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Interpellation         2018-12-05 

Den första januari 2019 skulle Arbetsmarknadsförvaltningen flytta in på översta våningsplanet i 

Gottsunda centrum i syfte att bedriva lärcentrum med vuxenutbildning och på det sättet 

tillgängliggöra utbildning och arbetsmarknadsinsatser genom ökad närhet till prioriterade grupper. 

Först lovades Arbetsmarknadsförvaltningen tillträde redan i november 2018. Senare skrevs avtal om 

den första januari. Nu har det planerade tillträdet skjutits fram till den första september 2019. 

Ersättningslokaler är utlovade att finnas på plats första januari 2019 men även dessa kommer nu 

behöva få ett senare tillträde. Det finns därmed en risk för att de statsbidrag vi fått för lärcentrum 

måste betalas tillbaka på grund av förseningen och planerad verksamhet måste skjutas upp.  

Den 20 augusti var det planerat startdatum för yrkessvenska i köksutbildning i Allishuset med 

Europeiska socialfonden som medfinansiär. Lokalerna är ännu inte färdigställda i november 2018 

vilket innebär att projektet avbrutits och Arbetsmarknadsförvaltningen får stå för hela finansieringen 

själv. Medfinansieringen på 7,2 miljoner kronor uteblir och blir istället en merkostnad. Även 

Arbetsmarknadens flytt av yrkesinriktade utbildningar, SFI / Vuxenutbildning och Navets 

arbetsmarknadsverksamheter till Bolandgymnasiets tidigare lokaler fördröjs.  

Arbetsmarknadsförvaltningen beställde lokaler av stadsbyggnadsförvaltningen i Samariterhemmet, 

för att användas som en tillfällig lösning i mottagandet av nyanlända. Planerad inflytt var oktober 

2016. Våren 2018 återgick fastigheten till stadsbyggnadsförvaltningen då planerad ombyggnation 

inför inflytt aldrig blev klar. Arbetsmarknadsförvaltningen har under 2017 och 2018 betalat över sex 

miljoner kronor i hyror för ett tomt Samariterhemmet som aldrig kom att användas. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har även behövt betala hyra för boendelösningar som varit helt eller 

delvist tomma på Björngården, Kronparken Ulleråker, vandrarhemmet Kvarntorget och 

vandrarhemmet Humana rest. 

Vi ser ovanstående händelser som ett strukturellt problem där samordning och samverkan mellan 

kommunala förvaltningar och bolag inte fungerar. Vi tror inte att de nya lokalförsörjningsstrategierna 

kommer vara tillräckligt för att lösa denna problematik då de inte rymmer en översyn eller förslag till 

åtgärder som rör organisation. 2016 beslutade kommunstyrelsen att under 2017 genomföra en 

översyn av stadsbyggnadsförvaltningens organisation. Vi har ännu inte tagit del av någon redovisning 

av detta uppdrag. Ovanstående exempel visar på hur angelägen en sådan översyn är.  

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande: 

- Vad är anledningen till att Arbetsmarknadsförvaltningens behov av lokaler och 

boendelösningar vid upprepade tillfällen inte tillgodosetts på den tid som utlovats? 

- Anser du att politiska åtgärder behövs för att liknande problem inte ska uppstå igen? 

- När kommer den översyn av stadsbyggnadsförvaltningen som beslutades av 

kommunstyrelsen 2016 att redovisas? 

 

Tobias Smedberg, Vänsterpartiet 

Brister i lokalförsörjningsarbetet 
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                         www.uppsalavanstern.se 

Interpellation 

 

 

Uppsala Kommun, Utbildningsförvaltningen har gett Fyrishov AB i uppdrag att tillhandahålla avgiftsfri 

simskola för alla elever i förskoleklass inom Uppsala Kommun, kommunala – och fristående skolor. 

Uppdraget finansieras av det statliga bidraget som s-mp-regeringen beslutat om tillsammans med 

Vänsterpartiet och som från 2018 delas ut till respektive kommun för att öka simkunnigheten och 

förbättra förutsättningarna inför kommande årskursers mål i idrott och hälsa. 

 

Vänsterpartiet är initiativtagare och ser satsningen som mycket viktig för att höja de allmänna 

simkunskaperna och på det sättet främja rörelse och rädda liv, men också för att säkerställa att alla 

barn, oavsett hemförhållanden, lär sig simma. Den kompletterande satsningen som Fyrishov 

genomför där betalande föräldrar fram till årsskiftet 18/19 kan ta med sig barn födda åren 2011 och 

2012 utan extra kostnad för barnen är också välkommen. Den satsningen kräver dock en delaktighet 

och medfinansiering från den enskilda familjen och kan därför inte mäta sig med den 

jämlikhetsfrämjande aspekt som finns i den på skoltid schemalagda undervisningen.  

