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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. 

Inlämnade frågor 24 februari 2020  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på 
föredragningslistan upptagna ärenden. 

Inlämnade frågor 

• Fråga om jämställdhetsarbetet i Uppsala från Anders Sehlin (SD) 
• Fråga om Fairtrade från Tobias Smedberg (V) 
• Fråga om allaktivitetshuset Allis från Markus Lagerquist (M). 

 

 

 

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Kommunfullmäktige 2020-02-20 KSN-2020-00025 
  
Handläggare:  
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FRÅGA OM JÄMSTÄLLDHETSARBETET I UPPSALA 
 

”Jämställdhet är när kvinnor och män har samma makt att forma samhället och 
sitt eget liv” 

Uppsala kommun har ett jämställdhetsråd med följande mål: 

Jämställdhetsrådet arbetar för att öka medvetenheten om vikten av ett 
jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden, i samtliga styrelser och 
nämnder. Rådet följer utvecklingen på jämställdhetsområdet inom 
kommunen och i andra delar av samhället för att kunna sprida ny kunskap 
inom kommunen. 

Vid kommunfullmäktigemötet den 7 oktober 2019 ställde jag en fråga om 
Uppsalas jämställdhetsarbete till ordföranden för jämställdhetsrådet Mohammad 
Hassan men frågan blev struken från kommunfullmäktiges agenda med den något 
krystade motiveringen att frågan inte var ställd till ”en ordförande i en nämnd, en 
fullmäktigeberedning eller bolag”. 

Det kan näppeligen vara i demokratisk ordning att jämställdhetsarbetet, ett av 
våra viktigaste områden, skall ske utan insyn och påverkansmöjlighet från 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är trots allt kommunens högsta 
beslutande organ. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Erik 
Pelling: 

• Om man vill ställa frågor om Uppsalas jämställdhetsarbete och få svar från 
ansvarigt håll – hur gör man då? 

 

Uppsala den 22 januari 2020 

Anders Sehlin 
Ledamot (SD) 

 



                    Vänsterpartiet 
                         www.uppsalavanstern.se 

Fråga till Mohamad Hassan             2020-02-24 

 

När når vi 100 procent Fairtrade? 
 

 

Uppsala kommun är sedan 2015 en diplomerad Fairtrade City och det är glädjande att kunna 

notera att andelen fairtrade-märkta stora produkter som kaffe och te som kommunen köper 

in ökade mellan 2018 och 2019.   

 

Men vi får inte vara nöjda än. Andelen fairtrade-märkt kaffe, te och honung som köptes under 

2019 var dryga 90%, 73% och 40% av totalen. Dessa tre varor finns alltid tillgängliga som 

fairtradeprodukter och därför måste målet vara att 100 procent av totalen ska vara fairtrade.  

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknadsnämndens 

ordförande Mohamad Hassan, som även är ordförande i styrgruppen för Fairtrade City:  

 

- När kommer vi nå 100 procent fairtrade-märkta inköp på dessa tre produkter?  

- Vilka åtgärder avser minoritetsstyret vidta för att vi ska nå 100 procent?  

 

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   

 

 

  



 

 

 

 

Fråga till kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson 
angående allaktivitetshuset Allis 
 

2015 valde den dåvarande majoriteten S, V och Mp att säga upp avtalet med 
entreprenören som drev klättercentret i Uppsala. Istället skulle kommunen själva 
driva allaktivitetshuset Allis. Som skäl angavs bland annat bristande jämställdhet. Nu 
visar det sig att den jämställdhetsproblematik med att fler pojkar än flickor besöker 
centret har hållit i sig även under tiden kommunen drivit allaktivitetshuset.   

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kulturnämndens ordförande: 

Är Du beredd att låta Allis drivas av en privat entreprenör och alltså ånyo upphandla 
tjänsten? 

 

 

 

Markus Lagerquist 

2020-02-13 
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