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Kallelse
Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal
B, Vaksala torg 1, måndagen den 28 maj 2012, kl
16.30 för behandling av ärenden enligt nedan.
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AB:s låneportfölj (bordlagt KF 2012-04-23)
86. Förlängning av borgen för Björkjärnet AB
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87. Redovisning av motioner som inte slutgiltigt
behandlats av fullmäktige (bordlagt KF
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88. Detaljplan för sydöstra Fullerö, handling
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89. Motion av Jeannette Escanilla (V) om att förbättra bemötandet av äldre HBT-personer genom att minst ett äldreboende i Uppsala kommun HBT-certifieras (bordlagd KF 2012-0423)
90. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om att klyftorna ökar i Uppsala (bordlagd KF 2012-0423)
91. Motion av Pavel Gamov (SD) om insynsplats
i kommunstyrelsen (bordlagd KF 2012-04-23)
92. Motion av Erik Pelling m fl (alla S) om att
skapa Årike Storvreta (bordlagd KF 2012-0423)
93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program
94. Motion av Stavros Giangozoglou (S) om lika
villkor för alla utförare av skattefinansierad
pedagogisk verksamhet

95.

Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet av bostad först-modellen i Uppsala
96. Motion av Erik Pelling m fl (alla S) och
Johan Lundqvist m fl (alla MP) om arkitekturpolitik för ett Uppsala i tiden
97. Motion av Erik Pelling och Göran Svanfeldt (båda S) om att göra småskalig kommersiell trädgårdsodling möjlig i Uppsala
98. Motion av Emma Wallrup (V) om att
skicka ut ett informationsblad om klimatfrågan till hushållen i Uppsala kommun
99. Motion av Erik Pelling (S) om att inrätta ett
mobilitetskontor för hållbart resande i Uppsala kommun
100. Motion av Johan Lundqvist (MP) om digital cykelkarta med planeringsfunktion
Frågor och interpellationer
101. Interpellation av Liza Boëthius (V) om
hyressättning i LSS-boenden (bordlagd KF
2012-04-23)
102. Interpellation av Lisa Skiöld (V) om studievägledning i Uppsala kommun (bordlagd KF 2012-04-23)
103. Interpellation av Erik Pelling och Carl
Lindberg (båda S) om vad som händer med
cykelvägen till Ulva kvarn (bordlagd KF
2012-04-23)
104. Interpellation av Jeannette Escanilla (V)
om äldres situation inom äldreomsorgen i
Uppsala kommun (bordlagd KF 2012-0423)
105. Interpellation av Maria Gardfjell (MP) om
riktlinjer för resor i tjänsten, svar separat
106. Interpellation av Malena Ranch (MP) om
konkurrensutsättning av träffpunkter för
personer med psykiska funktionsnedsättningar, svar separat
107. Interpellation av Daniel Fredriksson (V)
om Uppsalahems renoveringar, svar
separat
108. Interpellation av Malena Ranch (MP) om
behandling av män som utövar våld i nära
relationer, svar separat
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109. Interpellation av Loa Mothata och Erik
Pelling (båda S) om hur Sunnerstastugan
värnas, svar separat
110. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om
länsstyrelsens beslut angående ny bilbro vid
Studenternas IP, svar separat
111. Interpellation av Frida Johnsson (MP) om
hur vi främjar mångfalden bland friskolorna,
svar separat
112. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om
tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel
utanför apotek, svar separat
113. Interpellation av Peter Gustavsson (S) om
hur vi utvecklar torghandeln på Vaksala
torg, svar separat
114. Interpellation av Erik Pelling (S) om vad
som görs för basketens framtid i Uppsala,
svar separat

Handlingarna till sammanträdet finns tillgängliga i
Stadshuset, kommunledningskontoret och kommuninformationen, stadsbiblioteket samt på
uppsala.se
Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i
TV Uppsala och på uppsala.se
Uppsala den 14 maj 2012

Lars Bäcklund
ordförande

Astrid Anker
sekreterare

KF 85
Nr 85. Förändring av Uppsala Vatten
och Avfall AB:s låneportfölj
KSN-2012-0472
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att bevilja amorteringsfrihet på upprättade lånereverser per likviddag 2009-02-01 respektive 200905-01, samt
att fortsättningsvis delegera till kommunstyrelsen att
besluta om förändring av Uppsala Vatten och Avfall
AB:s lån.
Uppsala den 11 april 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S) och Emma Wallrup
(V).
Ärendet
Uppsala Vatten och Avfall AB har inkommit med
en begäran om amorteringsfrihet på lånereverser
vilka upprättades i samband med bolagiseringen av
vatten- och avfallsverksamheten i Uppsala kommun år 2009, (Bilaga). Beslut om reverserna med
räntenivåbestämning samt löptid på dessa var en
del i kommunfullmäktiges beslut om att bolagiseras VA-verksamheten varför förändring av villkoren bör underställas kommunfullmäktiges prövning.
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Föredragning
Uppsala Vatten och Avfall AB:s beräknade investeringsbehov kommande fyra år beräknas till en
miljard kronor. Av detta belopp behöver bolaget
finansiera mellan 5-600 miljoner kronor genom
lån.
Bolaget har från det att det bildades haft en skuld
på nära 900 miljoner kronor till Uppsala kommun. Denna skuld är uppdelad på fem reverslån.
På dessa lån amorterar bolaget årligen cirka 52
miljoner kronor. För att inte behöva låna upp
pengar till amorteringarna, utöver det som bolaget behöver låna för sina nyinvesteringar, önskar
bolaget slippa kravet om amortering som skrevs
in i de ursprungliga reverserna. Mot detta är bolaget redo att förkorta lånens löptid avsevärt. Genom att förkorta löptiden kan den ränta som reversen har åsatts bli mer marknadsmässig. Marknadsmässigheten åstadkoms genom att kapitallöftet, den tid som pengarna disponeras, kortas och
därigenom blir räntan som löper på reversen en
bättre spegling av vad kostnaden är för ett lån
med motsvarande ränte- och kapitalbindning.
Uppsala Vatten och Avfall AB:s nuvarande låneskuld till Uppsala kommun är 944 miljoner kronor, exklusive tillgodohavande eller skuld på
koncernkontot. Av lånen är 200 miljoner kronor
amorteringsfria och knutna till specifika lån som
Uppsala kommun har på marknaden. Övriga 744
miljoner kronor är ursprungliga lånereverser med
amorteringskrav där reverserna har slutförfall
som ligger mellan 6 och 26 år framåt i tiden. Det
är för dessa reverser bolaget önskar amorteringsfrihet och då är villiga att förkorta löptiden. Reverserna är knutna till bolagets verksamhet och
omfattar både VA-verksamhet och avfallshantering.
Genom att förkorta löptiden kan bolaget successivt bygga en skuldportfölj som speglar bolagets
faktiska lånekostnad. Det finns krav på en kommuns utlåning till bolag som driver konkurrensutsatt verksamhet att räntan ska spegla upplåningsräntan för bolaget vid varje upplåningstillfälle.

