
 
 

För ett feministiskt och antirasistiskt Uppsala  



Feministiskt initiativ är ett progressivt alternativ i svensk politik. 
Vi står fast vid våra antirasistiska och feministiska värderingar när andra partier väljer
auktoritära och konservativa vägar. Vår politik uppmärksammar och omfamnar alla
människor och allt liv. 

Vi går till val år 2022 med fokus på omsorg om alla liv och allt levande. 
Omsorg är hållbarhet. Det handlar om att bedriva en politik som gynnar alla människor med
olika förutsättningar i livets alla olika skeden. 

Våra löften grundar sig i tre områden: miljö- och klimaträttvisa, mänsklig säkerhet och
folkhälsa. Vi kommer alltid stå upp mot rasism och diskriminering och för jämställdhet och
jämlikhet. Vi kompromissar inte med klimatet och miljön. Vi kommer alltid att försvara och
stå på de allra mest utsattas sida.

Feministiskt initiativ har suttit i Uppsala kommunfullmäktige under två mandatperioder,
2014 - 2022. Vår närvaro gör skillnad. Vi värnar om verklig demokrati, medborgardialoger
och mänskliga rättigheter. Vi förnyar politiken och makten. 

Våra förslag är radikala men konkreta och vi viker inte från vår feministiska och
antirasistiska ideologi. En röst på oss innebär en stark röst för antirasism, jämställdhet och
jämlikhet. Vi vill bredda och förnya den politiska vänstern och står fast vid att en radikal
samhällsförändring med öppna gränser, levande demokrati och fred är möjlig. 

Valmanifest 2022



För ett miljö- och klimaträttvist Uppsala

Kommunen utlyser klimatnödläge

Klimatstöd till föreningar 

Bilfri innerstad och fler bilfria zoner 

Vegetabilisk norm inom kommunala verksamheter

Restaurera fler våtmarker 

Förstärka stadens cirkulära ekonomi

Värna om biologisk mångfald och fler naturmiljöer

Årlig klimatbudgetering

Feministiskt Initiativ Uppsala ska verka för att:

Vi vill se att Uppsala kommun tar klimatkrisen på allvar och utlyser klimatnödläge. Kommunen behöver
agera och ta fram en akut handlingsplan för koldioxidneutralitet snarast. Kommunen ska också bjuda in
till medborgarråd som en del i det fortlöpande arbetet. 

Kommunen ska bistå med ett klimatstöd som går att söka för föreningar som arbetar för
ekologisk hållbarhet. 

Utsläppen till följd av biltrafik är inte bara alldeles för höga i Uppsala, utan också skadliga. Därför vill vi
utreda möjligheten att införa bilfria zoner i Uppsala innerstad där dessa bedöms påverka kommunens
miljömål mest positivt, medan färdtjänst och annan relevant transport givetvis undantas och
parkeringsmöjligheter planeras på ett tillgängligt sätt.

Vegetabilisk norm ska råda inom kommunens måltidstjänster. 

Utsläppen av växthusgaser ökar, grundvattenbildningen påverkas och den biologiska mångfalden
rubbas när våtmarker försvinner. Vi vill att fler våtmarker ska skyddas och restaureras.

Vi kan varken konsumera eller bygga oss ur miljökrisen. En ökad tillväxt kan inte frånkopplas ökade
växthusgasutsläpp. Därför vill vi stärka den cirkulära ekonomin. Detta görs genom att öka kraven på
återbruk och öka möjligheterna till återbruk, reparation och gemensamt ägande som verktygsbibliotek.
Vi vill se fler återbruksgallerior för att stärka den lokala gemenskapen i omställningen mot en hållbar
stad. 

Vi vill upprätthålla och förstärka den biologiska mångfald och gynna samt utöka de naturmiljöer som
finns i och omkring kommunen. För att göra detta vi se att fler naturområden görs till naturreservat och
att vi inte bygger bort de områden som finns. 

