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KOMMUNFULLMÄKTIGE

ANMÄLNINGSLISTA

2015-11-02
Anmälningsärenden:
Anmäls rapport från omsorgsnämnden om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
den 30 juni 2015. KSN-2015-0894. Handling.

Anmäls kompletterande handling i ärende nr 105, Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2015, samt tidningar i vilka kallelsen till fullmäktige ska kungöras. Särskilt yttrande från Mohamad Hassan (FP). Handling.
Val:
Anmäls länsstyrelsens beslut den 5 oktober 2015 att till nya ledamöter i kommunfullmäktige utse Inga-Lill Sjöblom (S), Liv Hahne (M), Christopher Lagerqvist (M),
och Anders Westerlind (FP), samt till nya ersättare utse Gunilla Oltner (S), Lars
Harlin (M), Bekir Jusufbasic (M) och Thea Andersson (FP).

Anmäls länsstyrelsens beslut den 21 oktober 2015 att till ny ledamot i kommunfullmäktige utse Sven Walfridsson (SD) och till ny ersättare Anders Sehlin (SD).
Avsägelser från uppdrag:
Håkan Pettersson (S) beträffande uppdraget som ledamot i Uppsala Parkerings AB.
Anders Moldin (MP) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt.
Fredrik Svensson (V) beträffande uppdraget som ledamot i stiftelsen UBBO.
Elisabet Öqvist (FP) beträffande uppdraget som suppleant i Uppsala Vatten och
Avfall AB.
Unn Harsem (C) beträffande uppdraget som ledamot i Uppsala Bostadsförmedling
AB.
Kenny Jonsson (C) beträffande uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden
from 2015-12-31.
Ehsan Nasari (C) beträffande uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsnämnden.
Cecilia Oksanen (C) beträffande uppdraget som ledamot i plan- och byggnadsnämnden.
Ewa Jönsson (C) beträffande uppdraget som revisor i Börje Idrottsförening.
Jessica Ohlson (SD) beträffande uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Förslag

Kommunfullmäktige beviljar begärda avsägelser och överlämnar ärendet till
länsstyrelsen och valberedningen.
Entledigande av nämndeman i Uppsala tingsrätt.
Kerstin Danebratt (S) föreslås bli entledigad från sitt uppdrag som nämndeman i
Uppsala tingsrätt eftersom hon är folkbokförd i Knivsta kommun och därför inte är
valbar av Uppsala kommunfullmäktige.

Förslag

Kommunfullmäktige bifaller förslag om entledigande.
Postadress: Uppsala kommun, Kommunfullmäktige 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 — 727 00 01
E-post: kommunfullmaktigeguppsala.se
www.uppsala.se
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Fråga
av Christopher Lagerqvist (M) om vad som händer med Skogstorpets förskola i
Lindbacken. KSN-2015-2104. Handling. Besvaras muntligt.
Förslag Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras efter på
föredragningslistan upptagna ärenden.
Interpellationer av:
Therez Olsson (M) om varför inte fler verktyg används för att få bättre fart på
bostadsbyggandet i Uppsala. KSN-2015-2102. Handling
Jonas Segersam (KD) om fler Attefallshus i Uppsala kommun.
KSN-2015-2103.Handling.
Förslag Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får framställas och besvaras vid
fullmäktiges sammanträde den 7 december 2015.
Svar på interpellation av:
Stefan Hanna (C) om planer om tillfällig uppställningsplats för EU-migranter på
kommunens mark. Ärende nr 114. Handling.
Motion av:
Motion av Anna Manell och Mohamad Hassan (båda FP) om att frångå kösystemet
till de fristående skolorna i Uppsala så att dessa också kan ta emot nyanlända elever
KSN-2015-2072. Handling.
Förslag Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Motioner för kännedom:
Liv Hahne och Cecilia Forss (båda M) om att säkerställa att Uppsalas äldsta
barnstuga bevaras. KSN-2015-1914. Handling.
Anna Manell och Benny Lindholm (båda FP) om att ta tillvara nyanländas
kompetens. KSN-2015-1915. Handling.
Anna Manell och Benny Lindholm (båda FP) om fler studentmedarbetare i skolan.
KSN-2015-1916. Handling.
Anna Manell och Benny Lindholm (båda FP) om yrkesskolor och ökad effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna. KSN-2015-1917. Handling.
Jonas Segersam (KD) om indexering av kommunens avgifter. KSN-2015-1918.
Handling
Motionerna anmäldes och föredrogs i korthet vid fullmäktiges sammanträde
den 5 oktober 2015.
Valberedningens protokoll bifogas.
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Rapport till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) den 30 juni 2015
Kommuner har enligt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f - h §§ LSS skyldighet att rapportera
beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS som inte verkställts inom
tre månader eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader till Inspektionen för
vård och omsorg (WO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige.
Ansvarig nämnd ska varje kvartal till kommunfullmäktige rapportera antalet gynnande beslut
enligt SoL och insatser enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd besluten avser och hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut.
Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och inte kunna härledas till enskild person.
Det ska dock framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män.
Föreliggande rapport avser perioden 1 april till och med 30 juni 2015
Antal beslut som inte verkställts inom 3 månader enligt ovan uppgick till 86 beslut. Fördelat
på kön 30 kvinnor och 56 män.
De beslut som ej verkställts är främst bostad med särskild service enligt LSS och anledningar
till att besluten inte verkställdes är i huvudsak:
• Att den enskilde tackat nej till erbjudanden
e Andra anledningar; exempel vill bo närmare stadskärnan samt att den enskilde vill bo i ett
specifikt område

Postadress: Uppsala kommun, omsorgsnilmnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: omsorgsnamnden@uppsala.se
www.uppsala,se
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Omsorgsnämnden har i bifogad rapport (bilaga la, 11) sammanställt ej verkställda beslut per
den 30 juni 2015, som ej verkställts inom tre månader.

Omsorgsnämnden

Eva Christiernin
Ordförande

Bilagor
la Sammanställning av ej verkställda beslut
Ib Tid för verkställighet

Kerstin Sundqvist
Sekreterare

OMSORGSNÄMNDEN

Bilaga la Sammanställning av ej verkställda SoL och LSS-beslut kvartal 2, 2015
Nedanstående beslut är inrapporterade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Det innebär att brukarens beviljade beslut inte blivit verkställt inom tre månader eller längre.

Tabell 1. Totalt antal ej verkställda SoL och LSS-beslut
Kön
2015Q2
2015Q1
59
56
Män
Kvinnor
44
30
103
86
Summa

Kommentar till tabell 1: Det har skett en minskning av ej verkställda beslut i förhållande till föregående kvartal.
Det är främst insatsen kontaktperson inom SoL och LSS där verkställigheten har ökat.
Därefter bostad med särskild service LSS med 11 beslut.

Tabell 2. Totalt antal giltiga SoL och LSS-beslut 30 juni 2015
LSS
Kön
SoL
Män
809
477
630
597
Kvinnor
1107
1406
Summa

Total
1286
1227
2513

Andel
51%
49%
100%

Tabell 2. Totalt antal giltiga SoL och LSS-beslut 30 juni 2015, uppdelat på kön inom de områden där beslut ej verkställts.

