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Uppsala, den 24 april 2017 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om underhåll av 
skollokaler i hela kommunen 

Den 24 april kunde vi läsa i UNT om hur bristfälligt underhållet är på vissa av 
Uppsala kommuns skolor. En växande kommun som Uppsala ställer betydande 
krav på såväl underhåll av befintliga skollokaler som investeringar i nya. 
Barnfamiljer som flyttar till Uppsala förväntar sig att det ska finnas bra skolor 
och förskolor för deras barn redan när de flyttar in, även om de flyttar till ett nytt 
bostadsområde och även om de börjar betala skatt till kommunen först efteråt. 

De flesta föräldrars högsta prioritet är att deras barn mår bra och får en god 
utbildning. Kvaliteten på skolorna i ett område kan därför ha stor påverkan på 
huruvida människor väljer att bosätta sig där eller ej, i synnerhet med tanke på 
att närhetsprincipen är vägledande i skolvalet. En skola som bedriver sin 
undervisning i nedgångna lokaler eller ofräscha baracker kan därför avskräcka 
människor från att flytta till området. 

Kvaliteten på lokalerna är därtill en viktig arbetsmiljöfråga för såväl elever som 
för lärare och annan skolpersonal. Slitna lokaler, dålig ventilation och liknande 
brister bidrar till att sänka läraryrkets status och försämrar både lärarnas och 
elevernas prestationer. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utbildningsnämndens ordförande 
Caroline Hoffstedt (S): 

• Hur är den generella kvaliteten på skollokalerna runtom i Uppsala 
kommun? 

• Vilka strategier och åtgärder tillämpar nämnden och förvaltningen för att 
säkerställa att kommunens skollokaler underhålls ordentligt och håller hög 
kvalitet? 

• Vad görs för att säkerställa att skolor i kransorter och på landsbygden 
underhålls i samma utsträckning som skolor i centralorten? 

Stefan Ha (C) 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 



Uppsala, den 6 april 2017 

Interpellation av Stefan Hanna (C) om Uppsalas frånvaro 
i Sveriges EMA-ansökan 

Den 6 april rapporterade bland andra UNT att en flytt av den europeiska 
läkemedelsmyndigheten EMA till Uppsala inte längre var aktuell. Det sekretariat som 
handhar Sveriges ansökan hade beslutat att EMA kommer förläggas till Hagastaden i 
Stockholm om det flyttas till Sverige. 

Centerpartiet i Uppsala tycker naturligtvis att det här var ett mycket tråkigt besked. Det 
är beklagligt att sekretariatet under ledning av Christer Asp anammat ett antingen-eller-
tänk och vägt Uppsalas och Stockholms respektive fördelar mot varandra, istället för att 
anamma tänket att de två städerna kan komplettera varandra för att göra Sveriges 
ansökan mer konkurrenskraftig. 

Det är inte Uppsala och Stockholm som konkurrerar om EMA, utan Sverige och andra EU-
länder. Risken med att ensidigt fokusera på Stockholm som regeringen nu gör är att den 
svenska ansökan blir svagare relativt bland andra Italiens och Irlands ansökningar, och 
att vi därför går miste om tusentals nya jobb i en för Sverige och Uppsala viktig sektor. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene 
Burwick: 

• Vilken insyn har du och Uppsala kommun haft i processen med att ta fram den 
svenska ansökan om att bli nytt värdland för EMA? 

• Hur har Uppsala kommuns arbete med att å EMA till Uppsala och Sverige sett ut? 
• I Uppsala finns Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Statens Veterinärmedicinska 

Anstalt, SLU, Uppsala universitet, en bättre bostadsmarknad och kortare avstånd 
till en stor internationell flygplats än i Stockholm. Vilka skäl har EMA-sekretariatet 
anfört för Uppsala kommun för att trots detta stryka Uppsala ur det som skulle 
vara en ansökan om att å EMA till Stockholm-Uppsala? 

• Hur arbetar Uppsala kommun praktiskt med etableringsprojekt, och hur 
engagerade är kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören i detta arbete? 
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Interpellation till Rickard Malmström 

Uppsala föreningsliv ska vara tillgängligt för alla 
I januari i år återkom ärendet angående nya taxor och avgifter inom idrotts- och 
fritidsnämndensområde efter att ha återremitterats från i slutet på 2016. Detta förslag gick igenom i 
nämnden och på kommunstyrelsens sammanträde i februari beslutades att drastiskt höja 
markeringsavgifterna. Detta är något som bland annat Moderaterna stått kritiska till och reserverat sig 
mot. Det är av vikt att kontinuerligt överse bidragsregler så att de uppnår rätt syfte och största möjliga 
effekt. Även om beslutet hade en ansats i att bättre fördela föreningsbidrag så slår det fel. Tillsammans 
med höjda parkeringsavgifter innebär detta att flertalet av våra unga Uppsalabor inte kommer att ges 
samma möjlighet att delta i föreningslivet som deras klasskompisar med andra ekonomiska 
förutsättningar från hemmet.  

För att ge ett tydligt exempel så finns t.ex. ishockeylaget Almtuna IS Team 08 som består av killar och 
tjejer i åldrarna 8-10år. De är 52st barn och har ca 12st tränare på is per träning inklusive materialare. 
Parkeringsavgifterna för tränarna är 12st x 380kr x 10mån = 45600kr. Detta innebär 877kr per barn 
och år för tränarnas och materialarnas parkering vid träning och match. Till detta så dubbleras från 1 
juli 2017 markeringsavgiften från 80kr till 160kr. Barnen i Almtuna IS Team 08 har 3st pass i veckan, 
40 veckor om året. Detta innebär 19200kr per år totalt eller 369kr per barn. Tillsammans med 
tränarnas parkeringsavgifter innebär detta 1246kr per barn.  