Uppsala kommun har sedan våren 2022 antagit förslaget om koldioxidbudget. Vi vill utöka
budgeteringen även till att omfatta en klimatbudget som involverar en komsumtionsbaserad
utsläppsredovisning samt utsläpp för animaliska produkter och livsmedel i kommunfinansierade
verksamheter.



Ett Uppsala fritt från våld och övergrepp 

Bostadsgaranti för alla våldsutsatta kvinnor och barn 

Öka och säkra finansieringen för kvinnojourerna 

Förstärkt arbete mot sexköp, människohandel och sexuell exploatering 

Tillsätt en haverikommission för varje mördad kvinna

Starta ett skyddat boende för pojkar utsatta för hedersrelaterat våld 

 Inrätta en ny tjänst och anställ kvinnofridskoordinatorer

Feministiskt Initiativ Uppsala ska verka för att:

Ingen våldsutsatt ska behöva vänta på en bostad att kunna fly till för att få skydd. Många
våldsutsatta kvinnor tvingas välja mellan att bo kvar hos sina förövare eller hemlöshet. Bristen på
skyddade boenden och långa köer utgör ett hinder från att kunna hitta en fristad. Rätten till skydd
från våld ska inte bero på om du sitter i rullstol, har husdjur eller är beroende av alkohol eller droger.
Våldsutsatta är inte en homogen grupp. Detta kräver flexibilitet och anpassning av insatser utifrån
individen. Vi vill införa en bostadsgaranti där alla utsatta för våld har rätt till skydd oavsett
omständigheterna.  

Våldet försvinner inte från ett år till ett annat. Kommunens ekonomiska stöd till tjej-, kvinno- och 
 transjourer måste utökas och stärkas. Jourerna fyller en samhällsviktig funktion och
kunskapsvärande roll som vi måste värna och slå vakt om.  Därför vill vi garantera ett ekonomiskt
stöd till samtliga jourverksamheter i Uppsala som omfattas av 2-3 heltidsanställda samt hyror för
lokaler. Vidare ska beslut om anslag fattas på minst 4 år.  

Vi behöver lägga mer pengar på att bekämpa människohandel och trafficking. Detta gör vi genom
att inrätta en KAST-mottagning dit personer som köpt sexuella tjänster kan vända sig för att få hjälp
att sluta. Vi vill även starta ett kommunalt exit-program för personer som vill lämna prostitution. 

 I många fall när en kvinna blivit mördad har hon tidigare varit i kontakt med myndigheter utan att
ha fått hjälp. Vi vill tillsätta en haverikommission med uppdrag att grundläggande och djupgående
utreda vart samhället har brustit, samt föreslå åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor.  

HBTQI+-pojkar är en extra utsatt grupp som behöver rätt stöd och skydd från våld. Därför vill vi
öppna ett skyddat boende för pojkar som flyr undan hedersrelaterat våld och förtryck.  

Våldsutsatta behöver stöd både på kort och lång sikt. Det handlar både om akuta, rehabiliterande
och långsiktiga insatser. För att säkerställa stödet och för att den överlevande från våld ska kunna
fokusera på återhämtning vill vi inrätta en ny tjänst, kvinnofridskoordinatorer. Syftet med tjänsten 
 är att den våldsutsatta ska få stöttning genom myndighetskontakter, rättsliga ärenden och andra
praktiska bitar. 



För ett antirasistiskt Uppsala
mot diskriminering och hatbrott 

Ökad kunskap om rasism och diskriminering

Inrätta ett samiskt kulturcentrum och museum i kommunens regi

Slopa Uppsalas ordningsregler kring tiggeri

Kompetenshöjning om antirasism, genus, HBTQI+ och våld

Fortsätt arbetet som utvecklingskommun romsk inkludering

Lokalt kunskaps- och resurscentrum mot diskriminering 

Ett utökat samarbete med antidiskrimineringsbyrån i Uppsala

Feministiskt Initiativ Uppsala ska verka för att:

Kunskapen om rasism och diskriminering måste öka inom kommunens verksamheter. Vi vill se ett
övergripande program mot rasism för att höja kunskapen i alla verksamheter. Vi vill införa särskilda
kompetenssatsningar för kunskap om hatbrott, rasism och diskriminering. 