Tabell 3. Beviljade SoL-beslut som ej verkställts inom tre månader
SoL-insatser
Särskilt boende socialpsykiatri SoL
Särskilt boende demens SoL
Korttidsboende socialpsykiatri SoL
Ledsagning SoL
Hemtjänst service
Kontaktperson SoL
Summa ej verkställda SoL-beslut

Antal män

Antal kvinnor

Totalt antal

3

2

5

0
3
0
1
12

2
0
1
0
6
11

2
3
1
1
18
30

19

Andel män
60%
0%
100%
0%
100%
67%
63%

Andel kvinnor
40%
100%
0%
100%
0%
33%
37%

Kommentar till tabell 3: Kontaktpersoner är den insats som har flest ej verkställda beslut. Därefter följer särskilt boende,
socialpsykiatri.

Tabell 4. Andelen ej verkställda SoL-beslut
SoL-insatser
Särskilt boende socialpsykiatri SoL
Särskilt boende demens SoL
Korttidsboende socialpsykiatri SoL
Ledsagning SoL
Hemtjänst service
Kontaktperson SoL
Summa beviljade SoL-beslut 2015-06-30

Beviljade SoLbeslut män
152
19
6
45
101
154
477

Andel ej
verkställda
SoL-beslut
män
2,0%
0,0%
50,0%
0,0%
1,0%
7,8%
4%

99
16
5
85
218
207
630

Andel ej
verkställda
SoL-beslut
kvinnor
2,0%
12,5%
0,0%
1,2%
0,0%
2,9%
1,7%

Resursbrist,
personal

Den enskilde
har tackat nej

Annat skäl

0
0
0
1
1
8
10
33%

1
1
0
0
0
1
3
10%

0
0
0
0
0
9
9
30%

Beviljade SoLbeslut kvinnor

Totalt antal
giltiga SoLbeslut
251
35
11
130
319
361
1107

Kommentar till tabell 4: Kvinnornas beslut verkställs i högre grad än männens.

Tabell 5. Orsaker till att SoL-besluten ej blivit verkställda
Antal ej
Resursbrist,
SoL-insatser
verkställda
ledig bostad
SoL-beslut
Särskilt boende socialpsykiatri SoL
5
4
Särskilt boende demens SoL
2
1
Korttidsboende socialpsykiatri SoL
3
3
Ledsagning SoL
1
0
Hemtjänst service
1
0
Kontaktperson SoL
0
18
Summa ej verkställda SoL-beslut
30
8
Andel orsak till ej verkställda SoL-beslut
100%
27%

Kommentar till tabell 5: Den främsta anledningen är annat skäl samt resursbrist till att besluten ej blivit verkställda.
Vård och omsorg UPPgee ätt den främsta orsaken är att det är svårt att få tag på brulcaren samt att
det är svårt att finna lämplig kontaktperson.

Tabell 6. Beviljade LSS-beslut som ej verkställts inom tre månader
LSS-insatser
Antal män Antal kvinnor Totalt antal
Bostad med särskild service LSS vuxna
16
15
31
Bostad med särskild service LSS barn
3
0
3
Korttidsvistelse LSS
7
1
8
Kontaktperson LSS
13
10
3
Ledsagarservice LSS
1
1
0
Summa ej verkställda LSS-beslut
37
19
56

Andel män
52%
100%
88%
77%
100% .
66%

Andel kvinnor
48%
0%
13%
23%
0%
34%

Kommentar till tabell 6: Det är fler insatser inom LSS som ej verkställts än inom SoL. Bostad med särskild service enligt LSS
Vuknii är den insats soni har flest ej Verkställda beslut. Sedan föregående kvartal har ej verkställda beslut för LSS-boende
vuxna minskat med 7 inrapporterade till IVO.

Tabell 7. Andelen ej verkställda LSS-beslut
LSS-insatser
Bostad med särskild service LSS vuxna
Bostad med särskild service LSS barn
Korttidsvistelse LSS
Kontaktperson LSS
Ledsagarservice LSS
Summa beviljade LSS-beslut 2015-06-30

Giltiga LSSbeslut män
363
8
80
198
160
809

Andel ej
verkställda
LSS-beslut
män
4%
38%
9%
5%
1%
4,6%

Andel ej
verkställda
LSS-beslut
kvinnor
6%
0%
2%
2%
0%
3,2%

Giltiga LSSbeslut kvinnor
244
7
50
181
115
597

Totalt antal
giltiga LSSbeslut
607
15
130
379
275
1406

Kommentar till tabell 7: Bostad med särskilt service barn är den som har sämst verkställighetsgrad.
Kvinhohla får sina beslut i högre grad verkställda än männen.

Tabell 8. Orsaker till att LSS-besluten ej blivit verkställda
Resursbrist,
Antal ej
LSS-insatser
ledig bostad
verkställda
31
12
Bostad med särskild service LSS vuxna
3
Bostad med särskild service LSS barn
3
0
0
Dagligverksamhet LSS
8
4
Korttidsvistelse LSS
13
0
Kontaktperson LSS
1
0
Ledsagarservice LSS
Summa ej verkställda LSS-beslut
56
19
100%
33,9%
Andel orsak till ej verkställda LSS-beslut

Resursbrist,
personal
0
0
0
3
6
1
10
17,9%

Den enskilde
har tackat nej
18
0
0
1
1
0
20
35,7%

Annat skäl
1
0
0
0
6
0
7
12,5%

Kommentar till tabell 7: Den främsta anledningen varför beslut om bostad med särskild service vuxna inte verkställs är att
brukaren tackar nej till insatsen. Anledningen till att man tackar nej är att det erbjudna boendet ligger for långt ifrån stadskärnan.
Annat skäl är att brukaren inte är redo att flytta.
Antalet ej verkställda beslut har minskat då nämnden beslutat om utökning av LSS-bostäder.
Av de 18 personer som fått ett erbjudande har 8 erbjudits 2 olika boenden och 3 av dem har fått 3 olika erbjudanden men
valt att tacka nej. Det är 9 kvinnor respektive 9 män som tackat nej till erbjudande.
Det är 11 personer som inte har fått något erbjudande inom tre månader och det innebär en risk för nämnden
att behöva betala särskild avgift till inspektionen för vård och omsorg, WO. Nämnden har i år utbetalat 555 tkr i särskild
avgift för bostad med särskild service vuxna till IVO.

Tabell 9. Antal ej verkställda SoL och LSS-beslut som avslutats av annan anledning
Antal män Antal kvinnor
Andel män
Totalt
SoL och LSS-insatser
0%
0
0
0
Avliden
Avsagt sig insatsen
7
0
0%
0
Ändrad verkställighet
0
0
0
0%
Tidsbegränsat beslut
0
0
0
0%
0%
Ej behov av insatsen
0
0
0
Summa avslutade beslut
7
0
0%
0

Andel kvinnor
0%
100%
0%
0%
0%
100%

Tabell 10. Antal verkställda SoL och LSS-beslut under kvartal 2
Antal män Antal kvinnor
SoL och LSS-insatser
o
i
Särskilt boende socialpsykiatri SoL
0
1
Särskilt boende demens SoL
1
0
Familjehem SoL
5
2
Kontaktperson SoL
0
1
Avlösarservice LSS
2
0
Korttidsvistelse LSS
4
2
Kontaktperson LSS
1
1
Ledsagarservice LSS
3
8
Bostad med särskild service LSS
14
18
Summa verkställda beslut

Totalt

1
1
1
7
1
2
6
2
11
32

Andel män
100%
100%
0%
29%
100%
0%
67%
50%
73%
56%

Andel kvinnor
0%
0%
100%
71%
0%
100%
33%
50%
27%
44%

Kommentar till tabell 10: Tabellen visar de beslut som var inrapporterade som ej verkställda föregående kvartal och som nu
blivit verkställda.:

Tabell 11. Antal SoL och LSS-beslut med avbrott
Antal mån Antal kvinnor
SoL och 1,55-insatser
Särskilt boende socialpsykiatri SoL
1
Kontaktperson SoL
2
Bostad med särskild service LSS
Korttidsvistelse LSS

Summa avbrott

2

4

Totalt

1
2

Andel män Andel kvinnor
0%
100%
100%
0%
100%
0%

2

50%

50%

6

33%

67%

Kommentar till tabell 11: De 3 brukare som har avbrott har andra insatser i väntan på att de är redo för den beviljade insatsen.
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Bilaga 1B Tid för verkställighet kvartal 2, 2015
Nedanstående beslut har rapporterats In IM Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kvartal 2, 2015.