 

Fyrishov uppger att målsättningen är att samtliga förskoleklasselever i Uppsala ska ha tagit del av den 

planerade simskoleundervisningen hösten 18 / våren 19. Vi hoppas och utgår från att så är fallet, 

men vi är oroade över nästkommande läsårs verksamhet, särskilt i det fall Vänsterpartiets inflytande 

över statsbudgeten minskar och statsbidrag uteblir. 

 

Jag vill därför fråga ordförande i utbildningsnämnden: 

- Kommer samtliga förskoleklasser i Uppsala kommun delta i den planerade 

simskoleundervisningen på skoltid för förskoleklassbarn under hösten 2018 och våren 2019? 

- Kommer satsningen på avgiftsfri simskola i förskoleklass fortsätta läsåret 2019/2020? 

- Är det nya minoritetsstyret beredda att finansiera avgiftsfri simskola i förskoleklass 

kommande år under planperioden i mål och budget i det fall statsbidrag uteblir?  

 

 

Tobias Smedberg 

Vänsterpartiet 
 

 

 

 

 

 

  

Simskoleundervisning för barn i 
förskoleklass 
2018-12-05 

 



 
 

 

 Interpellation om individutskott 

 
Uppsala kommun har individutskott i Socialnämnden. I dessa sitter delar av nämndens invalda 
företrädare, men inte alla är delaktiga i arbetet. Det står i lagstiftningen Lag med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU) att Socialnämnden har ansvar för fall av omhändertaganden, såvida det inte är 
brådskande då man kan delegera ansvaret till nämndens ordförande eller annan ledamot.  
 
Utdrag från LVU: 

 
 
Sverigedemokraterna har en ledamot i Socialnämnden under mandatperioden 2015-2018, men ingår inte 
på något sätt i beslutsgången för LVU-fall.  
 
Det verkar förvisso finnas stöd för att exkludera delar av Socialnämnden enligt Socialtjänstlagen kapitel 
10 § 4, men lagstiftningens flexibilitet är inte alltid till för att tolkas på dess snävaste vis.  
 
Fallen som rör LVU är känsliga och behandlas med sekretess. Det innebär att det är oerhört svårt att för 
Socialnämndens ledamöter att följa och ha insyn i individutskottens arbete. Det vore rimligt att nämndens 
ledamöter har mer insyn och delaktighet helt eller delvis i individutskottens arbete. Det kan annars vara 
svårt att ta ansvar för den verksamhet man av fullmäktige fått ansvaret för. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Socialnämndens ordförande Kjell 
Haglund: 
 

 Anser du att Socialnämndens hantering av LVU överensstämmer med lagstiftningens intention? 

 Vore det inte rimligt att Socialnämndens samtliga ledamöter görs delaktiga i fall om LVU? 

 Avser du att verka för någon förändring av Socialnämndens hantering av LVU? 

 
 

 
Uppsala den 10 november 2018 
 

Simon Alm, gruppledare (SD) 
Lisen Burmeister, ledamot (SD) 

 

  



Interpellation av Madeleine Andersson (M) till ansvarigt kommunalråd från den styrande 

minoriteten  

 

 

 

Uppsala växer och år 2030 beräknas Uppsala ha minst 250 000 invånare. 

I Uppsala pratas det mycket om Eventarena och Studenternas. 

 

Samtidigt har vi isidrott som inte växer i Uppsala – snarare tvärtom. Man kan fråga sig 

varför? 

Jag har pratat med både konståkningen och ishockeyn där båda tydligt säger att det inte 

finns istider för fler. Detta gör att de idag inte kan rekrytera nya och under en 10 års period 

har medlemsantalet stått stilla i dessa klubbar. 

 

Vi som kommun behöver ha med oss detta i våra byggplaner och bygglov. Uppsala är stort, 

närheten och våra stadsdelar är viktig för fysisk aktivitet och föreningsverksamhet. 

 

Idrott hela livet: 

Majoriteten av barn och ungdomar i Sverige rör sig för lite och sitter stilla för mycket. En 

grupp motionerar knappt alls, varken i skolan eller på fritiden. Det visar en rapport från 

Centrum för idrottsforskning, en organisation som bland annat ansvarar för uppföljning av 

statens idrottsstöd. 

 

Nya rön visar att kronisk inflammation i blodomloppet hos äldre är vanligt och kan bidra till 

såväl diabetes som hjärt-och kärlsjukdom. Fysisk träning är en viktig faktor för att motverka 

detta förlopp och främja ett hälsosamt åldrande. Det skriver Fawzi Kadi och Andreas Nilsson, 

forskare vid Örebro Universitet. 

 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt kommunalråd från den styrande 

minoriteten:  

 

- Hur ser styrande minoriteten på breddverksamheten för isidrott i hela Uppsala kommun - 

Ulltunaområdet, Storvreta, Stenhagen mfl?  

 

 

 

 

______________________________  

Madeleine Andersson (M)  

Uppsala den 5 december 2018 
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