Uppsala bär på en mörk historia av rasbiologi och förtryck. Samer är en av de grupper som blivit
extra utsatta, och fortfarande utsätts för rasism. Feministiskt initiativ anser att kommunen i större
utsträckning behöver arbeta för att synliggöra det förtryck som sedan länge pågår. Ett
kulturcentrum och museum är en väg att höja kunskapen och kompetensen kring samers utsatthet.

Våren 2022 införde kommunen ordningsregler där beslut fattade om att det behövs tillstånd för att
tigga pengar. Tillståndet kostar pengar att söka. Att behöva tigga pengar på grund av fattigdom är
inget som ska förbjudas eller regleras. Vi behöver istället hjälpa de personer som befinner sig i
fattigdom, det gör vi inte genom ordningsregler som i praktiken kan fungera som ett  tiggeriförbud. 

Obligatoriska kurser i perspektiv som genus , antirasism och HBTQI+-frågor, samt kunskap om
hedersförtryck och våld till alla yrkeskategorier inom kommunen. HBTQI+-certifiera alla kommunala
verksamheter.  

Kommunen ska åter igen bli utvecklingskommun för romsk inkludering. Kommunen ska upprätta ett
romskt demokraticenter.  

Kommunen ska inrätta ett lokalt kunskaps- och resurscentrum för personer som utsatts för
kränkande särbehandling av vuxna på sin arbetsplats. 

Antidiskrimineringsbyrån gör ett viktigt jobb i Uppsala där vi genom ett utökat samarbete på flera
sätt tillsammans kan bekämpa diskriminering. Uppsala kommun ska därför initiera ett utökat
samarbete. 



Ett välfärdssystem för alla Uppsalabor

Stoppa utförsäljningen av allmännyttan 

Bättre arbetsvillkor inom vård och omsorg

Förbud mot vinstdrivande skolor 

Öppna ett äldreboende med HBTQI-profil 

Bygg fler rehabbassänger i Uppsala 

Ökad kunskap om suicidprevention i kommunala verksamheter

Gratis mensskydd till unga 

Feministiskt Initiativ Uppsala ska verka för att:

Vi behöver sätta stopp för utförsäljningen av allmännyttan. Vi säger nej till utförsäljningar av
hyresrätter, kontorsbyggnader, mark och offentliga lokaler. 

Avskaffa delade turer och orimliga schemaläggningar.  Satsa på trygga anställningar och
arbetstider som ser till både anställda och vårdtagares behov av stabilitet. Vi vill se en
arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom vård och omsorgsyrken.
Vi ska verka för att vårdyrken uppvärderas och att lönerna höjs.

Motverka LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom vård och omsorg och jobba för ett förbud mot
vinstdrivande skolor. 

Ingen ska tvingas in i garderoben på ålderns höst. Det är dags att kommunen öppnar ett tryggt
boende för äldre HBTQI+-personer. 

I samband med att Fyrishovs livslängd tar slut försvinner också Uppsalas sista rehabbassäng. Vi
behöver därför bygga minst två nya i kommunal regi. Detta ska göras i samverkan med Region
Uppsala. 

Varje självmord är ett självmord för mycket. Vi vill se en ökad kunskap i suicidprevention hos såväl
chefer som anställda, som involverar ett intersektionellt perspektiv. 

Mensskydd är något alla som menstruerar behöver. Det är dock inte något som alla har råd med.
Därför förespråkar vi att kommunen ska tillhandahålla gratis mensskydd till unga, till exempel
genom att vårdcentraler ger ut gratis mensskydd upp till 19 år. 