Särslcilt boende socialpsykiatri SoL
Kön
Kvinna
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Man
Man

Man

Beslutsdatum
2014-12-18
2013-11-05
2014-04-15
2015-03-10

Avbrottsdatum

Antal dagar från
Antal dagar från
Beslutet ej
beslutsbeslutsBeslutet är verkställt
verkställt den
(datum)
/avbrottsdaturn till
/avbrottsdattun till
30 juni 2015
verkställighetsdatu
den 30 juni 2015

2013-11-06

x
x
x

601
441
112

x
x

215
244

Antal dagar från
Beslutet är
beslutsavslutat (datum) /avbrottsdatum till
avslutsdatum
154
2015-05-21

358

2014-07-07

2014-11-27
2014-10-29
2014-09-16

230

2015-05-04

[ De 6 brukarna som väntar på verkställighet på särskilt boend enligt SoL har idag olika Insatser i form av korttldsboende och HVB. Personen med avbrott Iverkställigheten
vistas på HVB efter att ha blivit vräkt från särskilt boende.

Familjehem SoL
Kön
Kvinna

Beslutsdatum

Avbrottsdatum

2014-11-03

Antal dagar från
beslutsBeslutet är
avslutat (datum) /avbrottsdatum till
avslutsdatum

Antal dagar från
Beslutet ej
Beslutet Sr verkställt
beslutsverkställt den
/avbrottsdatum till
(datum)
30 juni 2015
den 30 sept 2014
2015-05-01

Antal dagar från
besluts/avbrottsdatum till
verkställighetsdatu
179

Antal dagar från
Beslutet ej
beslutsBeslutet är verkställt
verkställt den
(datum)
/avbrottsdatum till
30 juni 2015
den 30 sept 2014
x
369

Antal dagar från
Antal dagar från
beslutsbeslutsBeslutet år
/avbrottsdatum till avslutat (datum) /avbrottsdattun till
avslutsdatum
verkställighetsdatu

Hemtjänst service SoL
Kön

Beslutsdatum

Man

2014-06-26

Avbrottsdatum

Utföraren har svårt att rekrytera teckenspräkskunnig personal.

Särskilt boende demens SoL
Kört
Kvinna
Kvinna
Man
Kvinna

Beslutsdatum

Avbrottsdatum

2013-06-28
2013-07-03
2014-05-16
2015-03-25

Antal dagar från
Beslutet ej
beslutsBeslutet är verkställt
verkställt den
/avbrottsdatum till
(datum)
30 juni 2015
den 30 juni 2015
x

727

te

97

Antal dagar från
besluts/avbrottsdatum till
verkställighetsdatu

2015-06-29

Antal dagar från
besluts13e,slutet är
avslutat (datum) /avbrottsdatum till
avslutsdaturn
685
2015-05-19

409

Anledningen till att Insatserna inte blivit verkställda beror på önskemål på ett specifikt boenden på en specifik avdelning.

Korttidsboende socialpsykiatri SoL
Kön
Kvinna
Man
Man
Man

Beslutsdatum
2014-10-23
2014-10-22
2015-03-24
2015-03-11

Avbrottsdatum

Antal dagar från
Beslutet ej
Beslutet är verkställt
beslutsverkställt den
/avbrottsdatum till
(datum)
30 juni 2015
den 30 juni 2015
x
x
x

Pågår planering för verkställighet av ovanstående ej verkställda beslut.

251
98
111

Antal dagar från
besluts/avbrottsdatum till
verkställighetsdatu

Antal dagar från
beslutsBeslutet är
avslutat (datum) /avbrottsdatum till
avslutsdatum
2015-03-24
152
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Kvinna

äf.)

Brukaren har fått ett erbjudande men tackat nej.

KörifitlitnefälitiSilL
•.
,
Avbrottsdatum
.
Kvinna
Man
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Mmm
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Man
Kvinna
Man

,
.
2015-03-13
2015-02-09
2015-01-12
2014-11-27
2014-11-24
2014-11-21
2014-11-20
2014-11-16
2014-11-11
2014-11-11
2014-10.29
2014-10-14
2014-10-07
2014-10-03
2014-08-28
2014-07-24
2014-06-03
2014-05-28
1998-04-15
2014-06-30
2014-03-12
2014-12-09
2014-11-21
2014-10-27
2014-10-17
2014-07-18
2014-04-29
2014-03-01

2011-12-31

Beslutat ej
verkutlillt den
jo kini

/avbrottsdatum till "

2015.

x

109
141
169

x
X
x
x
x
x
X

215
218
221
222
226
231
231

x
x
x
x
mc
mc
mc

244
259
266
270
306
341
392
398
1277

Antal dagar 114n
be luta

Antal dagar frätt.
Besltitet sr
besluta-:
/avbrottsdatum till avslutat (datu.9.9 ./avbrottsdatum
"COM4'4)
'Yf"verkatltllnghetsdatu ?

Antal dagar Sån ;
, Be stel Sr verkställt
besluta ;

,

2015-06-22
2015-06-12
2015-04-15
2015-04-28
2015-03-24
2015-05-25
2015-06-01
2015-04-20
2015-06-01

Det är främst två skål till Icke verkställda beslut , resursbrist samt att utföra ren har svårt att få kontakt med brukaren.
fyra har fått erbjudande men tackat nej. Avbrottet beror på att brukaren har behandling på annan ort.
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Det har rapporterats In 31 personer, 16 män och 15 kvinnor till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vars beslut ej blivit verkställda Inom tre månader. Det är 7
färre än föregående Inrapportering. Verkställigheten beror på nya boendeplacerIngar nämnden beslutat om. Av de 31 personer har 20 erbjudits boenden men tackat
nej. Den främsta anledningen till att de tackat nej är för att de erbjudits boenden för långt ifrån stadskärnan. Bas de 20 personer har fått 2 erbjudanden och 3 av
dem har fått 3 erbjudanden men valt att tacka nej. Det är 9 kvinnor respektive 11 mån som tackat nej till erbjudande. Det finns 11 personer som inte fått något
erbjudande alls under minsta månader och det Innebär en stor risk för nämnden att behöva betala särskild avgift till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Fram till
juni har nämnden betalat 555 tkr till IVO i särskild avgift.
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Det Sr två skäl till Icke verkställda beslut. Det är att utfåraren har svårt att få tag på brukaren samt att det är resursbrlst på personal. De t år en som
fått erbjudande om kontaktperson men tackat nej.

tiet
Volkpas

För ell ännu
häfte Uppsala!

