer göras: 
* Stiftelsen är enligt forskare djupt konservativ inom islam 
* Stiftelsen tar inte avstånd från sharia 
* Företrädare anser att det är en svår fråga att välja ut vad som är viktigast mellan islam och svensk lagstiftning 
* Företrädare har brukat våld mot barn i anslutning till koranstudier 
* Företrädare har brukat våld mot barn som velat byta religion till kristendom 
* Företrädare har vägrat skaka hand med kvinnlig journalist 
* Företrädare har gett uttryck för att jämställdheten i Sverige är överdriven och liknat densamma vid en religion 
* Byggritningarna separerar kvinnor och män från varandra. Kvinnor får en mindre sidoentré och betydligt färre 
platser och utrymme i lokalen 
* Byggambitionerna har välkomnats av lokal islamist som förordar avrättning av homosexuella, otrogna kvinnor och 
människor som väljer att lämna islam 
* Företrädare vägrar kommentera huruvida homosexuella borde straffas för sin sexualitet 
* Företrädare har förminskat Uppdrag gransknings avslöjande om att Uppsalamoskén rekommenderade misshandlade 
kvinnor att inte polisanmäla 
* Hur verksamheten ska kunna finansieras är oklart, men uppges ske genom medlemsdonationer. Det är inte sannolikt 
att så är fallet, utan mer troligt är att utländska finansiärer är inblandade med tillhörande anspråk på inflytande. 
 
Den aktuella tomten kommer att skära av ett vandringsstråk för vilda djur om bygglov beviljas. Det är dessutom 
olämpligt att ha byggnaden så pass nära Sankta Maria Kyrka. 
 
Sammanfattningsvis kommer ett bygglov på befintlig detaljplan såsom ansökningen ser ut att leda till att området 
försämras genom dess inverkan på ungdomar som kan radikaliseras och polarisering uppstår. Stenhagen behöver 
sammanhållning, inte mer splittring. 
 
Ett axplock av mediala inslag sedan sommaren 2019 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7295268&fbclid=IwAR1MgXnp50GciVVesqR-
CNaeJkXTf1HrXZ_4RnJ5SS6Yx76w8mKiQ9CXRKY  
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7302402  
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7303198  
  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-om-ett-islamiskt-center-vantas-idag  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/sd-kritiskt-till-polisinsats-i-stenhagen  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/beslut-fattat-om-bygglov-for-islamiskt-center-i-stenhagen-i-uppsala  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/professorna-de-tar-avstand-fran-radikalisering  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/stenkastning-och-sabotage-mot-svt-s-medarbetare  
 
https://www.unt.se/asikt/debatt/oacceptabelt-med-salafism-i-uppsala-5347236.aspx  
https://www.unt.se/asikt/debatt/vad-sager-sapo-om-ett-islamiskt-centrum-i-stenhagen-5393998.aspx  
https://www.unt.se/asikt/debatt/slutreplik-ta-avstand-fran-islamism-dawa-5404561.aspx  
https://www.unt.se/asikt/debatt/nej-till-islamskt-center-5383497.aspx  
https://www.unt.se/5401388  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/sd-vill-ha-omrostning-om-religiost-centrum-5393338.aspx  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/sd-fortsatter-kampanj-i-stenhagen-5404984.aspx  
https://www.unt.se/5408654  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/krismote-med-polisen-efter-stenkastning-5404099.aspx   
https://pren.unt.se/artikel?redirect=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Fnyheter%2Fuppsala%2Fbeslut-nara-om-islamiskt-
center-i-stenhagen-
5404884.aspx&meter=false&action=completerequest&callback=https:%2F%2Fwww.unt.se%2Finc%2Feprencallback.
aspx  
https://www.unt.se/5408506  
https://www.unt.se/asikt/debatt/s-vander-ryggen-till-stenhagens-kvinnor-5407595.aspx  
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https://www.unt.se/5409756  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/avgorandet-om-islamiskt-center-skjuts-upp-5410074.aspx  
 
