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Datum: Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-02-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 34

Svar på motion om att Uppsala kommun ska 
ansluta sig till The Shift från Tobias Smedberg 
(V) 

KSN-2019-03364 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet, samt
2. att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med det pågående arbetet 

med bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 utreda konsekvenserna av

åtagandet att ansluta sig till The Shift.

Reservationer 

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget yrkande. 

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Särskilt yttrande 

Tobias Smedberg (V) lämnar ett särskilt yttrande: 
Med tanke på konsekvenserna och den stora vikten av det som lyfts fram i motionen 

menar vi att svaret på första att-satsen bör ändras till bifall så att arbetet kan komma 

igång direkt. 

Yrkanden 

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen. 

Jonas Segersam (KD), Therez Almerfors (M) och Simon Alm (-) yrkar avslag till 
motionen. 
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Datum: Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-02-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om 
bifall till motionen och mot Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om avslag till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Sammanfattning 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 4 november 2019 att Uppsala kommun 
ansöker om att få ansluta sig till The Shift. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 28 januari 2020 § 34

• Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2020

• Bilaga, Motion om att Uppsala kommun ska ansluta sig till The Shift från 
Tobias Smedberg (V)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-01-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 34

Svar på motion om att Uppsala kommun ska
ansluta sig till The Shift från Tobias Smedberg (V)

KSN-2019-03364

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet, samt
2. att uppdra till kommunstyrelsenatt i samband med det pågående arbetet med

bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 utreda konsekvenserna av åtagandet att
ansluta sig till The Shift.

Reservation

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån
för Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande.

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar avslag till motionen.

Erik Pelling (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om
avslagtill motionenoch finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 4 november 2019 att Uppsala kommun
ansöker om att få ansluta sig till The Shift.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-01-28

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Bilaga, Motion om att Uppsala kommun ska ansluta sig till The Shift från Tobias
Smedberg (V)
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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. 

Svar på motion om att Uppsala kommun ska 
ansluta sig till The Shift från Tobias Smedberg 
(V)  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet, samt 
2. att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med det pågående arbetet 

med bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 utreda konsekvenserna av 
åtagandet att ansluta sig till The Shift. 

 

Ärendet 
Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt 4 november 2019 att Uppsala kommun 
ansöker om att få ansluta sig till The Shift.  
 
Motionen återges som bilaga. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 
Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet har beaktats i ärendet. 

Föredragning 

The Shift är ett globalt initiativ under FN för att realisera rättigheten till en bostad. 
Arbetet leds av FN:s specialrapportör inom rätten till bostad i partnerskap med bland 
annat FN:s kontor för mänskliga rättigheter. Målet med The Shift är att samla 
intressenter som ställer sig bakom att lämpliga bostäder ska bli ekonomiskt 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-01-13 KSN-2019-03364 
  
Handläggare:  
Elin Blume 
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tillgängliga för alla, och bostäder ska ses som en mänsklig rättighet istället för en 
handelsvara om mål 11 i Agenda 2030 ska kunna uppnås.  

Drygt 50 städer i Europa och runt om i världen som New York, Buenos Aires, London, 
Berlin, Barcelona och Paris har skrivit under åtagandet. Malmö var första kommun i 
Sverige att skriva under The Shift, våren 2019.  

I FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna framgår i artikel 25 allas rätt till en 
levnadsstandard som bland annat innefattar bostad. I följande FN-konventioner om de 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna framgår i artikel 11 att 
Konventionsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att rätten till en 
lämplig bostad förverkligas. Utöver att Sverige som land har skrivit under dessa artiklar 
finns ett målsättningsantagande i Regeringsformen 1 kap, 2 § där det framgår att det 
allmänna särskilt ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning.  