Med den konstruktion som finns idag har avfallsverksamheten hos bolaget inte en individuellt
fastställd ränta. I dag sätts räntan på reverserna
som kommunens genomsnittliga ränta för hela
den kommunala skuldportföljen. På denna ränta
erlägger bolaget en marginal om 25 räntepunkter,
0.25 procentenheter. Denna konstruktion kan
vara i strid med kravet på marknadsmässigt anpassad ränta. Det förslag som nu läggs löser på
sikt detta dilemma.

KF 86
Nr 86. Förlängning av borgen för
Björkjärnet AB
KSN-2012-0495
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Ärendet
Björkjärnet AB som driver ishallen i Björklinge
har inkommit med en förfrågan om förlängning av
kommunens borgen för bolagets lån på 2 000 608
SEK. (bilaga)

Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förlänga kommunens borgen för Björkjärnet
AB:s banklån på 2 000 608 kronor i ytterligare sex
år att gälla till och med 2018-07-26,
att borgen är enkel borgen och löper på högst sex
år
att Björkjärnet AB så länge borgen löper varje
årsskifte betalar en borgensavgift motsvarande 0,5
procent av återstående lånebelopp till kommunen
att kommunen utser en representant och en revisor
vilka ska följa Björkjärnet AB:s ekonomi
att den kommunala representanten ska kallas till
Björkjärnet AB:s samtliga sammanträden, samt
att Björkjärnet AB årligen överlämnar årsbokslut
till kommunens revisor.
Uppsala den 11 april 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlsted/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S) och Emma Wallrup
(V).

Föredragning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 29-30 maj 2006 att bevilja Björkjärnet AB
borgen för ett lån på 2,5 mnkr för finansiering av
en kylanläggning i ishallen i Björklinge. Bolaget
har amorterat 0,5 mnkr på lånet fram till 2011-1231. Återstår av det ursprungliga lånet 2 000 608
kronor vilket bolaget nu lämnat en framställan om
att kommunens ska gå i borgen för.
Det tidigare beslutet om borgen baserades på att
det som bolaget investerat i är en anläggning som
kommuner oftast själva uppför, driver och finansierar. I det aktuella fallet har bolaget uppfört ishall
och driver den.
En förlängd borgen ger bolaget möjlighet att fortsätta sitt engagemang och åtagande till en lägre
kostnad än utan borgen.
Villkoren i förslaget är i enlighet med Uppsala
kommuns borgensprinciper som säger att borgen
kan lämnas i de fall en tredje part bedriver verksamhet som är av samhällsnyttig karaktär som är
av intresse för kommunen och dess medlemmar
enligt de prioriteringar som finns i styrdokument.
Borgen ska begränsas till att endast gälla investeringar.
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Nr 87. Redovisning av motioner som
inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige
KSN-2012-0564

Kommunledningskontoret avser att bereda motionsärendena till kommunstyrelsens arbetsutskott
under våren. Detta förutsätter att begärda remissvar
inkommer i tid.

Kommunfullmäktige

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i detta ärende

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att lägga redovisningen till handlingarna.
Uppsala den 11 april 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S) och Emma Wallrup
(V).
Ärendet
I reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna
i Uppsala kommun anges i § 15 (Kommunstyrelsens uppgifter) bl a ”Kommunstyrelsen skall före 1
april varje år lämna kommunfullmäktige en redovisning över motioner som kommit in till fullmäktige t o m året dessförinnan och som inte slutgiltigt
behandlats av fullmäktige”
Kommunledningskontoret har utarbetat bilagda
redovisning som är uppdaterad t o m kommunfullmäktiges sammanträde 28 februari 2011. Redovisningen omfattar 20 motioner, vilket är fler jämfört med tidigare år.

Bilaga
Väckt/Dnr
2011-05-02
2011-0245
2011-05-02
2011-0285
2011-05-02
2011-0301
2011-08-30
2011-0470
2011-08-30
2011-0444
2011-09-26
2011-0480
2011-09-26
2011-0500
2011-09-26
2011-0502
2011-09-26
2011-0503
2011-09-26
2011-0513
2011-09-26
2011-0525
2011-09-26
2011-0525
2011-09-26
2011-0527
2011-10-31
2011-0535
2011-10-31
2011-0585

Motion angående
Inrätta ett mobilitetskontor för ett
hållbart resande i Uppsala
Gör heltid till en rättighet i Uppsala

Inlämnad av
Erik Pelling (S)

Digital karta med planeringsfunktion

Johan Lundqvist (MP)

Om att skicka ut ett informationsblad
om klimatfrågan till hushållen i Uppsala kommun
Handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala
Skapa Årike Storvreta

Emma Wallrup (V)

kommentar

Marlene Burwick m fl (alla S)

Marlene Burwick och Erik
Pelling (båda S)
Erik Pelling m fl (alla S)

Lika villkor för alla utförare av skatte- Stavros Giangozoglou (S)
finansierad pedagogisk verksamhet
Klyftorna ökar i Uppsala
Ulrik Wärnsberg (S)
Kostpolitiskt program

Ulrik Wärnsberg (S)

Cykelförmåner för kommunens
medarbetare
Arkitekturpolitik för ett Uppsala i
tiden
HBT-certifiera minst ett äldreboende i
Uppsala kommun
Erbjuda boendealternativ på dövas
villkor i teckenspråkig miljö
Öka makten över arbetstiden

Johan Lundqvist (MP)

Införa pilotprojekt av Bostad-förstmodellen mot hemlöshet i Uppsala

Malena Ranch och Maria
Gardfjell (båda MP)

Behandlas av kommunstyrelsen den 11 april
Behandlas av
kommunstyrelsen den
11 april

Behandlas av kommunstyrelsen den 11 april

Erik Pelling m fl (alla S) och
Johan Lundqvist m fl (alla MP)
Jeanette Escanilla (V)
Behandlas av kommunstyrelsen den 11 april
Ilona Szatmari Waldau m fl
(alla V)
Frida Johnsson (MP)

Väckt/Dnr
2011-10-31
2011-0609
2011-10-31
2011-0610
2011-10-31
2011-0619
2011-10-31
2011-0621
2011-11-28
2011-0665

Motion angående
Behovet av e-tjänster för information
om fysisk miljö och tillgänglighet
Gör småskalig kommersiell trädgårdsodling möjlig i Uppsala
Inför rösträtt från 16 år från och med
kommunalvalet 2014
Rätt till heltid

Inlämnad av
Johan Lundqvist och Malena
Ranch (båda MP)
Erik Pelling och Göran Svanfeldt (båda S)
Kristin Lillieqvist (MP)

Se över habiliteringsersättningen

Malena Ranch (MP)

kommentar

Remisstiden till VLN
går ut 2 april

Ilona Szatmari Waldau (V)
Remisstiden till HVO
går ut 20 april
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Nr 89. Motion av Jeannette Escanilla
(V) om att förbättra bemötandet av
äldre HBT-personer genom att minst
ett äldreboende i Uppsala kommun
HBT-certifieras
KSN-2011-0526

omsorg fri från fördomar och diskriminerande
attityder och förhållningssätt på grund av bland
annat könsöverskridande identitet och sexuell
läggning (bilaga 1).