https://nyheteridag.se/islamiskt-center-med-konsapartheid-planeras-i-uppsala-sa-ska-bygget-stoppas/  
https://nyheteridag.se/polisen-stod-och-tittade-pa-nar-kriminellt-gang-kastade-stenar-pa-politiker-i-uppsala/  
https://nyheteridag.se/nu-svarar-polis-om-stenkastningen-mot-sd-i-uppsala/  
https://nyheteridag.se/pelle-zackrisson-dags-att-ansvariga-far-sparken/  
https://nyheteridag.se/efter-stenkastningen-nu-planerar-sd-ny-kampanj-mot-islamiskt-center-i-stenhagen/  
https://nyheteridag.se/ungdom-kastade-sten-mot-polisen-fick-skjuts-hem/  
https://nyheteridag.se/islamist-till-sd-homosexuella-handlingar-bor-straffas-med-doden/  
https://nyheteridag.se/alm-och-broman-sd-dags-for-kraftsamling-mot-islamismen/  
 
https://samnytt.se/sd-kraver-folkomrostning-om-ny-moske/  
https://samnytt.se/sd-begar-krismote-med-polisen-efter-att-de-inte-agerade-mot-stenkastare/  
https://samnytt.se/video-islamister-forsvarar-moskebygget-vill-stena-otrogna-kvinnor-och-doda-avhoppare/  
https://samnytt.se/avslojar-drivande-person-bakom-islamistiskt-center-i-uppsala-domd-for-systematisk-
barnmisshandel/  
https://samnytt.se/svt-stenades-nar-de-skulle-uppmarksamma-moskeplaner-i-uppsala/  
https://samnytt.se/s-ordforande-vill-bygga-islamistiskt-center-i-uppsala/  
https://samnytt.se/stor-seger-for-sd-bygglov-for-islamistiskt-center-i-uppsala-aterremitteras/  
 
Tidigare uppmärksamhet som innefattar den bygglovssökande stiftelsen och dess företrädare 
 
Dawa kopplas till Uppsala moské genom att bland annat Akmal Hyder har/fortfarande företräder både Uppsala 
moské och Dawa. Akmal Hyder är namnet på bygglovsansökningen. https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-inte-
hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx  
 
Dawa arrangerade en stormöte i Norrköping 2014 där kvinnor ej var välkomna. Akmal Hyder var där och intervjuades 
på plats och vägrade skaka hand med en kvinnlig journalist, men skakade istället hand med hennes fotograf. 
https://www.helahalsingland.se/artikel/professorns-kvinnoforakt  
 
"– En man får inte komma i kontakt med en annan kvinna, förklarar Akmal Hyder för tidningen. 
Vidare svarade han att han tycker jämställdheten mellan män och kvinnor överdrivs i Sverige. 
– Det är en kultur som byggts upp under många år. Det har blivit som en religion för er." 
https://www.arbetarbladet.se/artikel/professor-pa-hogskolan-vill-inte-ta-kvinnor-i-hand  
 
"Efter en stund kommer AkmalHyder, som inte heller vill ta mig men fotografen Håkan Sjöström i hand. Han är 
ursprungligen från Bangladesh, men kom till Sverige 1978 och är numera professor i företagsekonomi. 
– Vi är muslimer från hela Skandinavien som ska träffas, be böner, diskutera islam och äta tillsammans. Vi är en del av 
dawa-rörelsen. Vi brukar träffas en gång varje eller vartannat år, säger han." 
"Varför ville du inte ta mig i hand när vi hälsade? 
– En man får inte komma i kontakt med en annan kvinna." 
https://www.nt.se/nyheter/norrkoping/inga-kvinnor-valkomna-pa-stor-muslimsk-samling-9894356.aspx  
 
Bönerummet enligt ansökan omöjliggöra att kvinnor och män ens ser varandra i byggnaden. Separata ingångar och 
skärmvägg i bönerummet ska användas för det syftet. Se bifogad bild på bygglovshandling. 
 
