
 

                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

Interpellation till kulturnämndens ordförande          2020-08-31 

 

Tryggheten för HBTQ-personer i 
Uppsala kommun 
 

Nyligen meddelade RFSL Uppsala att pride ställs in. Givet år 2020 är det förståeligt. Det som 

är beklagligt däremot är en av de bidragande anledningarna till beslutet. RFSL som 

arrangerar Pride menar att det saknas ett långsiktigt hållbart ekonomiskt stöd från 

kommunens sida till den lokala organisationen. Ett sådant ekonomiskt stöd har funnits i 

förslag från Vänsterpartiet och andra oppositionspartier men minoritetsstyret har valt en 

annan väg. I respons på beskedet om Pride i Uppsala uppgav ordförande i kulturnämnden 

Linda Eskilsson till UNT att det finns ett pågående arbete med att finna en långsiktig lösning. 

Några fler detaljer än att arbete pågår har inte givits samtidigt som en av de viktigaste 

aktörerna för HBTQ-personer går på knäna och oppositionspartier redan presenterat 

ekonomiska lösningar. Tidigare har dessutom tankar om ett IOP (Idéburet offentligt 

partnerskap) med RFSL presenterats vilket är nämndövergripande och medborgares 

trygghet, hälsa och rättigheter är en angelägenhet för kommunen i sin helhet och förtjänar 

därför kommunfullmäktiges fulla uppmärksamhet. 

 

HBTQ-personer är idag en utsatt minoritet som drabbas av mer psykisk ohälsa än andra. 

Gruppen möter också ständigt diskriminering från olika håll. Därför är bland annat Pride 

viktigt för att väcka uppmärksamhet kring utsattheten innan vi nått det jämlika samhället. 

Målet för åtminstone Vänsterpartiet är att kommunen ska vara en kommun för alla. Därav är 

det oerhört viktigt att Uppsala kommun arbetar för att ta hand om HBTQ-personer och värnar 

allas rättigheter. Med detta i åtanke bör minoritetsstyret redovisa sina avsikter, det pågående 

arbete och vilka satsningar de avser att vidta för att skapa en trygg miljö för HBTQ-personer. 

 

Med anledning av det anförda ovan ställer jag följande frågor till kulturnämndens ordförande 

Linda Eskilsson: 

 

- Hur avser kommunen arbeta, förutsatt att folkhälsan tillåter, för att få till Pride 2021 i 

Uppsala? 

- Vad för åtgärder ämnar kommunen ytterligare åta sig för att säkerställa en trygg och 

god miljö i kommunen för HBTQ-personer, med eller utan RFSL? 

- När kan arbetet med de långsiktiga lösningarna för RFSL presenteras? 

 

 

 

 

Artemis Lumarker (V) 

 

 

 

 

 

  