Kommunfullmäktige

Äldrenämnden ser det som mycket angeläget att
alla behandlas utifrån vars och ens förutsättningar
och att gruppen äldre HBT-personer synliggörs och
kan känna tillhörighet och gemenskap med andra.
En satsning i form av ökad HBT-kunskap inom
verksamheterna ser nämnden som angeläget och
har därför för avsikt att i kommande förfrågningsunderlag föra in denna fråga i kvalitetskraven (bilaga 2).(S), (MP) och (V) avger reservation.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att avslå motionen.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg,
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau
(V) reserverar sig till förmånför bifall till motionen.
Uppsala den 11 april 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S) och Emma Wallrup
(V).
Ärendet
I en motion av Jeannette Escanilla (V), väckt den
27 september 2011, föreslås att minst ett äldreboende i Uppsala kommun HBT-certifieras. I motionen anförs att kommunen bör gå ut med informationen och verksamheterna får därefter anmäla sitt
intresse. Arbetet föreslås därefter utvärderas och
vid avsett resultat läggs en plan upp för ytterligare
certifieringar. Bakgrunden är behovet av en äldre-

Remissbehandling
Motionen har remitterats till äldrenämnden samt
styrelsen för vård och bildning.

Styrelsen för vård och bildning avstyrker ett särskilt fullmäktigebeslut angående HBT-certifiering
av äldreomsorg. Styrelsen för vård och bildning arbetar utifrån uppdrag som ges av uppdragsnämnderna samt utifrån brukarnas önskemål. Om uppdrag ges eller om brukarna anser att det innebär ett
mervärde för verksamheten att bli HBT-certifierad
så ställer sig styrelsen positiv till det. Styrelsen har
den 9 juni 2011 beslutat att Vård & bildnings arbete ska utgå från samtliga sju diskrimineringsgrunder, vilket innebär att det målinriktade strategiska
arbetet också avser sexuell läggning och
könsöverskridande identitet eller uttryck. Delar av
verksamheten har uttryckt intresse för HBTcertifiering men certifiering är också förenat med
en kostnad för verksamheten (bilaga 3). (S), (V)
och (MP) avger reservation.
Föredragning
Motionen avser ett förslag om en HBT-certifiering
av minst ett äldreboende som ett led i att satsa på
ökad HBT-kunskap hos alla anställda inom äldreomsorgen och synliggöra äldre HBT-personer.
Syftet är att skapa en god arbetsmiljö där man kan
vara öppen med sin sexualitet, om man vill, och
där medarbetarna har kunskap att bemöta vårdtagare på ett respektfullt sätt utifrån ett HBTperspektiv. Efter certifieringen är förslaget att den
utvärderas.
Enligt diskrimineringslagen är tre av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller

könsöverskridande uttryck och sexuell läggning.
Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. I Uppsala kommuns hållbarhetspolicy är en av
utgångspunkterna de mänskliga rättigheterna som
betonar allas lika värde, delaktighet och inflytande.
Uppsala kommun ska enligt policyn kännetecknas
av att verka för mänskliga rättigheter i all sin verksamhet och det innebär att samtliga diskrimineringsgrunder skall beaktas. HBT-personers situation är således ett exempel på en sådan fråga.
Formen för att särskilt följa upp kommunens arbete
med de mänskliga rättigheterna finns i och med
hållbarhetsbokslutet.
Det är viktigt att mänskliga rättigheter synliggörs
och att kunskapen därom ökar. Utifrån detta perspektiv bör även gruppen äldre HBT-personer synliggöras och kunskapen därom höjas.
Äldrenämnden ser en satsning i form av ökad
HBT-kunskap inom verksamheterna som angelägen och har därför för avsikt att i kommande förfrågningsunderlag föra in denna fråga i kvalitetskraven. Med denna åtgärd får HBT-frågorna sägas
ha möjlighet till stor spridning och kommer därmed många brukare till del. Utförare/producenter
är fria att själva välja att HBT-certifiera sin verksamhet eller att välja annan åtgärd för att uppfylla
de krav uppdragen kräver. Styrelsen för Vård &
bildning ger exempel på verksamheter som redan
utbildar sin personal i HBT-frågor och vissa verksamhetsområden har där visat intresse för certifiering. Det senare torde vara ett uttryck för att utföraren/producenten kan och vill utföra sitt uppdrag
utifrån sina egna beslut och förutsättningar. Med
hänvisning till föredragningen och äldrenämndens
avsikt att ta in denna fråga i kvalitetskraven föreslås avslag på motionen.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.

KF 90
Nr 90. Motion av Ulrik Wärnsberg
(S) om att klyftorna ökar i Uppsala
KSN-2011-0502
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nämnden (BUN), socialnämnden för barn och unga
(SBN) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN), äldrenämnden (ÄLN) samt nämnden
för vuxna med funktionshinder (VFN, nuvarande
nämnden för hälsa och omsorg),

Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg,
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau
(V) reserverar sig till förmånför bifall till motionen.
Uppsala den 11 april 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S) och Emma Wallrup
(V).
Ärende
I motion väckt den 26 september 2011 av Ulrik
Wärnsberg (S) yrkar motionären att kommunfullmäktige beslutar att kommunen tar initiativ till att
kontinuerligt genomföra en socioekonomisk kartläggning som ett underlag och planeringsinstrument för att underlätta för kommunens nämnders,
styrelsers och bolags planering och genomförande
av olika insatser, bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till barn och ungdoms-

BUN, SBN samt UAN framhåller i sitt till stora
delar gemensamma yttrande, bilaga 2-4, att de
tillsammans har ett särskilt ansvar för barn och
unga. Kring arbetet med stadsdelsutveckling anför
BUN, SBN och UAN att de är aktiva i ett sådant
arbete och att en social rapport tagits fram av SBN
kring skillnaderna mellan olika stadsdelar. Inom
ramen för nätverket Healthy city ingår också Uppsala kommun i en förstudie gällande socioekonomisk analys av en stadsdel, Sävja. Utifrån denna
studie förväntas ytterligare kunskap erhållas. BUN
och UAN ställer sig positiva till intentionen i motionen men bifaller inte förslaget med hänvisning
till redan pågående arbete. SBN skriver att de förslag motionären framför tillgodoses av redan pågående arbete, angivna inriktningsmål och givna
uppdrag.
Nämnden för vuxna med funktionshinder, bilaga 5,
anför i sitt yttrande att Uppsala kommuns medverkan i Healthy city-nätverket och den redan ovan
nämnda förstudien kring socioekonomisk analys av
en stadsdel bör samordnas med den föreslagna
socioekonomiska kartläggningen som motionärerna föreslår.
Äldrenämnden, bilaga 6, anför att en kartläggning
som efterlyses i motionen kräver en fungerande
modell att arbeta efter. Nämnden framhåller kommunens medverkan i nätverket Healthy city och
menar att en sådan socioekonomisk karläggning
som efterlyses i motionen samordnas med detta
och andra projekt.
Reservationer
Reservationer har avgivits i samtliga nämnder av
S, V, MP.
Föredragning
Uppsala ingår sedan 2010 i nätverket Healthy city
vari pågår en socioekonomisk kartläggning i en
stadsdel. Av nämndernas yttranden framgår att
mycket sker där men att det finns frågor som kan
vara angelägna att ta ett tydligare grepp kring för
ökad kunskap om vilka grupper och områden som
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behöver extra stöd. En angelägen fråga är att utveckla samsyn mellan de olika aktörer som på olika sätt har ansvar för stadsutvecklingen. Det handlar om att utveckla former för att beakta frågor av
social karaktär med de mer fysiska bebyggelsefrågorna och samtidigt involvera andra viktiga aktörer
som kan bidra. Ett sådant utvecklingsarbete pågår
bl a i den samverkansorganisation för stadsdelsutvecklingen under SBN:s ledning.
Utifrån resultaten i den redan pågående socioekonomiska kartläggningen inom ramen för nätverket
Healthy city är det också viktigt att dra slutsatser
och vidareutveckla metoderna för att skapa bättre
kunskap om de socioekonomiska frågorna. En
modell för arbetet är på väg att tas fram.
Med hänvisning till föredragningen i frågan föreslås därför motionen vara besvarad.
Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut

KF 91
Nr 91. Motion av Pavel Gamov (SD)
om insynsplats i kommunstyrelsen
KSN-2012-0464
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår
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tion i organ med färre än 27 platser som utses av
kommunfullmäktige.
Frågan om mindre partiers möjligheter att få representation i nämnder prövades i 1991 års kommunallagsrevision. I propositionen, 1990/91: 117 (sid
75-76), framfördes att valutslaget bör ha företräde
framför minoritetsintresset.

kommunfullmäktige

att avslå motionen
Uppsala den 11 april 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S) och Emma Wallrup
(V).
Ärendet
Pavel Gamov (SD) har i motion, väckt vid sammanträde den 27 februari 2012, föreslagit att Sverigedemokraterna erhåller en insynsplats genom att
en ledamot med närvarorätt i kommunstyrelsen
utses samt ersättare för denna. Motionen återges i
bilaga
Föredragning
Möjligheten för partier som är representerade i
kommunfullmäktige att få representation i nämnder och styrelser är avhängig antalet mandat partiet
har och nämndens/styrelsens storlek. Det är inte
ovanligt att mindre partier samarbetar för att få
representation i nämnder och styrelser. Lagen om
proportionellt valsätt (1992:339) innebär att Sverigedemokraterna inte av egen kraft – 2 mandat av
81 i kommunfullmäktige – kan erhålla representa-

De ärenden som skrivs fram till kommunens beslutande organ ska innehålla en bred och fullständig information. Detta är särskilt viktigt när det
gäller de övergripande beslut som kommunfullmäktige fattar. Det är kommunstyrelsens bedömning att kommunfullmäktige har tillgång till ett
fullvärdigt beslutsunderlag. Det ska inte bygga på
muntligt given information. Då skulle allmänhetens möjligheter till insyn i kommunens verksamhet försämras.
Det finns ingen erfarenhet som visar att fullmäktiges arbete effektiviseras av att ytterligare ett parti
får närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträden. Samtidigt ska också beaktas den risk för
mindre effektivitet i kommunstyrelsens arbete som
föreligger om styrelsen utökas ytterligare från idag
15 ledamöter och 11 ersättare.
Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. Ett
bifall till motionen skulle medföra kostnader för
ersättning till förtroendevalda.

KF 92
Nr 92. Motion av Erik Pelling m fl
(alla S) om att skapa Årike Storvreta
KSN-2011-0480
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att
inom ramen för nämndens ansvar för natur- och
parkfrågor hantera frågan om att utveckla årummet
i Storvreta, mellan Fyrisåns dalgång i väster och
Storskogens skogslandskap i öster, enligt de ambitioner som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Storvreta, samt
att därmed besvara motionen.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg,
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau
(V) reserverar sig till förmånför bifall till motionen.
Uppsala den 11 april 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Andreas Bergman, Simone
Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S) och Emma Wallrup
(V).
Ärendet
Erik Pelling m fl (alla S) har i en motion väckt den
26 september 2011 föreslagit att dåvarande fritidsoch naturvårdsnämnden får i uppdrag att i samråd
med berörda parter ta fram ett program för hur ett
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Årike Storvreta med ett promenadstråk längs Fyrisån kan skapas. Se ärendets bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen är remitterad till fritids- och naturvårdsnämnden som anser att motionen ligger i linje med
de ambitioner som redovisas i den fördjupade
översiktsplanen (FÖP) för Storvreta och som godkändes av kommunstyrelsen den 7 mars 2012.
Detta under förutsättning att kommunfullmäktige
antar planen. Se ärendets bilaga 2
Föredragning
I översiktsplanen (ÖP) som antogs i juni 2010
finns tydliga mål för att bevara och utveckla de
värdefulla kultur- och naturmiljöerna längs Fyrisåns stränder. I ÖP står följande angående Storvreta:
”Nuvarande badplats i Fyrisån bör uppgraderas. En
bred grönkil från Storskogen bör behållas från
samhället i höjd med idrottsplatsen. Beredskap bör
finnas för ytterligare expansion med idrottsytor och
friluftsanläggningar.”
I FÖP Storvreta har ÖP:s mål vidareutvecklats och
stämmer väl överens med motionärernas förslag.
Detta framgår också av remissvaret från fd fritidsoch naturvårdsnämnden.
Ambitionerna i den nu antagna FÖP Storvreta
överensstämmer med den utveckling av området
som föreslås i motionen. Ansvaret för att realisera
dessa intentioner ligger inom gatu- och samhällsmiljönämndens ansvarsområde.
Ekonomiska konsekvenser
Gatu- och samhällsmiljönämnden har att hantera
de ekonomiska konsekvenser som en utvecklingsplan för området innebär. En del av investeringarna
bör kunna rymmas inom ramen för framtida exploateringar i Storvreta.