Särskilt yttrande KS 2014-10-14
Ärende 8 (Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2016, samt tidningar
i vilka kallelsen till kommunfullmäktige ska kungöras)
Folkpartiets mening är att beslut om Mål och Budget ska fattas i juni (13-14 juni) och inte som
majoriteten nu aviserar, i november (7-8 november). Vårt ställningsstagande bygger på erfarenhet
och vilka förutsättningar kommunfullmäktige vill ge verksamheterna. Ett beslut i juni om nästa års
verksamhet skapar utrymme för planering i god tid. Såväl satsningar som effektiviseringar behöver
god framförhållning. Därför anser Folkpartiet att ett beslut om kommunens budget i november inte
är förenligt med intentionerna att ge verksamheterna goda förutsättningar att verka och ställa om
utifrån det fullmäktige beslutar.

Mohannad Hassan (FP)
Kommunalråd

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE '
Ink

2015 -10- 2 9

Diarienr.
Aktbil ,

Enkel fråga till utbildningsnämndens ordförande kommunalrådet Caroline Andersson (5)

Vad händer med Skogstorpets förskola i Lindbacken?
Det finns ett underskott på förskoleplatser i Uppsala kommun. Enligt den efterfrågan som finns
kommer det att råda brist på ca 135-165 platser i Uppsala tätort i januari/februari 2016.
I nuläget väntar Antagningsenheten på besked om startdatum för Skogstorpets förskola i Lindbacken.
Föräldrar tror att förskolan ska stå färdig i början av januari, men det börjar bli väldigt kort om tid för
att färdigställa Skogstorpets förskola och det är oroande att inget tydligt besked verkar finnas. Det
finns i nuläget inget besked om bygglov, vilket innebär att det måste gå fort från färdigt bygglov till
färdigställd förskola med utemiljö om den ska vara klar i tid.
En förskolekö får allvarliga konsekvenser, många barn kan tvingas börja på en förskola för att sedan
flytta till en annan, vilket skapar en onödig otrygghet för barnen. Föräldrar kan också tvingas vara
borta från sitt arbete längre än man planerat eller budgeterat för, vilket kan få stora konsekvenser
för både familjen och samhällsekonomin.
Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga:
•

Varför har vi nu en kö till förskolan i Uppsala kommun?

•

Vad händer med Skogstorpets förskola i Lindbacken, när kan den starta?

•

Hur har kommunikationen har sett ut med berörda föräldrar?

Uppsala den 28 oktober 2015

Christopher Lagerqvist (M)
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Interpellation till Plan- och byggnadsnämndens ordförande kommunalrådet Erik
Pelling (S)

Varför används inte fler verktyg för att få bättre fart på
bostadsbyggandet i Uppsala?
Under 2014 slogs många rekord i byggbranschens Uppsala. Media rapporterade om såväl
nya rekord i antagna planer som byggboom. Under 2015 kan vi fortsatt läsa rubriker om
byggen som nu startas. Men hur kommer det att se ut på sikt när den nya majoritetens
utvecklingsfientliga politik realiseras?
Vid plan- och byggnadsnämndens senaste sammanträde redovisades att nämnden hittills i
år har beviljat 177 bostäder i antagna planer. Det är flera år sedan vi sett så låga siffror. Det
är särskilt anmärkningsvärt eftersom Alliansen fört en politik som gjort det mycket attraktivt
att bygga i Uppsala. Under de senaste åren har antalet byggherrar ökat med 500 procent,
från 7 till 42 stycken. Det är således ingen brist på byggherrar utan felet tycks vara de
rödgrönas politik.
Det är viktigt att blocken är överens i frågor som är viktiga för kommunens utveckling och
lyckligtvis har vi enats på flera punkter. Bland annat är vi eniga över block- och
partigränserna om en gemensam målsättning att öka takten i bostadsbyggande med
ambitionen att bygga 3 000 nya bostäder om året. Vi är dock inte där än och med en
majoritet där socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister ska komma överens är
utmaningen stor.
Vi har i dag flera stora utbyggnadsprojekt på gång i Uppsala som kräver mycket arbete från
stadsbyggnadsförvaltningens personal. Men för att få en livskraftig kommun behöver
bostäder byggas på mer än ett fåtal platser. Det finns många verktyg som kan användas för
att stimulera, förenkla och möjliggöra ökat byggande. Ett exempel som kan användas, och
som infördes under förra mandatperioden, är reformen som innebär att de som vill bygga
själva kan anlita arkitekter som är med och utformar planförslagen. Genom att fler ges
möjlighet att utarbeta detaljplaner ökar konkurrensen, nya infallsvinklar prövas och
variationen i byggnationerna kan öka samtidigt som produktionstakten kan höjas.
Handläggningstiderna är i dag långa, men genom att frigöra resurser kan mer tid läggas på
att arbeta fram fler planer för att fler människor ska kunna få en ny bostad och ett hem i
Uppsala. Det är välkommet.
Under tio månader med den nya majoriteten har tyvärr inte en enda ny detaljplan tagits fram
på detta sätt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga plan- och byggnadsnämndens ordförande
kommunalrådet Erik Pelling (S):
Varför används inte fler verktyg för att få bättre fart på byggandet i Uppsala?
Varför har kommunens arbete med att möjliggöra byggherreplaner stoppats?
Är ni nöjda med resultatet att vi på tio månader endast har godkänt detaljplaner innehållandes totalt
177 nya bostäder?
Uppsala den 28 oktober 2015

Therez Olsson (M)
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Interpellation till Plan och Byggnadsnämndens ordförande, kommunalrådet Erik Pelling
Fler Attefallshus i Uppsala kommun
Under Alliansregeringen genomfördes ett antal angelägna reformer på bostadsområdet, under ledning
av de kristdemokratiska bostadsministrarna Mats Odell och Stefan Attefall. Bland annat fick vii
Sverige för första gången ägarlägenheter, tredimensionell fastighetsbildning och de så kallade
Attefallshusen. Detta förutom en rad förbättringar med förenklingar för bygglov och incitament för att
får fart på bostadsbyggandet.
Just Attefallshusen har med sitt namn blivit ett bestående arv av den kristdemokratiske
bostadsministern, och är ett mycket gott exempel på hur vi kan underlätta byggande av små bostäder.
Denna typ av bostäder, upp till 25 kvadratmeter som kan byggas utan bygglovsbeslut men med en
bygganmälan till kommunen, är något som skulle kunna ge mången Uppsalastudent ett efterlängtat
boende. Även genom generationsboenden och andra typer av uthyrningar utgör Attefallshusen ett mer
än välkommet inslag på Uppsalas bostadsmarknad.
När jag tar del av en översikt över kommunernas avgifter för Attefallshusen som Villaägarna gjorde
förra året upptäcker jag dock till min förskräckelse att Uppsala ligger högst i landet med avgifter på
upp till 18 000 kronor för ett uppförande av ett sådant boende. Enligt översikten var kostnaden för vår
kommun då 5 000-18 000 kronor, att jämföras med exempelvis Hebys 1 100-1 500 kr, Stockholms
3 135 kr och Sigtunas 1 600-2 900 kr.
Mina frågor till Erik Pelling blir därför:
Vad är kostnaden för uppförande av ett Attefallshus idag, inldusive de avgiftshöjningar som
majoriteten föreslagit 2014 och 2015?
Vad motiverar att Uppsala kommun ligger så mycket högre i kostnader än kringliggande
kommuner?
På vilka sätt vill majoriteten utveckla och använda Attefallshusen för att lätta efterfrågan på
bland annat studentboenden i Uppsala kommun?