I allmänna kommentarer till FN:s artiklar (ESK-kommitténs allmänna kommentarer 
nr.4) om allas rätt till en lämplig bostad finns förtydliganden om innebörden av rätten 
till en lämplig bostad. Där står att en lämplig bostad ska ha en säker upplåtelseform. 
Att bostaden ska ha tillräckligt med yta för umgänge och vila. Bostaden ska ha säker 
utrustning för matlagning och sanitet samt ge skydd mot oväder, kyla och smuts. Det 
ska gå att påverka bostadsområdet och det ska utan orimliga uppoffringar gå att ta sig 
till arbete, serviceinrättningar och skola. Vidare ska bostaden inte vara så dyr att det 
blir svårt att samtidigt klara av att tillfredsställa andra grundläggande mänskliga 
behov.  

Städer som ansluter sig till initiativet uppmanas att signera utfästelsen ”The Pledge – 
Commitment to join The Shift”, och ta ansvar för konkreta insatser för att 
implementera rätten till bostad. Genom att ansluta sig skulle Uppsala kommun också 
bli del av en internationell plattform för nätverkande och kunskapsutbyte.  

Inom arbetet med ett nytt bostadsförsörjningsprogram avser Uppsala arbeta fram mål 
och åtgärder som utgår från hushållens behov av bostäder där bostaden ses som en 
rättighet. Vad som är en lämplig bostad i Uppsala kommuns kontext behöver också ses 
över. Bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 avses beslutas i kommunfullmäktige före 
sommaren 2020. 

Att se bostaden som en rättighet svarar väl mot de åtaganden som finns i Agenda 2030 
och kopplar också an till inriktningsmål 8 i kommunens mål och budget för 2020 där 
kommunen ska uppmärksamma 2020 som temaår för mänskliga rättigheter inom 
områdena fred, demokrati och yttrandefrihet. 

I samband med beslutet om bostadsförsörjningsprogram 2020-2024 skulle Uppsala 
kommun kunna skriva under The Pledge för att ingå i The Shift. En utredning skulle 
dock behöva göras i samband med det pågående arbetet med 
bostadsförsörjningsprogrammet för att förtydliga konsekvenserna av ett sådant 
åtagande.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2020 
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• Bilaga, Motion om att Uppsala kommun ska ansluta sig till The Shift från 
Tobias Smedberg (V) 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 

 

 



                    Vänsterpartiet 

                         www.uppsalavanstern.se 

Motion till Uppsala Kommunfullmäktige           2019-11-04 

 

Uppsala kommun ska ansluta sig till The Shift  
 

The Shift är ett globalt upprop för att bostäder ska ses som en mänsklig rättighet 

istället för en handelsvara. Genom att ansluta sig till The Shift lovar städer att arbeta 

för en offensiv och jämlik bostadspolitik.  

 

The Shift syftar till ett perspektivskifte när det gäller bostäder. Man menar att bostäder ska 

vara ekonomiskt tillgängliga för alla och vara en plats där familjer kan leva ett värdigt liv. 

Bakom initiativet står FN. De tre övergripande syftena med The Shift är att dels skapa 

plattformar och nätverk med olika intressenter, dels ändra inriktningen på debatten och peka 

på kopplingen mellan bostad och välfärd, och dels att få regeringar att engagera sig i frågan. 

 

Konkret innebär det att städer som ansluter till The Shift lovar att genomföra insatser för att 

förverkliga att rätten till bostad blir en mänsklig rättighet enligt FN-konventionen. Något man 

menar måste till om mål 11 i de globala hållbarhets målen ska uppnås. Flera städer i Europa 

och runt om i världen har redan anslutit sig till uppropet. I Norden är Malmö först ut med att 

ansluta sig. Det är dags för Uppsala att följa med. 

 

Låt FN:s hållbarhetsarbete genomsyra arbetet med bostadsfrågorna i Uppsala. The Shifts 

principer ligger i linje med Uppsalas utvecklingsmål. Att se bostäder som en rättighet, inte en 

handelsvara. Att bostäder ska vara tillgängliga och värdiga för alla och att hemlöshet är ett 

tecken på ett systemfel, inte ett brott. Och slutligen att betona att staten bör leva upp till sina 

antaganden för mänskliga rättigheter och rätten till en bostad. Det är principer som Uppsala 

kommun bör fortsätta arbeta efter.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

 

att Uppsala kommun ansöker om att få ansluta sig till The Shift.  

 

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   
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