KF 93
Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg
(S) om kostpolitiskt program
KSN-2011-0503
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S) och Ilona Szatmari
Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall
till motionen.
Maria Gardfjell och Rickard Malmström (båda
MP) reserverar sig enligt bilaga A.
Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och
Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande; Mats Gyllander,
Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman,
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP),
Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene
Zetterberg, Milischia Rezai (alla S) och Emma
Wallrup (V).
Ärendet
I motion väckt den 26 september 2011 av Ulrik
Wärnsberg (S) yrkar motionären att kommunfullmäktige beslutar att ta initiativ till att
utarbeta ett policydokument eller kostpolitiskt
program om måltider för all kommunfinansierad verksamhet, ärendets bilaga 1.
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Remissbehandling
Motionen har remitterats till barn och
ungdomsnämnden (BUN), utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden (UAN), äldrenämnden (ÄLN) samt styrelsen för vård och bildning (SVB).
BUN och UAN innehåller till stora delar
gemensamma synpunkter, bilaga 2-3. Båda
nämnderna instämmer med motionären att en
näringsriktig skolmåltid är viktig för att
eleverna ska klara skoldagen. Nämnderna
anser dock inte att ytterligare riktlinjer innebär
någon större skillnad mot dagens situation.
Nämnderna hänvisar i sina yttranden till Liv
och hälsa ung undersökningen som visar att en
övervägande majoritet av barnen i både
grundskola och gymnasium äter minst ett lagat
mål mat om dagen antingen i skolan eller på
kvällen, för majoriteten av barn både i skolan
och hemma på kvällen. BUN anför också att
oavsett producent så styrs den pedagogiska
verksamheten av skollagen där det framgår att
eleverna ska erbjudas näringsriktiga måltider i
grundskolan. För uppföljning av de fristående
skolorna, såväl grund- som gymnasieskolan, är
skolinspektionen ansvarig och tillstånd kan
dras in om det finns anmärkningar på att inte
skollagen följs.
I skollagen för gymnasieskolan står inget
gällande kost varför UAN beslutat att även
gymnasieelever i kommunala skolor ska erbjudas kost på sätt som anges för grundskolan.
Livsmedelsverkets rekommendationer följs
enligt uppgift från styrelsen för vård och bildning.
UAN uppger också i sitt svar att de i sin uppdragsplan för 2011-2014 tagit fram effektmål
som lyder: Frågor om motion, sund kosthållning och övervikt ska prioriteras i skolan
och andra sysselsättningar. Även i uppdragsplan för 2012-2015 har nämnden formulerat
mål om att personer som deltar i utbildning och
riktade insatser ska få information om vikten
av kost, motion samt fysisk och psykisk hälsa.
Nämnden föreslår därför att man istället för ett
kostpolitiskt program ska ställa krav för att nå
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ökad kvalitet och hänvisar till att flera kommuner arbetat med sin upphandling och lyckats
bra. Kommunen skulle därmed kunna styra
många av de krav som efterfrågas.
Äldrenämnden, bilaga 4, anför i sitt yttrande
att ett övergripande kostpolitiskt policydokument blir alltför övergripande och inte
något tydligt styrdokument. De skäl nämnden
visar är att behoven hos barn, ungdom och äldre med behov av vård och omsorg skiljer sig
betydande och frågorna är väsentligt olika och
komplexa. Äldrenämnden ställer sig också
frågande till om ett övergripande kostpolitisk
program får förväntad effekt. Nämnden menar
att det sannolikt är mer effektivt att respektive
nämnd tar fram egna riktlinjer för berörda målgrupper och att sådana riktlinjer skulle bli ett
tydligare styrdokument.
Styrelsen för vård och bildning, bilaga 5, anser
att frågan är viktig men vill också lyfta fram att
verksamheten redan idag är reglerad av flera
lagar och riktlinjer. Styrelsen för vård och bildning ställer sig huvudsakligen positiv till förslaget men med vissa synpunkter och förslag.
De fördelar som SVB ser är att det skulle kunna kopplas till en positiv folkhälsoutveckling,
kvalitetssäkrande effekter och en förstärkning
av det kommunala varumärket. SVB anser att
det kan bidra till gemensamma spelregler och
ökad tydlighet för alla intressenter. Styrelsen
anser att innan ett sådant arbete påbörjas kundnyttan bör övervägas och även eventuell kostnadsekonomisk effekt. SVB anför slutligen att
en policy inte bör vara för reglerande och styrande i detalj.
Reservationer
Reservationer har avgivits i BUN och UAN av
S, V, MP.
Föredragning
Motionären föreslår att Uppsala kommun ska
ta fram ett policydokument eller ett
kostpolitiskt program med syfte att utveckla
styrningen avseende de kommunfinansierade
måltiderna. Tillgången till näringsriktig skolmat är numera inskrivet i skollagen för grund-

skolan och UAN har beslutat att även
gymnasieelever ska erbjudas detta på sätt som
anges för grundskolan. Äldrenämnden har
sedan tidigare antagit riktlinjer inom äldreomsorgen för mat, måltider och nutrition.
Att göra ett kostpolitiskt program som når alla
målgruppers olika behov är sannolikt komplicerat. Ett alternativ är att respektive nämnd
tar fram egna riktlinjer för sina respektive målgrupper och även beaktar frågorna i samband
med upphandling. Genom att ställa tydliga
krav i samband med upphandling kan kvaliteten på maten säkerställas och utvecklas
kontinuerligt. Varje nämnd är fri att anta riktlinjer för den egna nämndens verksamhet.
Med hänvisning till föredragningen föreslås
därför att motionen avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
Bilaga A
MP-reservation
God mat är a och o. Är maten inte god så spelar det ingen roll om den är näringsberäknad på
tallriken. Därför behöver kommunen ha tydliga
ambitioner om hur måltider ska tillagas och
serveras för att lagens krav på såväl skolområdet som i vård- och omsorg ska uppfyllas.
Knappt hälften av landets skolor lever upp till
kraven att servera näringsriktig skolmat. Bara
6,3 procent av dem uppfyller krav vad gäller
järn, D-vitamin, fettkvalitet och fibrer. Det
framgår av den hittills största studien av
svensk skolmat som presenterades i april 2012
av Skolmat Sverige. Bakom organisationen
står Karolinska institutet, Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), Folkhälsoinstitutet och
Livsmedelsverket.
Den nya skollagen slår fast att skolmaten ska
vara näringsriktig. Skolinspektionen utvärderar
nu hur tillsynen av det nya lagkravet ska
genomföras i praktiken.

3 (3)

En policy eller kostpolitiskt program skulle
inte innebära någon skillnad mot dagens
situation, skriver BUN i sitt yttrande och samtidigt skriver de att de fått uppgifter från Vård
& Bildning att de skulle följa Livsmedelsverket rekommendationer och att för friskolor
kontrolleras i regel matsedeln vid uppföljning.
De uppger att det förekommer fristående förskolor som köper mat från ett uppsalaföretag
som på sin hemsida anger att deras mat är
näringsvärdeberäknad. Hur stor andel av förskolorna det är framgår inte. Inte heller om
någon kontrollerat att hemsidans uppgift är
korrekt. De menar fortsättningsvis att kommunerna saknar rådighet då staten är ansvarig
för uppföljning av fristående skolor.
Det anser vi är en mycket passiv hållning.
Kommunen bör använda sin insynsrätt på ett
mer aktivt sätt. Det vore väl dessutom utmärkt
att utarbeta delen om kostpolitiska programmet
för skolor tillsammans med friskolorna i
Uppsala så att det kan omfatta alla skolor.
Även om detta skulle ske på frivillig grund så
kan effekten bli minst lika god. Friskolornas
riksförbund har gjort motsvarande överenskommelser med SKL inom andra områden.
Det vore lämpligt att överenskommelser också
görs på lokal nivå.
Vård & bildning påminner om att kostpolitiska
program finns i mer än hälften av landets
kommuner och menar att en lämpligare benämning är måltidspolitiskt program – det
instämmer MP i.
MP menar också att det ligger mycket politik i
vilken mat vi serverar. Maten har klimatpåverkan vilket är grunden till att behöva öka
såväl ekologiska som närproducerade livsmedel. Men här behövs också en tydlig strategi
hur konsumtionen av vegetabilier ska utgöra
en ökad andel av maten. Här finns flera strategier som är viktiga att ta ställning till i ett
måltidspolitiskt program: Hur ska IVE-målet
om hållbara livsmedel tolkas? Hur kan grönsaksbufféer öka grönsakskonsumtionen? Ska
grönsaker utgöra en större del av tallriken? Ska
vissa dagar vara helvegetariska dagar? Ska

vegetarisk mat utgöra grunden för matlagningen och tillbehör i form av fisk och kött
serveras som alternativ till ett proteinrikt vegetariskt grundalternativ? Hur minskar man
bristen på D-vitamin och järn i skolmaten?
Vilka krav har vi på måltidsupplevelse, näringsriktighet och minskat matsvinn? Listan
kan göras längre.
Det behövs ett sammanhållet måltidspolitiskt
program för att såväl målen i IVE, som lagens
krav ska kunna uppföljas och uppnås. Miljöpartiet reserverar sig till förmån för bifall till
motionen.