En feministisk samhällsplanering

Säkra rätten till bostad

Stoppa renovräkningarna, bostadsomvandlingar och utförsäljning av hyresrätter

Fler billiga och tillgängliga hyresrätter

Satsa på 15-minutersprincipen 

Rusta upp centrum och återta centrum som missköts 

Starta ett landsbygdsråd

Feministiskt Initiativ Uppsala ska verka för att:

Rätten till bostad är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi vill att kommunen ska utforma en
bostadsförsörjningsplan som ger alla invånare tillgång till en bostad, och en särskild handlingsplan för
hur långsiktigt boende ska lösas för personer i utsatta situationer. Målet måste vara att ingen ska
behöva bo på ett härbärge. 

När lägenheter rustas upp av privata hyresvärdar stiger priset markant, samtidigt som tidigare
hyresgäster tvingas flytta. Vi vill stoppa renovräkningar genom att upprätta dialog mellan kommunen,
allmännyttiga bostadsbolag, fastighetsägare, hyresgäster och intressegrupper för att få till en
samverkan. Det gemensamma målet ska vara att hålla hyrorna nere vid renoveringar av
bostadsområden som är särskilt utsatta av renovräkningar eller som bedöms vara i riskzonen.
Bostadsomvandlingarna från hyresrätt till bostadsrätt ska upphöra med hänsyn till kommunens
sociala hållbarhetsmål där det gemensamma beståndet hyresrätter ska prioriteras framför enskilda
intressen. Då privata hyresvärdar missköter fastigheter ska dessa återtas i kommunal regi. 

En social bostadspolitik ska bidra till att minska segregation och trångboddhet. I Uppsala byggs
betydligt fler bostadsrätter än hyresrätter. Att kunna äga sin bostad är en fråga om klass och ekonomi.
Vi prioriterar hyresrätter framför bostadsrätter och ser ett behov av att bygga fler hyresrätter med
rimliga hyror.

Vi vill se att Uppsala planeras utifrån visionen om att alla invånare ska kunna nå och nyttja
samhällsservice på mindre än 15 minuter till fots. Mataffärer, skola och förskola, bibliotek, kultur,
föreningsliv, grönområden och vårdcentral ska ligga som mest 15 minuter bort.

Slitna centrum ska rustas upp och bli levande livsmiljöer med nära samhällsservice. Misskötta centrum
som är upphandlade av privata företag ska återkommunaliseras.

Ett landsbygdsråd med lokala representanter ska inrättas. Rådet ska ha reellt inflytande och tillvarata
landsbygdernas intressen i samarbete med kommunen. 



En jämlik stad som bryter segregationen 

Öppna ett våldspreventivt center i Uppsala 

Fler fältassistenter i varje stadsdel

 Stärkta elevhälsoteam

Stärk det lokala föreningslivet och inrätta ett Föreningarnas hus Uppsala

Fler sommarjobb till ungdomar 

Stärk stödet till barn och vuxna som bevittnat våld i gatumiljö 

Feministiskt Initiativ Uppsala ska verka för att:

Vi vill öppna ett center i Uppsala vars uppgift är att samordna kommunens och polisens strategiska
arbete mot våld.

Fler fältassistenter ska anställas. De gör ett viktigt våldsförebyggande arbete där allt fler yngre barn
kan hindras från att socialiseras in i kriminalitet. 

Vi vill anställa fler skolsocionomer, kuratorer och psykologer. Skolor med hög elevfrånvaro behöver ett
team som kan samarbeta med exempelvis familjebehandlare, socialtjänst och polis. Vi vill även sätta
ett maxtak för antalet elever per skolkurator, genomföra screening för psykisk ohälsa och tillföra mer
resurser till elevhälsan. 

Det lokala föreningslivet är viktigt. Samtidigt går många runt på projektpengar och lite bidrag. Vi vill
därför öppna ett Föreningarnas hus där kommunen kan bistå alla föreningar med hyra och lokal. Vi vill
införa ett särskilt föreningsbidrag som riktas till tjej- och kvinnoföreningar och satsa på ungas
organisering.