Försvarshögskolans rapport vid namn Mellan salafism och salafistisk jihadism: påverkan och utmaningar för det 
svenska samhället. "Det finns även moskéer i de utsatta områdena Stenhagen och Gottsunda i Uppsala där det finns 
en risk för radikalisering då det saknas muslimska krafter i staden som kan hålla tillbaka extrema element." Magnus 
Ranstorp är en av författarna. Läs mer om rapporten och rapporten här: https://www.fhs.se/arkiv/nyheter/2018-06-
28-mellan-salafism-och-salafistisk-jihadism---paverkan-mot-och-utmaningar-for-det-svenska-samhallet.html  
 
Uppsala moské uppmärksammades 2012 genom att rekommendera kvinnor att inte polisanmäla om de misshandlas av 
sina män i hemmet. Akmal Hyder talade för moskéns sak i en UNT-artikel. https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-
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https://samnytt.se/avslojar-drivande-person-bakom-islamistiskt-center-i-uppsala-domd-for-systematisk-barnmisshandel/
https://samnytt.se/avslojar-drivande-person-bakom-islamistiskt-center-i-uppsala-domd-for-systematisk-barnmisshandel/
https://samnytt.se/svt-stenades-nar-de-skulle-uppmarksamma-moskeplaner-i-uppsala/
https://samnytt.se/s-ordforande-vill-bygga-islamistiskt-center-i-uppsala/
https://samnytt.se/stor-seger-for-sd-bygglov-for-islamistiskt-center-i-uppsala-aterremitteras/
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-inte-hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-inte-hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx
https://www.helahalsingland.se/artikel/professorns-kvinnoforakt
https://www.arbetarbladet.se/artikel/professor-pa-hogskolan-vill-inte-ta-kvinnor-i-hand
https://www.nt.se/nyheter/norrkoping/inga-kvinnor-valkomna-pa-stor-muslimsk-samling-9894356.aspx
https://www.fhs.se/arkiv/nyheter/2018-06-28-mellan-salafism-och-salafistisk-jihadism---paverkan-mot-och-utmaningar-for-det-svenska-samhallet.html
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inte-hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx  
 
Uppsala moské har haft ett långt samarbete med Abo Raad som Säpo vill utvisa trots att han varit i landet under mer 
än 20 års tid. Han anses vara ett akut hot mot rikets säkerhet. 
https://www.gd.se/artikel/abo-raad-pekas-ut-som-militanta-islamismens-ledare-i-sverige  
 
Uppsala moské har uttalat stöd för Abo Raad genom att i media hävda att anklagelserna mot honom är grundlösa. 
"Det som stod om honom och kopplingar till IS är lögn." 
https://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/kaRo6@ablokal  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsala-moske-valkomnar-kritiserad-imam  
 
Nyligen verkar Säpo ha tagit ställning för att utvisa Abo Raad med hänvisning till att han skulle vara ett hot mot rikets 
säkerhet. https://nyheteridag.se/gavleimamen-abo-raad-har-fatt-utvisningsbeslut/  
 
Böneutrop. Även om man för stunden inte avser att ägna sig åt böneutrop kan det snabbt ändras genom en ansökan 
hos polismyndigheten som kommer att säga ja. Kommunfullmäktige i Uppsala har beslutat att ha det så. 
 
Mest aktuella artiklar på ämnet: 

"– Det ska vara en träffpunkt i Stenhagen. Alla ska kunna komma dit. Det ska vara mer som en samlingslokal. Men 
man ska också kunna bedja där och arrangera utbildningar, rådgivning i familjefrågor, ungdomsverksamhet och 
verksamhet för gamla, säger han." https://www.unt.se/nyheter/uppsala/nytt-forsok-skapa-islamiskt-center-
5314350.aspx  
 
 
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/gripna-imamer-predikade-i-uppsala-5339871.aspx  
https://www.nt.se/nyheter/norrkoping/inga-kvinnor-valkomna-pa-stor-muslimsk-samling-9894356.aspx  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-inte-hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx  
https://www.unt.se/nyheter/omvarld/6-av-10-mosker-gav-lagstridiga-rad-1748517.aspx  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsala-moske-valkomnar-kritiserad-imam  
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/kritiserade-imamen-abo-raad-vill-inte-ta-avstand-fran-salafism  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/forelaser-i-uppsala-mosk-pekas-ut-som-militant-3881946.aspx  
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5409987  
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/klart-for-omdebatterad-bonelokal-2683616.aspx  