Uppsala 2015-10-28

onas Segersam
Kommunalråd (KB)

Kristdemokraterna
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Svar på Stefan Hannas interpellation "Tillfällig uppställningsplats för
EU-migranter planeras på kommunens mark"
Kommunalrådet Stefan Hanna har i en interpellation ställt ett antal frågor till
kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick om den tillfälliga uppställningsplatsen för
EU-inigranter, Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande,
1.Hur rimmar detta initiativ med kommunallagen och likabehandlingsprincipen om att
inte inrätta gratis boende för andra länders medborgare men att i detta fall göra det för
ett enskilt folkslag?
Uppsala kommun finansierar sedan förra mandatperioden ett härbärge för EU-migranter och
tredjelandsmedborgare, härbärget drivs av en ideell organisation. Kommun finansierar utöver
det många verksamheter som riktar sig till specifika grupper, anpassade efter de
omständigheter som råder för just den gruppen. Att erbjuda en målgruppsanpassad
verksamhet är inte samma sak som att bryta mot kommunallagen och principen om
likabehandling.
Att det ska vara gratis eller för ett enskilt folkslag är uppgifter som får stå interpellanten,
2. Anser ni att EU-migranternas icke-rätt till socialbidrag ska vara skäl nog för att ni
ska bryta mot tidigare nämnda lag och likabehandlingsprincip och erbjuda dem kraftigt
reducerade boendekostnader på skattebetalarnas bekostnad?
Initiativet att iordningställa och lämna bidrag till en ideell organisation för driften av en
uppställningsplats bygger på en avvägning där vii hjälpen till den här gruppen söker den
bästa möjliga effekten inom begränsade ekonomiska ramar. Som sagt utgör insatsen inte ett
brott mot några kommunala principer. Kommunen lämnar ofta riktade bidrag, allt ifrån
ungdomsidrott till andra civila organisationer som riktar sig till olika målgrupper,
3. Ni har gått ut med att det är en dyr och omständlig process att avhysa illegala
bosättningar som bara löser situationen för stunden. Hur skulle då avhysningsprocessen
bli annorlunda efter det att tidsfristen på tre månaders uppehälle gått ut? Kommer
avhysningen av personer som ändå bosätter sig på olaglig plats att snabbas upp?
Kommunen har inte ansvar för eller möjlighet att kontrollera enskilda individers uppehållsrätt
i Sverige. Vi förhåller oss till en konkret situation där människor lever i Uppsala under svåra
förhållanden och Uppsalaborna uttrycker en oro för detta. Avhysning görs av kronofogden
efter ansökan av markägaren,

2 (2)

4. Vad får majoriteten att tro att detta inte ska komma att bli en permanent lösning?
Målsättningen med uppställningsplatsen har aldrig varit att investera omfattande kommunala
resurser i en permanent verksamhet. Insatsens omfattning och framtid ska, precis som övriga
åtgärder inom området, utvärderas i relation till dess effektivitet,
5. Bostadsbristen i Uppsala är extra påtaglig särskilt under höstarna kring
universitetens terminsstart. Kommer ni att rekommendera även studenter att tillfälligt
slå upp läger på en liknande "campingplats?
Kommunen har inte utfårdat en garanti om att tillhandahålla boende för alla som kommer till
Uppsala, varken för svenska eller utländska medborgare, men det finns olika former av stöd
till den som inte har någonstans att bo. Personer som saknar boende kan till exempel få sova
på natthärbärgen efter beslut av socialtjänsten.
Den tillfålliga uppställningsplatsen riktade sig till en grupp som lever under särskilda
omständigheter i Sverige och som inte har möjlighet att få det stöd som kommunen normalt
ger till bostadslösa,
6. Har det gjorts någon riskbedömning för huruvida detta skulle kunna förvärra läget,
exempelvis ifall efterfrågan på boende i lägret blir större än de utannonserade antal på
50 platser?
Vid beslutet om att inrätta en uppställningsplats gjordes inte bedömningen att den skulle öka
tillströmningen av EU-migranter till Uppsala kommun. Antalet fattiga och utsatta medborgare
som kommer till Sverige och Uppsala beror i första hand på situationen i hemlandet och
möjligheten att försörja sig här,
7. Om en liknande plats blir full, avser då majoriteten att gå in med ytterligare
"tillfälliga insatser" som liknar denna planerade campingplats?
Vi följer utvecklingen i vår egen kommun och på andra platser i landet. Vi tror att en
blandning av åtgärder på kommunal, nationell och europeisk nivå är nödvändig. Situationen
är snabbt föränderlig. Just nu finansierar Uppsala kommun ett härbärge och en
dagverksamhet. Under en begränsad tid, i avvaktan på att härbärget skulle öppna, finansierade
kommunen en uppställningsplats. En insats som nu har skalats ned, Att vara flexibel och
noggrant följa och utvärdera situationen är helt nödvändigt.
Ilona Szatmåri Waldau (V)
Kommunalråd med ansvar för sociala frågor
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Motion från Folkpartiet Liberalerna om att frångå kösystemet
till de fristående skolorna i Uppsala så att dessa också kan ta
emot nyanlända elever

för ett ännu
bällre Uppsala!

Läget i världen är ytterst instabilt och fler människor än någonsin befinner sig på flykt undan
krig och katastrofer, Sverige är och ska, som Folkpartiet ser det, vara en humanitär stormakt.
Dock finns många utmaningar. Platsbristen i kommunens skolor är en av dem.
Nuvarande lag omöjliggör för fristående skolor att ta emot nyanlända. Fristående skolor får
bara ta emot elever utifrån ett kösystem. Självklart kan nyanlända inte på förhand veta att de
ska fly, hamna i Sverige och ställa sig i kö. Därför föreslår Folkpartiet Liberalerna att ett
undantag för kösystemet skall göras i Uppsala kommun, så att även de fristående
grundskolorna ska få ta emot nyanlända elever. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se hur ett
sådant undantag kan se ut och vilka resurser som behöver följa med när ett sådant system
införs.
Alla skolor måste i detta läge vara beredda att hjälpa till. För att elever ska kunna gå i en skola
eller på ett program som passar just dem, så långt det är möjligt, behövs alla grund- och
gymnasieskolor i detta svåra men viktiga uppdrag.

Folkpartiet Liberalerna föreslår
att de fristående grundskolorna i Uppsala undantas kösystemet för att kunna ta emot
nyanlända elever.
att kommunstyrelsen får i uppdrag att se hur det kan genomföras och vilka resurser som skall
följa med ett sådant undantag.
att uppdra åt utbildningsförvaltningen att hitta samverkan och lösningar med de fristående
gymnasierna att kunna ta emot nyanlända.