Genom ideella föreningar som Fredens hus och Barnombudet har kommunen kunnat bistå med bidrag
för att ungdomar ska kunna sommarjobba med demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vill se ett
utökat samarbete med viktiga föreningar för sommarjobb, men även för att kunna stärka barn och
ungas demokratiska inflytande och kunskap om mänskliga rättigheter. 

Krisstödet för barn och vuxna som bevittnat våld i gatumiljö ska utvecklas och vi vill se ett samarbete
med regionen för att barn som bevittnat våld i gatumiljö ska få den hjälp och behandling de behöver. 



Föreningsliv, kultur och demokrati

Kultur och fritidsgaranti för barn och unga

Tillgängliga kulturverksamheter

Levande mötesplatser på landsbygden

Fler fritidsverksamheter för HBTQI+-ungdomar

Kompetensutveckling för fritidsgårdspersonal och idrottsföreningar

Tillgängliga demokratiska processer

Inrätta ett kommunalt bidrag för kulturella jämställdhetsprojekt

Feministiskt Initiativ Uppsala ska verka för att:

Alla familjer har inte möjlighet att betala för att deras barn ska ha ett aktivt fritidsliv. Därför vill vi verka för att
göra kulturskolan och andra fritidsaktiviteter (som simskola) avgiftsfri. 

Kommunens kulturverksamheter ska finnas tillgänglig för alla oavsett funktionalitet och hjälpmedel,
exempelvis genom rullstolsanpassning, möjlighet att ta med sig ledsagare utan merkostnad, hörselslingor,
punktskrift, anpassade toaletter och omklädningsrum. 

Öka det sökbara stödet hos kommunen för att tillgänglighetsanpassa och utrusta mötesplatserna på
landsbygden med modern teknik för att täcka de behov som kulturevenemang kräver. Anslagen ska höjas till
ungas organisering utanför stadskärnan.

Gemenskap och trygga rum är extra viktigt för HBTQI+-ungdomar. Vi vill verka för fler trygga rum och
fritidsverksamheter.

All fritidsgårdspersonal ska kompetensutvecklas i syfte att sprida kunskap om hur hedersrelaterat våld och
förtryck upptäcks och kan motverkas. Kommunen ska göra en särskild antivåldssatsning för att motverka
machoideal och hederstänk på fritidsgårdar och idrottsföreningar.

Kommunens politiska arbete ska göras transparent genom att det månadsvis görs lättlästa och tydliga
sammanfattningar av kommunfullmäktiges sammanträden och nämndmöten. Dessa ska läggas ut
lättillgängligt på hemsidan på svenska, lättläst svenska samt kommunens större minoritetsspråk.
Kommunfullmäktigemöten och sändningen online ska teckentolkas.

Kommunen arbetar för att på olika sätt främja jämställdhet. Att ge möjlighet för kommunala bidrag till
kulturella jämställdhetsprojekt är både ett sätt att folkbilda, uppmuntra till jämställdhet och låta kulturen löpa
fritt inom området. 



Förskola och skola
Inför miljö- och klimatkunskap som särskild satsning

Lärarledd studiehjälp

Frukost och eftermiddagsmål för elever i grundskolan

Antidiskrimineringsombud på skolorna

Tillgänglighetsanpassa alla undervisningslokaler och skolgårdar

Könsneutrala omklädningsrum och toaletter

Förebyggande arbete mot sexuellt våld

Kraftstag mot mobbning 

Kunskapssatsning om psykisk hälsa

Feministiskt Initiativ Uppsala ska verka för att:

Vi vill genomföra särskilda kommunala satsningar på utbildning i miljö - och klimatkunskap för skolans personal,
tjänstepersoner och beslutsfattare som sedan kan spridas till elever. 