 

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-inte-hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx
https://www.gd.se/artikel/abo-raad-pekas-ut-som-militanta-islamismens-ledare-i-sverige
https://www.aftonbladet.se/lokala-nyheter/kaRo6@ablokal
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsala-moske-valkomnar-kritiserad-imam
https://nyheteridag.se/gavleimamen-abo-raad-har-fatt-utvisningsbeslut/
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/nytt-forsok-skapa-islamiskt-center-5314350.aspx
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/nytt-forsok-skapa-islamiskt-center-5314350.aspx
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/gripna-imamer-predikade-i-uppsala-5339871.aspx
https://www.nt.se/nyheter/norrkoping/inga-kvinnor-valkomna-pa-stor-muslimsk-samling-9894356.aspx
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/ser-inte-hur-samhallet-fungerar-1750582.aspx
https://www.unt.se/nyheter/omvarld/6-av-10-mosker-gav-lagstridiga-rad-1748517.aspx
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/uppsala-moske-valkomnar-kritiserad-imam
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/kritiserade-imamen-abo-raad-vill-inte-ta-avstand-fran-salafism
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/forelaser-i-uppsala-mosk-pekas-ut-som-militant-3881946.aspx
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5409987
https://www.unt.se/nyheter/uppsala/klart-for-omdebatterad-bonelokal-2683616.aspx


                    Vänsterpartiet 

                         www.uppsalavanstern.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige       2019-10-02 

 

Kräv rätt till heltid i upphandlingar 
 

Uppsala kommun har varit föregångare när det gäller att stärka arbetsvillkor för anställda i 

kommunal verksamhet genom att införa rätt till heltid. Framöver planeras detta beslut även 

kompletteras med ett införande av rätt till deltid.  

 

I kvinnodominerade yrkesgrupper inom välfärden är ofrivilligt deltidsarbete vanligt. 

Medarbetare som vill arbeta heltid och behöver göra så nekas den möjligheten med stora 

privatekonomiska effekter som följd. Kvinnors ekonomiska frihet och oberoende är en 

grundbult i arbetet för jämställdhet. Utsattheten i relation till sin arbetsgivare ökar också med 

den otrygghet som kommer av att arbetstagaren inte kan försörja sig på den anställningsnivå 

hen omfattas av. Rätten till heltid är därför ett viktigt steg för ett jämställt arbetsliv.  

 

En betydande del av kommunens välfärdsuppdrag sköts av privata aktörer som upphandlas 

av kommunen genom främst LOU och LOV. Löntagare som arbetar hos privata 

välfärdsföretag har i regel sämre arbetsvillkor är löntagare som är anställda av kommunen. 

Vanliga skillnader är sämre övertidsersättning, lägre bemanning och sämre 

medarbetarinflytande. Det mest logiska sättet att komma åt dessa problem är genom att 

avprivatisera välfärden vilket Vänsterpartiet driver aktivt. I frånvaro av eller väntan på sådan 

reform kan kommunen ändå vidta åtgärder för att i högre utsträckning åstadkomma 

motsvarande utveckling i privatiserad verksamhet som i offentlig regi.  

 

I en granskning av tidningen Kommunalarbetaren 2018 framkom att kommuner sällan nyttjar 

möjligheten att i upphandlingar ställa krav på att rätten till heltid ska gälla när 

välfärdsverksamhet upphandlas. Men det finns några kommuner som ändå ställer krav. 

Linköping, Stockholm och Västerås uppges ställa sådana krav.  

 

Även för den som anser att välfärdsverksamhet ska kunna bedrivas av privata vinstdrivande 

företag så borde det vara rimligt att kräva att löntagare ska bli lika bra behandlade när de 

jobbar inom samma verksamhet – oavsett om arbetsköparen är ett aktiebolag eller en 

kommun. Det ska inte förekomma ett a-lag och ett b-lag bland välfärdsarbetare, inte heller 

negativ konkurrens genom att löntagares rättigheter dumpas för att priserna ska pressas 

nedåt. 