Utöver detta tillkommer föräldrarnas parkeringsavgift. Barnens 3st pass per vecka á 2,5h och 9kr i 
timmen för parkering ger 67.50kr vilket blir 2700kr på 40 veckor. För föräldrarna som närvarar kostar 
det ca 3577kr i parkeringsavgift för ett barn att spela ishockey i Gränby Uppsala. Då det saknas förråd 
för barnens utrustning är det i princip nödvändigt med bil till och från träning och match. För många 
föräldrar finns då endast två alternativ kvar. Att lämna av barnen och låta ledarna ta hand om dem eller 
att sluta. Frågan är bara hur många som slutar.. Oro har uttryckts från såväl föräldrar till 
föreningsaktiva barn och t.ex. Andreas Klingberg, klubbchef Almtuna. Vilka barn är det som kommer 
kunna spela ishockey, bandy och åka konståkning?  

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga idrotts- och fritidsnämndens ordförande Rickard 
Malmström: 

Är ni medvetna om vad den enskilde kommer behöva betala? 

Hur säkerställs att alla unga oavsett socioekonomisk bakgrund har möjlighet till att 
delta i föreningslivet?  

___________________________________ 

Madeleine Andersson (M) 

Bilaga 3 



Interpellation av Mohamad Hassan (L) om förhyrning av lokaler 

Uppsala kommun äger många lokaler, och ännu fler blir det om man också räknar med de som ägs 
via kommunala bolag. Att nyttja dessa, så att de inte står tomma och kostar pengar är viktigt. Kutym 
är att kommunen vid behov av lokaler i första hand letar internt, innan man går ut på öppna 
marknaden. Men nu finns ett exempel på hur kommunen har valt att hyra slitna och dyrare lokaler av 
staten i stället för egna nya lokaler i ett expansiv stadsdel. Det anser vi i Liberalerna är ett 
misslyckande. Kommunen arbetar under parollen ett Uppsala, och för oss liberaler gäller det också 
ekonomin.  

I det aktuella fallet handlar det om miljöförvaltningens behov av nya lokaler, och i nyrenoverade 
Gottsunda centrums nybyggda del står inflyttningsklara kontorslokaler redo för hyresgäster. Hit 
flyttar snart Region Uppsalas verksamheter Folktandvården, Gottsunda vårdscentral och 
barnavårdscentral. Plats finns för fler. Men Uppsala kommun tackar nej. Det tycker vi i Liberalerna är 
anmärkningsvärt.  

Gottsunda har de senaste åren varit föremål för stor omvandling och stora satsningar. Fler bostäder 
har byggts, parker och lekplatser har tillkommit, nya vägar har dragits och centrumet har renoverats 
för att rymma flera intressanta verksamheter i moderna lokaler. Gottsunda centrum är förmodligen 
det enda centrum i Sverige, och kanske i världen, där vi har teater, bibliotek, bad och shopping 
samlat. Nyligen invigdes det nya mattorget och mängder av barn och vuxna från Uppsalas södra delar 
samlades för att möta trollkarlar och magi. Fler planer för stadsdelen finns.  

Planeringen av och satsningen på nya Gottsunda centrum kom igång under Liberalernas och 
Alliansens tid vid makten. Nu när ni rödgröna hade chansen att följa upp och bygga vidare på vår 
satsning så misslyckas ni. För det kan inte kallas annat än ett misslyckande att inte våga gå före och 
hyra nybyggda lokaler och på så sätt stötta utvecklingen i Gottsunda.  

Att låta Miljöförvaltningen med sina många medarbetare flytta till Gottsunda, nu när deras 
nuvarande lokaler har drabbats av mögel, hade skickat tydliga signaler till invånarna i Gottsunda och 
till marknaden om att Uppsala kommun tror på Gottsunda. Fler arbetsplatser ökar kundunderlaget 
och lockar fler aktörer att etablera sig och på så sätt skapas ännu fler lokala arbetstillfällen inom 
handel och service. Samtidigt hade stadsdelen, som är utsatt när det gäller arbetslöshet och social 
oro, fått ökade möjligheter till nya möten och social interaktion med Uppsalabor från andra delar av 
staden. Kommunens satsningar på Gottsunda bör inte begränsas till sociala insatser, skola och 
fritidsgårdar. Även denna typ av satsningar behövs.  

En flytt till kommunala lokaler i Gottsunda hade också inneburit skattemedel hade stannat inom 
Uppsala kommun och bidragit till kommunens utveckling, snarare än att gå till statens kassa. 

Det är nödvändigt att arbeta praktiskt för social och ekonomisk hållbarhet nu, inte bara på pappret 
eller i framtiden. Här fanns en chans att göra verklighet av policyer. Att den rödgröna majoriteten 
missar den är oförlåtligt. Kommunen kan inte räkna med att andra ska lösa situationen utan måste 
våga gå före och visa vägen. Möjligheten för S, MP och V att följa civilminister Ardalan Shekarabis 
initiativ om att flytta ut förvaltningar till utsatta områden hade kunnat bli ett lyft för Gottsunda och 
Uppsala. Men det politiska modet att initiera detta saknas uppenbarligen. Om den rödgröna 
majoritetens ambition är att utveckla hela Uppsala i en hållbar riktning är detta ett steg åt fel håll. 

Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick: 

Anser du att kommunen i första hand ska hyra lokaler av sig själv så att inte fungerande lokaler står 
tomma? 

Bilaga 4 



Om ja, hur säkerställer du att så sker? 

Hur arbetar du konkret för att kommunen ska spela en viktig roll i att skapa fler jobb i Gottsunda eller 
andra delar av Uppsala kommun där det behövs fler lokala arbetstillfällen? 

 
Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd 
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