
Interpellation 

En säkerhetsfråga: Förebyggande av sexuella trakasserier och övergrepp i 
Uppsala kommuns verksamheter 

Civilminister Ardalan Shekarabi träffade nyligen initiativtagarna till uppropet #allmänhandling. 

Uppropet undertecknades av medarbetare och anställda som vittnar om sexuella trakasserier och 

övergrepp inom kommunal, regional och statlig sektor. 

Det är viktigt att det allmänna, de politiska institutionerna, vi folkvalda i stat, kommun, region 

och landsting föregår med gott exempel. Det är viktigt att vi tydligt markerar vilken otrolig 

säkerhetskris som uppropen vittnar om. Vi måste ta hotet mot frihet och människans fysiska och 

psykiska integritet på allvar.  

Uppropen där tusentals människor, med en överväldigande majoritet kvinnor vittnat om sexuella 

trakasserier, sexuellt våld och övergrepp på sina arbetsplatser och i samhället har lyfts under 

2017 och fortsätter nu under 2018.  

I vissa kommuner har uppropen varit en väckarklocka. Man ser över beredskapen och granskar 

de kommunala handlingsplanerna som rör arbetsmiljöförhållanden och trakasserier. 

Landstingen och regionerna har på flera platser i Sverige gjort detsamma. I riksdagen lästes 

vittnesmål upp och tvärpolitiska träffar ägde rum.  

Sammantaget från alla olika yrkesgrupper är det snart över 100 000 personer i Sverige som 

vittnat om trakasserier och övergrepp  anslutning till metoo-uppropen. Det står bortom allt 

rimligt tvivel att även Uppsalas kommuninvånare, både mottagare av kommunal samhällsservice 

och kommunens medarbetare drabbas av det som uppropen berättar om.  

Med anledning av ovanstående frågar vi kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Marlene 

Burwick (S) hur Uppsala kommun ställningstagande och preventiva arbete ser ut i frågan.  

Frågor 

● Hur ser dagens beredskap ut för att möta sexuella trakasserier och övergrepp på

kommunens arbetsplatser och i de verksamheter som kommunen upphandlat?

● Har kommunen vidtagit några särskilda åtgärder efter uppmärksammandet av

metoo-rörelsens vittnesmål? Om inte, finns det planer på några särskilda åtgärder?

● Har kommunstyrelsen kännedom om hur omfattande sexuella trakasserier och

övergrepp är i Uppsala kommuns egna och upphandlade verksamheter? Om inte, finns

det en aktuell plan för att ta reda på detta?
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