 

Med bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet  

 

att rätten till heltid och rätten till deltid ska utgöra ett krav i kommunens upphandlingar.   

 

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v), gruppledare och kommunalråd 



Uppsala, den 6 september 2019 

 

 
 
Motion av Jonas Petersson (C) om en sjuk kommun 

Sjukfrånvaron i den egna organisationen är ett viktigt nyckeltal för Uppsala kommun som 
välfärdsleverantör och som arbetsgivare. Sjuka medarbetare sänker kvaliteten i kommunens 
verksamhet då vi tvingas sätta in mindre erfarna vikarier. Det bidrar även till större stress och 
tidspress för den sjukskrivnes kollegor som utöver sitt eget jobb behöver täcka upp för den sjuke 
medarbetaren och/eller vägleda en vikarie. Sjukfrånvaro ökar därtill kommunens kostnader då vi i 
många fall både måste betala sjuklön för en frånvarande medarbetare samt full lön för en vikarie. 
Följaktligen finns stora fördelar för både invånare, medarbetare och kommunorganisationen med 
en så låg sjukfrånvaro som möjligt. 
 
Under de första fyra månaderna av 2019 har sjukfrånvaron i Uppsala kommun legat stadigt på 
drygt 7 procent. I klartext innebär det att cirka en av 15 anställda inte är på jobbet på grund av 
sjukdom en genomsnittlig dag. Detta är i stort sett i nivå med sjukfrånvaron under 2017 och 2018. 
Dessa år har sjukfrånvaron uppgått till drygt 7 procent under årets inledande månader, sjunkit 
något under vår och sommar för att bottna på drygt 6 procent i augusti och därefter öka upp mot 
7 procent under höst- och vintermånaderna. Givet de snarlika mönstren i sjukfrånvaro för 2017, 
2018 och 2019 är det sannolikt att sjukfrånvaron kommer utvecklas på ett liknande sätt även 
framåt. 
 
Sjukfrånvaron i kommunala verksamheter i Sverige är hög i jämförelse med sjukfrånvaron i såväl 
privata som statliga verksamheter. Under andra kvartalet 2019 uppgick sjukfrånvaron i 
kommunerna till 4,7 procent för kvinnor och 2,8 procent för män, att jämföra med 3,1 respektive 
2,4 procent i privat sektor och 3,0 respektive 1,6 procent i statlig sektor (SCB använder en annan 
mätmetod för sina sammanställningar än kommunerna gör i sina årsredovisningar, varför siffrorna 
från SCB inte är direkt jämförbara med de som rapporteras av kommunerna själva). 
 
I jämförelse med andra kommuner avviker sjukfrånvaron i Uppsala kommun vare sig i positiv eller 
negativ bemärkelse. Vår sjukfrånvaro på 6-7 procent ligger ungefär mitt emellan den bästa 
kommunen Simrishamn med en sjukfrånvaro på 4,0 procent och den sämsta kommunen 
Strängnäs med en sjukfrånvaro på 9,7 procent. 
 
Sett i relation till andra kommuner är sjukfrånvarosituationen i Uppsala således inte alarmerande, 
men den är heller inget föredöme. Jämförelsen med privat och statlig sektor visar emellertid att 
det finns ett betydande förbättringsutrymme i Uppsala kommun. Centerpartiet anser att 
kommunen bör agera för att sänka sjukfrånvaron som ett led i att både förbättra välfärden, sänka 
kostnaderna och stärka vår konkurrenskraft som arbetsgivare. 
 
I Uppsala kommun är det framförallt äldrenämndens och utbildningsnämndens verksamheter som 
redovisar hög sjukfrånvaro, 8,5 respektive 7,5 procent. Även omsorgsnämnden och 
socialnämnden redovisar emellertid en förhållandevis hög sjukfrånvaro runt 6-7 procent. Inom 
resten av kommunorganisationen är sjukfrånvaron avsevärt lägre. 
 