Ii

AnndManell

Vice gruppledare (FP)

ohamad Hassan
Kommunalråd (FP)
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Säkerställ att Uppsalas äldsta barnstuga bevaras
Kommunfullmäktige har genom åren fattat flera beslut för bevarande av olika
byggnader som är tidstypiska och/eller bidrar till att ge en bild av Uppsalas utveckling.
Exempel på sådana beslut är renoveringen av Nannaskolan och flytten av Prinshuset.
Alla har ett kulturhistoriskt värde.
Vi föreslår att även Uppsalas första barnstuga, Peterslunds barnstuga, ritad av Gunnar
Leche, skall utgöra en sådan byggnad. Utöver kunskap om hur den tidigaste
barnomsorgen i offentlig regi ordnades ger den en bild av hur kvinnors liv förändrades.
Barnomsorg har inte alltid varit någon självklar kommunal verksamhet.
Uppsalas första barnstuga, Peterslunds barnstuga på Torkelsgatan, togs i bruk 1940 efter
beslut i stadsfullmäktige året före. Inklusive inventarier kostade barnstugan 100 000
kronor. Styrelsen för barnavårdande institutioner hade ansvaret för verksamheten.
Peterslunds barnstuga kunde ta emot drygt 70 barn som fördelades på en
spädbarnsavdelning, en avdelning för barn 3-6 år och en lekskoleavdelning. Barnstugan
hade ungefär samma öppethållandetider som idag plus öppethållande på lördagar fram
till kl 14. Barnen fick tre måltider om dagen. Personalen bestod av sex personer
inklusive kokerska och hembiträde. Föreståndaren hade ett omfattande ansvar för
verksamheten,
Dagens Peterslund förskola drivs i kommunal regi och kan ta emot 75 barn.
Kvinnornas ställning förändrades mycket under 1900-talet, särskilt under och efter
andra världskriget. Den tidigaste kommunala barnomsorgen tillkom på grund av denna
förändring och är av både kvinnohistoriskt och kulturhistoriskt intresse.

Därför yrkar vi
att

bevarandet Uppsalas äldsta barnstuga, Peterslunds förskola, säkerställs.

Uppsala/den seMmber 2015

Liv Hahne (M)

Cecilia Forss (M)
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Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda FP) om att ta tillvara
nyanländas kompetens
I en globaliserad värld med krig och oroligheter är det en självklarhet för oss liberaler att
Uppsala ska erbjuda skydd. När allt fler söker sig till Sverige ställs dock högre krav på en
fungerande integrationspolitik. Att snabbt komma in på arbetsmarknaden och lära sig svenska
språket är avgörande för en lyckad integration. Utbildningen i svenska för invandrare (sfi)
behöver därför reformeras och individanpassas ytterligare. Nyanlända akademiker behöver få
snabbare hjälp att kunna använda sin utbildning i det svenska arbetslivet.
För att klara av att möta de behov som dagens samhälle uppvisar behövs ett större mått av
helhetssyn, flexibilitet och individanpassning inom vuxenutbildningen och inom sfi (jfr SOU
2013:76). Det pågår ett arbete såväl nationellt som lokalt med att bättre anpassa
vuxenutbildning och sfi. Detta arbeta hr dock de senaste årens till stor del fokuserat på läkare
och andra akademiker med medicinsk utbildning. Samtidigt har vi på grund av en åldrande
befolkning svårt att rekrytera inom några av lärarinriktningarna. Inte minst inom ämnen som
naturvetenskap och matematik råder en stor brist på lärare. Även inom slöjd och bild finns
stora behov av fler lärare och en stor svårighet att rekrytera.
Även om lärarutbildningarna de senaste åren tack vare Folkpartiets och Alliansens
reformarbete numera ser fler sökande, kommer det ta många år innan vi har avhjälpt
lärarbristen på grund av pensionsavgångar och för få lärare inom vissa ämnen.
Vi är övertygade om att det finns många bland våra nyanlända kommuninvånare som skulle
kunna bidra till att minska bristen på lärare och också snabbt kunna komma i egen
försörjning. I dag präglas dock sfi och vuxenutbildningen av ett allt för stort mått av
sekventiellt tänkande där eleven förväntas slutföra den ena utbildningen före den andra kan ta
vid. För ett snabbare och mer individfokuserat arbete bör därför sfi, vuxenutbildning och
praktik kombineras i större utsträckning. På så sätt skulle individen få en mer skräddarsydd
utbildning som är mer lämpad för hens etablering på arbetsmarknaden samtidigt som
kommunen sparar resurser och arbetar mer effektivt.
Nyanlända har ofta både dåliga kunskaper i svenska språket och bristande kunskap om det
svenska utbildningssystemet. Därför förutsätter en framgångsrik och mer individualiserad sfi
och vuxenutbildning att studie- och yrkesvägledningen ges erforderliga resurser och att
individuella studieplaner upprättas. Studie- och yrkesvägledningen är nödvändig för att
kommunen tillsammans med eleven ska kunna formulera mål och kartlägga utbildningsbehov.
Detta gäller i synnerhet för de invandrare som har en tidigare utbildning och
arbetslivserfarenhet som behöver kompletteras. Den individuella studieplanen är central
eftersom den ger eleven tydlighet om vilket utbildningsprogram hen har och den ger en
tydlighet för de olika utbildningsanordnare som kan komma att involveras.

I Uppsala kommun bör arbetet med att etablera ett sfi- och vuxenutbildningsprogram inom de
pedagogiska ämnena föregås av ett uppdrag till arbetsmarknadsnämnden att arbeta fram en
modellutbildning och sammanhållet uppdrag till utbildningsnämnden. I detta uppdrag bör, i
samarbete med studie- och yrkesvägledningen, ingå en kartläggning av Uppsalas nyanlända
för att ge underlag för dimensionering av utbildning och eventuellt behov av externa
utbildningsanordnare. Individen bör inom de nya utbildningarna garanteras studie- och
yrkesvägledning samt en individuell studieplan. Extra angeläget är att eleven alltid får
möjlighet till praktik och mentorer på en skola. Detta för att få kunskap i det svenska språket,
men också för att träffa framtida kollegor och få en inblick i hur det svenska skolsystemet
fungerar.
Därför yrkar vi:
Att

arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med studie- och
yrkesvägledningen arbeta fram ett sfi- och vuxenutbildningsprogram för
nyanlända akademiker med lärarbakgrund.

Att

arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samarbete med studie- och
yrkesvägledningen göra en inventering bland nyanlända för att ge underlag för
dimensionering av olika sfi- och vuxenutbildningsprogram inom exempelvis
olika modersmål, matematik, naturvetenskap, slöjd eller yrkesämnen.

Att

utbildningsnämnden ges i ansvar att utarbeta en modell för sfi- och
vuxenutbildning, eventuellt innefattande externa utbildningsanordnare, med
inriktning på läraryrket samt praktik och mentorsskap knutet till en lämplig
skola innefattande individuella studieplaner,

Anna Manell
vice gruppledare (FP)