Olika förutsättningar hemma påverkar möjligheten att klara skolan på lika villkor. Lärarledd studiehjälp ska
hjälpa eleverna att klara av de uppgifter som inte avklarats under lektionstid. 

Barn som annars står med tomma magar ska ges möjlighet till frukost i skolan och på fritids. Mätta magar gör
att elever kan ta till sig utbildningen och mår bättre under skoldagen. 
 

Vi vill att kommunen anställer antidiskrimineringsombud på kommunens skolor för att elever ska ha någonstans
att vända sig för att på ett tryggt sätt  få stöd om de blir utsatta för diskriminering.  

Det ska vara möjligt att ta sig fram med rullstol i alla skollokaler, inklusive rum för raster och vila och samtliga
undervisningslokaler ska ligga i anslutning till skolan. Alla barn har rätt till lek och rekreation.  vilket kräver
anpassningar av fysisk miljö som klassrum, skolgårdar och matsalar.  Ingen förskola och skola ska kunna neka
personer med icke-normenliga funktionsvariationer plats eller stöd.

Alla skolor ska erbjuda könsneutrala omklädningsrum och toaletter.

Skolan ska i sin undervisning, eller med hjälp av föreningslivet, sprida kunskap om sexuella övergrepp, om
sexindustrin, pornografi och konsekvenserna av sexköp.

Kommunen ska stärka och stödja förskolor och skolor i deras arbete mot mobbning. Alla elver som är
inblandande vid mobbning och trakasserier ska erbjudas psykologiskt stöd i skolan. 

Vi behöver sprida information om psykisk hälsa som ohälsa till elever och skolpersonal ska få utbildning i att
identifiera och upptäcka mobbnings, psykisk ohälsa och övergrepp/våld.



Arbetsliv och utbildning 
Asylsökande ska ha rätt att lära sig språket 

Utöka möjligheten till SFI för föräldralediga till flera familjecentraler

Värna kommunens nya lärare 

Fler specialpedagoger och speciallärare 

6 timmars arbetsdag 

Värna om kommunens medarbetare inom socialtjänst, socialpsykiatri och LSS

Kontinuerlig utvärdering av antidiskriminering och jämställdhet

Feministiskt Initiativ Uppsala ska verka för att:

Personer som befinner sig i en asylansökningsprocess har idag ingen rätt till SFI. Detta sker först vid permanent
eller tillfälligt uppehållstillstånd. Ett sätt att arbeta för inkludering är att under väntan på asyl erbjuda
möjligheten till språkundervisning i kommunal regi, alternativt ge bidrag till de ideella föreningar som arbetar
med exempelvis språkcaféer. 

I Gottsunda finns möjligheten för föräldralediga till SFI. Detta skapar förutsättningar för framförallt mammor att
komma ut i arbetslivet snabbare. Vi vill utöka möjligheten till flera stadsdelar i ett led för att stärka integreringen
i det svenska samhället. 

För att säkra en god utbildning och kvalitet inom kommunens skolor behöver vi vända trenden där många lärare
slutar yrket, eller blir sjukskrivna till följd av arbetsmiljön. Vi vill säkra en introduktionsperiod där nyutbildade
lärare får stöd det första året där vi sänker undervisningstiden och säkrar tid för planering, rättning och
reflektion som är tidskrävande i början av det nya yrkeslivet. 

Vi vill anställa fler specialpedagoger och speciallärare för att alla elever ska få rätt stöd att klara skolgången.

En övergång genomförs mot generell arbetstidsförkortning till 6 timmar per dag för anställda inom Uppsala
kommun.

Vi vill se en ökad tillgång och ökad kvalitet på psykosocialt stöd och handledning för medarbetare inom
socialtjänst, socialpsykiatri och LSS.

Kommunfullmäktige ska kontinuerligt utvärdera antidiskriminerings - och jämställdhetsarbetet på kommunens
arbetsplatser samt kontinuerligt vidta åtgärder för att snabbare nå jämställdhet och trygga arbetsplatser fria
från diskriminering.