KF 94
Nr 94. Motion av Stavros Giangozoglou (S) om lika villkor för
alla utförare av skattefinansierad
pedagogisk verksamhet
KSN-2012-0500
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S) och Ilona Szatmari
Waldau (V) reserverar sig till förmån för att
kommunfullmäktige ska besluta
att utreda hur kostnaderna för de omfattande
ombyggnationer och upprustningar som ett
flertal av Uppsalas skollokaler står inför, bland
annat flera äldre byggnader av ett stort
kulturhistoriskt värde, kan hanteras på ett
konkurrensneutralt sätt, samt
att därmed besvara motionen.
Maria Gardfjell och Rickard Malmström (båda
MP) reserverar sig till förmån för att kommunfullmäktige ska besluta
att ge barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag
att utreda om kommunala skolans merkostnader och lokalöverskott kan kompenseras
med anledning av att kommunen har ett
uppdrag att upprätthålla skolverksamhet runt
om i kommunen samt ansvar för oförutsedda
behov, samt
att därmed besvara motionen.
Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
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I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och
Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande; Mats Gyllander,
Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman,
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP),
Karin Ericsson (C), Bengt Westman, Irene
Zetterberg, Milischia Rezai (alla S) och Emma
Wallrup (V).
Ärende
Stavros Giangozoglou (S) har i motion väckt
vid sammanträde den 26 september 2011 föreslagit att utreda möjligheterna att ersätta fristående pedagogiska verksamheter för sina
faktiska lokalkostnader enligt lagstiftarens avsikt om likabehandlingsprincipen och för att
uppnå konkurrensneutralitet. Motionen återges
i ärendets bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till styrelsen för vård
och bildning (SVB), bilaga 2, barn- och ungdomsnämnden (BUN), bilaga 3, samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN),
bilaga 4, för yttrande.
SVB håller fast vid sin grundinställning att
Uppsala kommun via sina uppdragsnämnder
alltid ska eftersträva ett konkurrensneutralt bemötande mot olika producenter. Vid val av alternativa ersättningsmodeller förespråkas den
som ger största konkurrensneutraliteten.
Nämnden tar inte ställning till vilken av de
gällande principerna som bäst svarar mot
denna neutralitet i detta ärende.
BUN och UAN redovisar att ersättningsmodellen är prestationsbaserad och ej relaterad
till organisation eller till producenternas kostnader. Hur kostnaderna fördelas mellan olika
produktionsfaktorer är en fråga för producenten. Nämnderna lyfter också fram att
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även de kommunalt drivna skolorna får ersättning baserad på en genomsnittlig hyreskostnad, dvs inte i förhållande till den enskilda
skolans faktiska lokalkostnad. Nämnden lyfter
också fram behovet av transparens i ersättningssystemet samt risken för att en ersättning
baserad på faktiska lokalkostnaden kan vara
kostnadsdrivande. Båda nämnderna betonar
även behovet av att kommunfullmäktige kompenserar för producenternas ökade lokalkostnader genom att öka uppdragsnämndernas
kommunbidrag i motsvarande utsträckning för
att ersättningen till skolorna inte ska urholkas.
I BUN och UAN reserverade sig (S), (V) och
(MP) mot beslutet.
Föredragning
I barn- och ungdomsnämndens och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ersättningsmodell till såväl kommunalt drivna som
fristående skolor lämnas ersättning per elev inkluderande ersättning för lokalkostnaderna.
Lokalersättningen är beräknad enligt grundregeln så att den motsvarar kommunalt drivna
skolornas genomsnittliga lokalkostnad per
elev. Lagen ger möjlighet att om särskilda skäl
föreligger ersätta de fristående skolorna med
de faktiska kostnaderna om de är skäliga.
Från årsskiftet 2011/2012 infördes för de
kommunalt drivna förskolorna och skolorna ett
av kommunfullmäktige beslutat internhyressystem som bygger på funktionshyra, dvs
lokalernas funktionalitet indelas i tre nivåer där
högsta nivån ska motsvaras av den jämförelsevis högsta funktionaliteten. Dessutom
gavs fastighetsnämnden i uppdrag att införa ett
mer flexibelt system där speciallokaler separeras på det sätt som påbörjats med gymnastiklokaler, dvs skolorna hyr gymnastiksalarna vid behov och inte på årsbasis som
tidigare. Detta likställer de kommunalt drivna
skolorna i högre utsträckning än tidigare med
de fristående. Den utvecklingen har fastighetsägarnämnden i uppdrag att fortsätta genom att
identifiera fler speciallokaler som också kan
disponeras för andra ändamål, t ex genom uthyrning till föreningslivet. Detta är ytterligare

ett steg i likabehandlingen och konkurrensneutraliteten. Arbetet kommer att fortskrida
under 2012.
Uppdragsnämnderna framhåller att i propositionen Offentliga bidrag på lika villkor,
prop.2008/2009, framgår att ersätta fristående
skolor för faktiska lokalkostnaderna skulle innebära ett väsentligt avsteg från likabehandlingsprincipen och minska konkurrensneutraliteten och kunna innebära kraftigt ökade administrativa kostnader för såväl kommuner
som enskilda huvudmän. Regeringen frångick
därmed utredarens förslag (SOU 2008:8) att
bidraget för lokaler skulle motsvara de faktiska
kostnaderna, förutsatt att de var skäliga.
I kommunfullmäktiges beslut 2010 om ansvarsfördelningen gällande de pedagogiska
lokalerna framhölls nödvändigheten av att en
ersättningsmodell enligt den nu gällande kräver uppföljning i förhållande till den allmänna
utvecklingen av lokalkostnaderna. Uppdragsnämnderna framhåller också behovet av att
fullmäktige kompenserar UAN och BUN för
producenternas ökade lokalkostnader i motsvarande utsträckning för att grundbeloppen
till producenterna inte ska urholkas.
Sammanfattningsvis är kommunens hantering
av egna pedagogiska lokaler i omvandling. Ett
nytt internhyressystem i kombination med
flexiblare förhyrning av lokalerna ökar de
kommunala skolornas likställighet med de fristående alternativen. Målet är ökad lokaleffektivitet. Ersättningen utgår för prestation och
är producentoberoende. Utvecklingen be-höver
följas upp med hänsyn till risken för att uppdragsnämndernas ersättning kan urholkas om
lokalkostnaderna fortsatt stiger. Det är dock
viktigt att det nya internhyressystemet hinner
genomföras fullt ut innan ytterligare åtgärder
vidtas.