Benny Lindholm
ledamot (FP)
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Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda FP) om fler
studentmedarbetare i skolan
Studentmedarbetarmodellen är uppskattad av såväl arbetsgivare som av de studenter som
genom modellens timanställning får arbetslivserfarenhet och ett tillskott i plånboken. Vinsten
för kommunen är dessutom dubbel. Dels får kommunen får en möjlighet att visa upp sin
bredd som arbetesgivare, dels får kommunen en relativt kvalificerad persons kompetens att
använda i den egna organisationen.
Uppsala kommun har redan idag flera exempel på hur studentmedarbetare har vidgat
kommunens perspektiv och tillfört nyttiga tjänster i kommunens organisation. Därför bör fler
studentmedarbetare anställas.
Ett område som skulle kunna dra nytta av studentmedarbetare är de kommunens pedagogiska
verksamheter. När allt fler söker sig till Sverige ställs högre krav på en fungerande
organisation inom kommunens utbildningsförvaltning. En elev eller vuxen får dock idag vänta
allt för länge på kartläggning. Andelen skolor och utbildningsplatser som har resurser och
kompetens att ta emot nyanlända är för få.
Ett område som exempelvis skulle lämpa sig mycket väl för studentmedarbetare är
kommunens LYSA-enhet, den enhet där asylsökande elever utan uppehållstillstånd
inledningsvis får utbildning. Tanken med LYSA-enheten är att de asylsökande eleverna ska
kartläggas och få en god start på skolgången innan de går vidare till vald skola.
Närheten till Uppsalas två universitet är något som kommunen bör använda sig av. Ett sätt att
snabba på integrationsprocessen och stötta Uppsalas skolor i sitt integrationsarbete vore därför
att dra nytta av universiteten och ta in studentmedarbetare i verksamheten. Kartläggning,
performansanalyser, dokumentation och lärarassistans är exempel några områden där
studentmedarbetare skulle kunna göra en insats och samtidigt själva få arbetslivserfarenhet.
Därför yrkar vi:
Att

utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att anställa
studentmedarbetare inom förskola, grundskola, gymnasieskola, sfi och
vuxenutbildning

Att

Uppsala kommun anställer studentmedarbetare inom relevant förvaltning för att
kunna arbeta med kartläggning, performansanalyser, dokumentation och övriga
arbetsuppgifter för asylsökande.

Arma Mane f
Vice gruppledare (FP)
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Benny Lindholm
ledamot (FP)

g

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE

Ink

2015 -10- 0 3

Diarier 16W1

4-244-

•

--,A,-- 4.34

Motion av Anna Manen och Benny Lindholm (båda FP) om yrkesskolor
och ökad effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna
10 000 unga går yaije år ut gymnasiet utan att ta examen. Arbetslösheten bland dessa
ungdomar är ofta mycket hög och det är en prioriterad uppgift för Uppsala kommun att genom
individanpassade, smarta åtgärder hjälpa de som saknar en gymnasieutbildning till en plats på
arbetsmarknaden.

Gymnasieskolan står emellertid inför stora utmaningar för att få en budget i balans.
Folkpartiet har i sin nationella skuggbudget härvid aviserat en satsning på yrkesutbildning för
vuxna utan gymnasiekompetens: yrkesskolan — en form av yrkesinriktad komvux.
Bakgrunden till förslaget är Folkpartiets och Alliansens mycket framgångsrika satsning på
yrkeshögskolan. Yrkeshögskolans koncept har varit att skräddarsy utbildningar i nära
samarbete med arbetslivet. Resultatet är att närmare 90 procent av de som gått på
yrkeshögskolan har fått jobb inom ett år efter examen.
Nu är det dags att ta liknande steg inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Målgruppen
för yrkesskolan ska vara vuxna utan gymnasiekompetens, främst nyanlända men också
personer som hoppat av gymnasiet. Genom att utforma dessa utbildningar i nära samarbete
med olika branscher skulle den enskilde eleven i gymnasieskolan och vuxenutbildningen få
mer praktik på arbetsplatser än genom yrkesprogrammen på gymnasiet.
Folkpartiet tror att Uppsala kommun skulle kunna använda sig av konceptet med yrkesskola
eftersom det i grunden handlar om ett samarbete mellan gymnasieskola, vuxenutbildning och
arbetslivet. Dels eftersom detta skulle kunna trygga en kompetensförsörjning inom
kommunen, yrkeslärarbristen börjar bli påtaglig. Dels eftersom det skulle leda till en mer
effektivare lokalanvändning. Genom en satsning på yrkesskola skulle resurser som annars går
till parallella strukturer inom gymnasieskola och vuxenutbildning istället kunna gå till
undervisning och lärarlöner och inte lokalkostnader.
Resultatet skulle dessutom bli bättre utbildning för de som står långt från arbetsmarknaden
genom att de ges möjlighet till en fullgod gymnasieexamen och därmed en snabbare väg till
egen försörjning.
I Uppsala kommun skulle arbetet med att införa yrkesskolor kunna börja med ett fokus på
industri- och byggsektorn samt vård- och omsorgsyrken. Arbetsmarknadsnämnden skulle
exempelvis kunna få i uppdrag att i samverkan med bl.a. företagen i Uppsala kartlägga vilka
yrkesskoleprogram som det finns ett behov av. Därefter får utbildningsnämnden i uppdrag att,
efter samråd med arbetsmarknadsnämnden, ta fram en plan för samutnyttj ande av lokaler.
Arbetsmarknadsnämnden bör i sitt arbete involvera enskilda utbildningsanordnare som redan
bedriver framgångsrik vuxenutbildning.

Därför yrkar vi:
Att

utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utarbeta
yrkesskoleprogram i samarbete med relevanta branscher i enlighet med
motionen.

Att

utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda möjliga lokaler för samutnyttj ande
av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i yrkesskoleprogrammen

Att

utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utreda
möjligheterna till ett bättre samarbete mellan gymnasieskolan och
vuxenutbildningen för att säkerställa god tillgång på lärare och lokaler

/7
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--Anna Manell

Vice gruppledare (FP)

Benny Lindh lm
ledamot (FP)
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Motion angående indexering av kommunens avgifter

Taxor och avgifter är den tredje största inkomsten för kommunerna efter skatter och statsbidrag.
Andelen har fallit från 7% till 6% för något år sedan, vilket naturligtvis är en ganska blygsam del av
kommunens inkomster. Dessutom stipulerar kommunallagen att avgifterna ska följa
självkostnadsprincipen, det vill säga kommunerna ska inte göra några vinster på överuttag av avgifter
av medborgarna.
På alltför många områden är dock avgifterna bara en ringa symbolisk ersättning från medborgaren för
den kostnad som nyttigheten man får sig till del egentligen kostar. Det gäller exempelvis barnomsorg,
äldreomsorg och kollektivtrafik. Bakgrunden är att vi tycker det är samhällsekonomiskt nödvändigt att
subventionera vissa tjänster som är viktiga för ett väl fungerande samhälle.
Till skillnad från skatteuttaget, som ju sker i proportion till inkomsten, så måste taxor och avgifter
indexeras om inte täckningsgraden ska urholkas. Tyvärr är det så att denna skillnad inte är tydlig för
många politiker — man tycks tro att skattesatsen kontinuerligt ska skrivas upp för att möta de ökade
kostnaderna, samtidigt som man tyvärr missar att höja avgifterna som behöver höjas kontinuerligt i en
ekonomi med en löpande inflation. Dessutom betyder klåfingriga beslut från regeringen om maxtaxor
en inskränkning i kommunernas självbestämmande och en urholkning av avgifternas
kostnadstäckningsgrad, något som varit speciellt märkbart inom barnomsorgen,
För att hindra plötsliga chockhöjningar när man efter kanske ett decennium inser att kostnaderna
sprungit iväg och avgifterna inte följt efter bör man införa en indexering av taxorna och avgifterna.
Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om taxejusteringar, men vad jag kan förstå är det
vanligt att kommuner lägger in en indexeringsklausul i dessa beslut om att exempelvis följa KPI.
Det finns tyvärr också en del politiska idéer om fria nyttigheter, och att kommunala tjänster ska vara
gratis. Det som är gratis leder tyvärr till att människor som använder tjänsten inte till fullo uppskattar
nyttan, eller förstår den faktiska kostnaden. Dessutom leder ofta system med gratistjänster till att det i
stället blir tiden, i form av köer, som avgör vem som får del av tjänsten. Givetvis ska det finnas ett
skydd för dem som av olika skäl har svårt att betala men det betyder inte att man generellt ska arbeta
för att ta bort taxor och avgifter.
En indexering av taxor leder till att i de fall vi har en låg inflation, eller till och med deflation, blir inte
höjningarna så märkbara. Dessutom kan man om det visar sig att höjningar inte behövs besluta i varje
enskilt fall i fullmäktige om en nedjustering av taxorna och avgifterna.
Vi kristdemokrater föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen
att göra en översikt över taxor och avgifter i kommunen
att utarbeta ett förslag till indexerade taxe- och avgiftsjusteringar där så är tillämpligt
att arbeta aktivt för att förmå staten att avskaffa maxtaxor inom exempelvis omsorg av barn
och äldre.
Uppsala 015-,10-05
Jonar gersam (1(D)