På en arbetsplats finns en rad omständigheter som påverkar medarbetarnas hälsa och 
arbetsplatsens kortvariga respektive långvariga sjukfrånvaro. Hygienrutinerna på arbetsplatsen, 
möjligheterna till friskvård, vilka arbetsredskap och verktyg som finns tillgängliga, hur 
organisationen är uppbyggd, hur arbetsscheman utformas och kvaliteten på ledare och chefer är 
alla faktorer som påverkar risken för att anställda drabbas av sjukdom av något slag. 
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Som politiker kan och bör vi se och uppmärksamma problem i de verksamheter vi är valda för att 
styra. Att man ser ett problem innebär emellertid inte med nödvändighet att man besitter den 
kunskap och kompetens som krävs för att lösa det, lösningarna kräver ofta en detaljkunskap man 
saknar som politiker. Vi tror därför inte att kommunfullmäktige är det bäst lämpade organet för 
att utforma en konkret lösning på problemet. 
 
Vi vill därför ge de mest kunniga på området inom kommunorganisationen i uppdrag att kartlägga 
problemet med hög sjukfrånvaro och utforma evidensbaserade åtgärder för att minska den. Dessa 
åtgärder vill vi därefter se implementerade på prov i begränsade delar av kommunorganisationen, 
för att därefter kunna rullas ut brett i berörda verksamheter om de visar sig vara framgångsrika. 
Genom att testa olika evidensbaserade åtgärder med fokus på allt från fysisk arbetsmiljö och 
arbetsredskap till arbetssätt och ledarskap är vi övertygade om att Uppsala kommun kan hitta 
lösningar som ger både bättre verksamhet, friskare medarbetare och lägre kostnader. 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga och analysera sjukfrånvaron i Uppsala kommun 

och redovisa resultatet. Redovisningen bör bland annat visa hur sjukfrånvaron i Uppsala 
skiljer sig åt mellan olika verksamheter, hur den utvecklats över tid i Uppsala kommun, vilka 
de primära orsakerna till kortvarig respektive långvarig sjukfrånvaro är, samt hur 
sjukfrånvaron i Uppsala kommun skiljer sig från andra aktörer i välfärdssektorn i Uppsala 
kommun (friskolor, äldre- och omsorgsboenden i privat regi, etc.) 

 
att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med äldrenämnden och utbildningsnämnden, 

samt i dialog med berörda fackföreningar, utforma, genomföra och utvärdera 
evidensbaserade åtgärder för minskad sjukfrånvaro i utvalda delar av nämndernas 
verksamhet. Resultatet av genomförda projekt ska redovisas för kommunstyrelsen senast i 
juni 2022. 

 
att upp till 5 miljoner kronor från kommunstyrelsens ram viks för att finansiera de åtgärder som 

förefaller mest lovande för att minska kommunens sjukfrånvaro. 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna till samarbete med och 

medfinansiering från exempelvis AFA Försäkring, Försäkringskassan, Forte, 
Arbetsmiljöverket, Vinnova, universitet/högskolor och andra relevanta aktörer. 

 
 
 
 
 
 
Jonas Petersson (C) 
 



 

  

 

 

 

Motion för bättre samordning och minskad 
skadegörelse för ökad trygghet 

En viktig del i trygghetsarbetet är karaktären på kommunens utemiljöer och hur 
dessa upplevs. Välkomnande, välskötta och städade bostadsområden och 
centrummiljöer kan bidra till en känsla av trygghet och ordning. Vi ska också visa att 
vi tar ansvar för det gemensamma rummet och att vi har nolltolerans mot 
skadegörelse. Därför behöver vi skyndsamt agera. 