KF 95
Nr 95. Motion av Malena Ranch och
Maria Gardfjell (båda MP) om att
införa pilotverksamhet av bostad
först-modellen mot hemlöshet i Uppsala
KSN-2011-0585
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att bifalla motionen
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att i
samråd med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden utreda möjligheterna att starta ett försöksprojekt med bostad först inom ramen för
nämnden för hälsa och omsorgs övergripande arbete inom området, inom angiven ekonomisk ram i
enlighet med föredragningen, samt
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att
förhandla med Uppsalahem AB om att upplåta 5
lägenheter till pilotprojekt bostad först-modell.
Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
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motionärerna att kommunfullmäktige beslutar att
uppdra till nämnden för vuxna med funktionshinder, numera nämnden för hälsa och omsorg, att
inrätta en pilotverksamhet med Bostad först som
modell, bilaga 1.
Syftet med bostad-först-modellen är att man först
tillgodoser den grundläggande rätten till bostad
gällande hemlöshet, oavsett anledningen till hemlösheten. Genom att säkerställa rätten till bostad
först möjliggörs andra åtgärder utifrån individens
situation så som exempelvis att hantera missbruk
eller skulder.
Ett antal svenska kommuner har startat försöksverksamheter för bostad först-modellen och har
dragit slutsatsen att dubblera antalet lägenheter.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till nämnden för hälsa och
omsorg, NHO. Bilaga 2.
NHO ställer sig huvudsakligen positiva till motionärernas förslag om att bostad först- modellen ska
ses som en grundläggande rättighet. Nämnden ser
också klara fördelar med att man kommer bort från
en sekundär bostadsmarknad. NHO menar att arbetet med hemlösa skiljer sig från bostad förstmodellen huvudsakligen genom att man i nuvarande verksamhet i kommunen skiljer på boendet å
ena sidan och stöd/behandling å andra sidan.
Nämnden har redan idag uppdrag från kommunfullmäktige att skapa ett så kallat halvvägshus, som
innebär att personen under vistelsen på halvvägshuset får en bostad som den gradvis flyttar in i
samtidigt som den får stöd under hela vägen. Skillnaden mellan bostad först-modellen och halvvägshus är att personen i ett halvvägshus gradvis slussas ut till eget boende, medan bostad först modellen innebär att personen direkt flyttar till ett permanent boende.

Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk
(alla M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C),
Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai
(alla S) och Emma Wallrup (V).

Nämnden menar att det finns ett brett utbud av
öppna stödinsatser och boendestöd i befintlig organisation men att det är möjligt att kombinera en
bostad först-modell med dessa.

Ärende
I motion väckt den 31 oktober 2011 av Malena
Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) yrkar

Nämnden ser en problematik i att bostadsföretagen
i kommunen ser restriktivt på att upplåta lägenheter
till denna målgrupp, vilket inbegriper det av Uppsala kommun ägda Uppsalahem AB. En avgörande
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förutsättning för att möjliggöra en bostad förstmodell är en utökad kvot av bostäder för upplåtelse
samt en större flexibilitet till att godkänna personer
med belastning, så som exempelvis betalningsanmärkningar. Nämnden anser därför att en förutsättning för detta är att ägardirektiven till Uppsalahem
AB måste ändras om det ska vara möjligt att
genomföra modellen.
Reservationer har avgivits av V respektive S och
MP (särskilt yttrande).
Föredragning
Motionärerna yrkar att man ska införa en bostadförstmodell i Uppsala och hänvisar till ett pilotprojekt i Stockholm som genomförts med positivt
utfall. Projektet har valt att fördubbla antalet lägenheter enligt bostad-först-modellen. Den första
hyresgästen flyttade in i augusti år 2010. Vid uppföljning 7 september år 2011 hade totalt 15 personer flyttat in. 14 personer bor kvar i lägenheterna
trots att boendesituationen är skör för flera av dem.
Ytterligare 15 lägenheter kommer att tillskapas i
Stockholm. Vilket antal motionärerna tänkt sig i
Uppsala framgår inte av motionen, men sannolikt
betydligt färre.
Socialstyrelsen betonar i sina riktlinjer för behandling av missbrukare med psykisk ohälsa att personerna behöver behandling både för livsproblem,
missbruk och psykisk ohälsa. Att hantera boendesituationen kan ses som en del av insatserna för livssitutionen.
Nämndens uppdrag att skapa ett halvvägshus är ett
sätt att möta problematiken med hemlöshet parallellt med insatser utifrån individens behov av stöd
och hjälp.
En avgörande förutsättning för att ett projekt med
bostad först i Uppsala ska kunna lyckas är att man
utarbetar former för stöd till individerna som kan
vara aktuella. Samtidigt bör man beakta individens
förutsättningar för att klara en egen bostad varför
formen kanske inte passar samtliga hemlösa. Det är
viktigt att hitta olika former för att hantera hemlöshetsproblematiken med utgångspunkt i den enskilde individens behov och situation.
Nämndens pågående arbete med att tillskapa ett
halvvägshus kan med fördel kombineras med en

bostad först-modell. Ett alternativ som skulle kunna passa i Uppsala är att man provar modellen i
liten skala med exempelvis fem lägenheter och
sedan utvärderar arbetet efter ett år. Detta innebär
att det krävs tillgång på bostäder t ex genom Uppsalahem AB. Förslaget är därför att nämnden får
uppdrag att förhandla med Uppsala hem om att
skapa fem lägenheter som kan fungera som ett
pilotprojekt enligt bostad först-modellen för att
utvärdera detta efter ett år.
Ekonomiska konsekvenser
Fem lägenheter samt förändringar i insatsmodellen
kommer att innebära ökade kostnader initialt, men
på sikt kan dessa sannolikt minska då aktuella personer blir mindre beroende av stöd.