Kristdemokraterna
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VALBEREDNINGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-10-29

Plats och tid:

Stationsgatan 12, Aspen, kl: 8.00 — 8.15

Ledamöter:

Agneta Eriksson (S), ordförande
Inger Söderberg (M), v ordförande
Liza Boötius (V)
Anders A. Aronsson (EP)
Anne Lennartsson (C)
Jonas Segersam (KD)

Övriga deltagare:

Ingela Persson, sekreterare

Utses att justera:

Jonas Segersam (KD)

Ersättare:

Jonas Andersson (MP), tjg
Rikard Sparby (M)
Ulla Johansson (KD), tjg
Anna Manell (FP), tjg
Örjan Berglund (C)

Paragrafer:

55 - 60

Underskrifter:
Agneta Eriksson, ordförande

Ingela Pet son, sekreterare

as Segersam (KD), justerare
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VALBEREDNINGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-10-29

§ 55

Fastställande av föredragningslistan
Beslut
Valberedningen beslutar
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
Ordföranden redovisar sammanställning av nämndemäns frånvaro vid tingsrätten under punkten
"Övriga frågor".

§ 56

Val av justerare
Beslut
Valberedningen beslutar
att utse Jonas Segersam (KD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(8)
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VALBEREDNINGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2015-10-29

§ 57

Avsägelser och entlediganden
Beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag:
Uppsala Parkerings AB

ledamot

Håkan Pettersson

(S)

Uppsala tingsrätt

nämndeman

Anders Moldin

(1\413)

Stiftelsen UBBO

ledamot

Fredrik Svensson

(V)

Uppsala Vatten och Avfall AB

suppleant

Elisabet Öqvist

(FP)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

ledamot

Mårten Sundmark

(KD)

Uppsala B ostadsfölniedling AB

ledamot

Unn Husan

(C)

Utbildningsnämnden

ledamot

Kenny Jonsson

(C)

Arbetsmarknadsnämnden

ledamot

Ehsan Nasari

(C)

Plan- och byggnadsnämnden

ledamot

Cecilia Oksanen

(C)

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VALBEREDNINGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-10-29

§ 58

Entledigande av nämndeman
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att entlediga Kristina Dannebratt (S) från uppdraget som nämndeman i Uppsala
tingsrätt, samt
att till ny nämndeman i Uppsala tingsrätt för perioden 1 januari 2016 till 31 december 2019 utse
Polat Akgul (S).
Ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 oktober valdes Kristina Dannebratt (S) till nämndenman i Uppsala tingsrätt för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2019. Tingsrätten har påpekat
för kommunen att Kristina Dannebratt är folkbokförd i Knivsta kommun och därmed inte valbar i
Uppsala kommunfullmäktige.
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta entlediga Kristina Dannebratt (S) från sitt
uppdrag och i stället välja Polat Akgun (S) som nämndeman i Uppsala tingsrätt för perioden 1
januari 2016 till 31 december 2019.

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SA1VINIANTRÄDESPR0T0K0LL
Sammanträdesdatum:

2015-10-29

§ 59

Fyllandsval
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förrätta nedanstående val:

Nämnd, bolag stiftelse
mm./Uppdrag

Uppdragsperiod
t.o.m datum

Namn

Parti

Representant

2018-12-31

Örjan Berglund

(C)

Uppsala Tingsrätt
Nämndeman

2019-12-31

Maria Opuko

(V)

Nämndeman

2015-12-31

Bordläggs

(MP)

Curlingcompaniet

Uppsala Parkerings AB
Ledamot

Gäller intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige

(S)

Suppleant

Gäller intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige.

(S)

Suppleant

Gäller intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige.

(S)

Arbetsmarknadsnämnden
Ersättare
Ledamot

2018-12-31

Per-Eric Rosén

(MP)

fr o m 2016-01-01
tom 2018-12-31

Kenny Jonsson

(C)

2018-12-31

Magne Björklund

(V)

Stiftelsen UBBO
Ersättare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VALBEREDNINGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Nämnd, bolag stiftelse
mm./Uppdrag

Uppsala Vatten och Avfall AB
Suppleant
Ledamot

2015-10-29

Uppdragsperiod
t.o.m datum

Namn

Parti

Gäller intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige.

Aya Ibrahim

(IT)

Gäller intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige.

Johan Ulin

(C)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
ledamot

2018-12-31

(KD)

Utbildningsnämnden
Ledamot
Ersättare

fr o m 2016-01-01
torn 2018-12-31
from 2016-01-01
torn 2018-12-31

Unn Harsem

(C)

Anna Johansson

(C)

fr o m 2016-01-01
tom 2018-12-31

Daniel Solling

(C)

fr o m 2016-01-01
tom 2018-12-31

Joakim Strignert

(C)

fr o m 2016-01-01
tom 2018-12-31

Jonas Pettersson

(C)

fr o m 2016-01-01
torn 2018-12-31

Kajsa Öhlmer

(C)

fr o m 2016-01-01
tom 2018-12-31

Karolina Wigenfeldt (C)

fr o m 2016-01-01
torn 2018-12-31

Michael Eriksson

Namngivningsnäirmden
Ledamot
Socialnämnden
Ersättare
Styrelsen för teknik och service
Ledamot
Överförmyndarnämnden
Ersättare
Äldrenämnden
Ersättare
Idrotts- och fritidsnämnden
Ledamot

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Zupemlue

VALBEREDNINGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Nämnd, bolag stiftelse
mm./Uppdrag

2015-10-29

Uppdragsperiod
t.o.m datum

Namn

Parti

from 2016-01-01
tom 2018-12-31

011e Romlin

(C)

Gäller intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige.

Ingemar Bergman

(C)

Gäller intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige.

Magnus Tauvon

(C)

2018-12-31

Freij a Carlst6n

(C)

Gäller intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter
nästa val till kommunfullmäktige.

Lena Maria Jansson (C)

Kulturnämnden
Ledamot
Uppsala Konsert & Kongress AB
Ledamot
Fyrishov AB
Ledamot
Plan- och byggnadsnämnden
Ledamot
Uppsala Bostadsförmedling AB
Ledamot

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VALBEREDNINGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

2015-10-29

§ 60

Övriga frågor
Ordföranden redovisar sammanställning av nämndemäns frånvaro vid tingsrätten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