Uppsala kommun har idag inget samordnat arbete med fastighetsägare vad gäller 
klottersanering. Ett sådant skulle kunna innebära en förändring i hur snabbt och 
koordinerat arbetet med att sanera klotter kan ske. Tidigare (år 2008 – 2011) har det 
funnits en handlingsplan innefattande ett samarbetsavtal mellan kommunen och 
fastighetsägare med målsättning att minska klottringen. Också Polismyndigheten och 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) var med och tog fram handlingsplanen. Minimikravet 
för sanering var då 48 timmar. Denna motion syftar till att detta arbete bör uppdateras 
och återupptas och kommunen måste arbeta såväl på kort och lång sikt, då många 
fastigheter fortfarande inte saneras alls eller åtminstone inte inom en rimlig tid.  

Behovet av att ta bort klotter på olika platser runt om i kommunen är stort, även om 
det är olika stort på olika platser. Därför behövs en långsiktig handlingsplan som kan 
täcka flera områden, där insatserna i områden med mer omfattande problem kan 
vara mer intensiva än på andra platser.  

Geografiskt avgränsade samverkansavtal vore en bra väg att gå för att uppnå renare 
och mer välskötta områden både i centrum, i stadsdelarna och på landsbygden. Det 
är viktigt att arbetet sker i samverkan med fastighetsägarna eftersom det inte bara är 
på kommunens egna fastigheter som behovet finns. Det gäller också att vara uthållig 
eftersom det tar tid att få till en förändring i karaktär i framför allt mer utsatta 
områden. Det är ett vedertaget begrepp att klotter föder klotter. Därför måste vi 
gemensamt agera för att minska det. Uppsala kommun har idag bättre förutsättningar 
för att involvera medborgare genom appen Felanmälan, där man enkelt genom ett 
samarbetsavtal skulle kunna vidarebefordra felanmälningar till berörda 
fastighetsägare för att informera om förekomsten av klotter.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar jag 

Att Uppsala kommun i samråd med fastighetsägare, polisen, säkerhetsavdelningen 
och lokala BRÅ tar fram en geografiskt uppdelad handlingsplan med syfte att 
motverka klotter i kommunen, och  

Att Uppsala kommun tar initiativ till samarbetsavtal för kommunkoncernen och 
fastighetsägare i syfte att minska mängden klotter. 

 

 

Uppsala 23 september 

Therez Almerfors (M) 



 

 

Motion om belysning på Uppsalas landmärken 
 
Ljussättning på stadens landmärken - för tryggheten, den historiska aspekten och för en 
attraktiv stad.  
 
I en universitetsstad som Uppsala ska vi vara stolta över våra vackra landmärken och därför 
se till att vi utrustar dem med fasadbelysning för en välkomnande centrummiljö. Inte bara har 
det en betydelse som stadsmiljöskapare utan det har även en funktion att ge människor 
vägledning att orientera sig, skapa trygghet och främja möten mellan människor. Utöver detta 
skapar ljussättning av landmärken och dess arkitektur ett rikt och uttrycksfullt kulturliv i 
Uppsala som fler Uppsalabor önskar att ta del av, även under dygnets mörka timmar.  
 
I kommunfullmäktige 2007-11-26 fick byggnadsnämnden i uppdrag att med berörda nämnder 
utarbeta belysningsprinciper för staden. Det dokumentet med riktlinjer för belysning samt 
strategin för belysning i Uppsala kommun godkändes sedan i byggnadsnämnden i februari 
2010. Det finns ett behov av att uppdatera dokumentet till ett belysningsprogram som är 
aktuellt och som efterföljs, såväl för fastighetsägare, näringsidkare som kommunen. Fokus 
bör ligga på ljussättning och gestaltning där det handlar om att se till ljusmiljöer beroende på 
platsers karaktärer, funktion och användning – detta i ett steg för en mer attraktiv stad att 
vistas och bo i.  
 
 

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna 

Att Uppsala kommun tar fram ett uppdaterad belysningsprogram som stöd för såväl kommun 
som fastighetsägare och näringsidkare i syfte att skapa ljusmiljöer beroende på platsers 
karaktärer, funktion och användning. 
 
Att Uppsala kommun utrustar med fastighetsbelysning på Uppsalas landmärken, särskilt 
Carolina Rediviva och universitetshuset.  
 

 

 

 

Sarah Havneraas (KD) 
Uppsala den 1 oktober 2019 
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