KF 96
Nr 96 Motion av Erik Pelling m fl
(samtliga S) samt Johan Lundqvist
m fl (samtliga MP) om arkitekturpolitik för ett Uppsala i tiden
KSN-2011-0525
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att uppdra till plan- och byggnadsnämnden att i
samråd med gatu- och samhällsmiljönämnden
genomföra en förstudie enligt föredragningen
för avrapportering senast 2013, samt
att därmed besvara motionen.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona
Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån
för bifall till motionen.
Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman
(alla M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och
Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande; Mats Gyllander,
Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman,
Simone Falk (alla M), Karin Ericsson (C),
Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia
Rezai (alla S) och Emma Wallrup (V).
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Ärendet
Erik Pelling m fl (samtliga S) samt Johan
Lundqvist m fl (samtliga MP) har i motion
väckt den 26 september 2011, yrkat att kommunfullmäktige i ett brett samråd med kommuninvånarna utarbetar en sammanhållen
arkitekturpolitik med tydliga mål och riktlinjer
för Uppsalas stadsutveckling. Motionen återges i ärendets bilaga 1
Remissbehandling
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har
lämnats av byggnadsnämnden (bilaga 2), gatuoch trafiknämnden (bilaga 3) samt fritids- och
naturvårdsnämnden (bilaga 4) samt.
Byggnadsnämnden (BNN) och gatu- och
trafiknämnden (GTN) anser båda att förslaget
är intressant men att underlaget för beslut är
otillräckligt och att de nämnder som ansvarar
för samhällsbyggnad och utformning av de
offentliga rummen bör få i uppdrag att utreda
frågan vidare.
Byggnadsnämnden anför vidare att en sådan
utredning bör redovisa vilka vägval som behöver göras samt vilka möjligheter en arkitekturpolitik ger, genom att inhämta erfarenheter
från andra städer. Det krävs enligt nämnden en
stor arbetsinsats för att ta fram en ”arkitekturpolicy”. BNN redovisar att det i Uppsala finns
en praxis som utvecklats under lång tid, men
som inte kodifierats i något samlat dokument.
BNN föreslår att motionen avslås. Ledamöterna för S, V och MP har avgivit reservation.
Fritids- och naturvårdsnämnden (FNN) anför
att parker, landskap, stadsnatur, torg och gårdsmiljöer i staden kommer att få en allt mer
betydelsefull roll i den tätnande staden. Deras
utformning är avgörande för hur många funktioner de kan fylla. En arkitekturpolitik bör
utformas som ett komplement till översiktsplanen. Där översiktsplanen säger att de
offentliga rummen ska utformas med hög arkitektonisk standard så ska en arkitekturpolicy
säga hur men utan att styra mot en likriktning.
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Föredragning
Kommunstyrelsen ser för egen del att det i
motionen föreslagna innehållet i arkitekturpolitiken har en betydligt bredare ansats än
det rent gestaltningsmässiga. Det som föreslås
ligger till stor del väl i linje med de ambitioner
som uttalas i gällande styrdokument: ökat
inslag av konkurrens och arkitekttävlingar i
samband med exploatering av utvecklingsområden (FSN:s riktlinjer för markanvisningar); tydliga riktlinjer för hållbart byggande
och energieffektiva bostäder (ÖP2010, även
följduppdrag att utarbeta hållbarhetsprogram);
nya metoder för att bättre förankra och öka
kunskapen om stadsutvecklingen bland Uppsalaborna (”öka de boendes delaktighet och inflytande”, IVE 2012-2015). Det fjärde exemplet på inslag – systematiska utvärderingar av
större projekt – saknar dock motsvarighet i
styrdokument och uppdrag.
Allt fler städer tar fram arkitekturpolicies eller
motsvarande. Med Uppsalas utvecklingstakt
behövs styrdokument som ökar tydligheten i
villkor för förändringar i stadsbygden, som har
legitimitet genom väl genomförda processer
samt bidrar till ökad kvalitet. Huruvida en
”sammanhållen arkitekturpolitik” är ett sådant
inslag kan inte avgöras utan åtminstone en
begränsad förstudie. Den bör fokusera på
lämplig avgränsning av sakfrågor och beslutsnivå samt på vilken arbetsinsats som krävs och
vilken nyttan kan vara – med utgångspunkt i
erfarenheter från omvärlden och förhållandena
i Uppsala.
Det är lämpligt att plan- och byggnadsnämnden får kommunfullmäktiges uppdrag att göra
en sådan förstudie i samråd med gatu- och
samhällsmiljönämnden. Förstudien kan då finnas med som ett underlag inför samlade överväganden våren 2014 kring översiktsplanens
aktualitet och vilka strategiska sakområden
som är särskilt viktiga att vidareutveckla arbetssätt kring.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningens omfattning begränsas så att den
kan genomföras inom befintlig budget

KF 97

Nr 97. Motion av Erik Pelling och
Göran Svanfeldt (båda S) om att
göra småskalig kommersiell trädgårdsodling möjlig i Uppsala
KSN-2011-0610
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att bifalla motionen, samt
att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden
att se över regelsystemet för lokal odling på
kommunal mark i Uppsala.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S) och Emma Wallrup (V) reserverar sig till förmån för att kommunfullmäktige ska besluta enligt arbetsutskottets förslag
att bifalla motionen,
att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden
att se över regelsystemet för lokal odling på
kommunal mark i Uppsala för att kunna möta
framtidens olika behov av stadsodling, samt
att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden
att i samverkan med berörda nämnder se över
om de utpekade områdena för odling i Översiktsplanen är tillräckliga för att utveckla
stadsodlingen i Uppsala.
Maria Gardfjell och Rickard Malmström (båda
MP) reserverar sig enligt bilaga A
Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Mats Gyllander (alla
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M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD),
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Emma
Wallrup (V).
Dessutom närvarande:Christopher Lagerqvist,
Andreas Bergman, Simone Falk (alla M),
Karin Ericsson (C), Bengt West-man, Irene
Zetterberg och Milischia Rezai (alla S).
Ärendet
Erik Pelling (S) och Göran Svanfeldt (S) har i
en motion väckt den 31 oktober 2011 föreslagit
att fritids- och naturvårdsnämnden får i
uppdrag att se över regelsystemet för lokal
odling på kommunal mark för att möjliggöra
småskalig kommersiell trädgårdsodling i
Uppsala. Se ärendets bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen är remitterad till gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN). Se bilaga 2.
GSN ställer sig positiv till att se över regelsystemet för lokal odling på kommunal mark. I
samband med detta vill nämnden se över lämpliga lokaliseringar för främst småskaliga kommersiella trädgårdsodlingar. Nämnden poängterar vikten av att miljö- och hälsoskyddsnämnden, ur ett tillsynsperspektiv inkluderas
vid försäljning av lokalt producerade livsmedel.
Föredragning
Stadsodling är ett begrepp som diskuteras allt
mer. Det handlar dels om möjlighet till en utökad egenförsörjning, dels om att själv vara
delaktig i produktionen av mat och på så sätt
bestämma själv över hantering och produktion.
Odling utan bekämpningsmedel och tillsammans med barn, där lärande blir en viktig
del, är andra positiva effekter.
Flera svenska städer arbetar med att utveckla
stadsodlingen. I Malmö har odlingar anlagts i
parker, i Göteborg har sk storodlingsområden
anlagts lite utanför staden. I Uppsala har ideel-
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la krafter satt i gång ”Matparken” i Gottsunda.
I det planerade området Östra Salabacke finns
mark för trädgårdsodling med i diskussionerna
för områdets utformning, initierat av byggföretagen.
Motionen angående stadsodling behandlar en
viktig och aktuell fråga. Ett första steg att möta
det ökade intresset och behovet av stadsodling
skulle kunna vara att i enlighet med motionen
se över regelsystemet för olika odlingsformer i
Uppsala. Utifrån regelsystemöversynen bör
även, som ett andra steg, de utpekade områdena i ÖP ses över för att klargöra om de är
tillräckliga för att utveckla stadsodlingen i
Uppsala.
Ekonomiska konsekvenser
Gatu- och samhällsmiljönämnden har att
hantera de ekonomiska konsekvenser som en
regelöversyn innebär inom gällande ekonomiska ramar.
Bilaga A
Mp-reservation
Miljöpartiet reserverar sig till förmån för bifall
till förslaget från KSAU som innebär bifall till
motionen. Lokal produktion av livsmedel
ligger i tiden och Miljöpartiet skriver också
under på att stadsnära livsmedelsproduktion
måste främjas och regelverket utvecklas.
Visst måste kommunen ge utrymme för kommersiella stadsodlingar, men det är än viktigare
att satsa på och utveckla fler gemensamma odlingar, efter modellen Matparken. Matparken i
Gottsunda har varit framgångsrik på flera sätt.
Det finns brister i infrastrukturen för de initiativ som redan startats. Det finns till exempel
inte någon eldrift av vattenpumpen i Matparken, vilket kommunen borde kunna ordna. Det
finns också stor anledning att främja och utveckla fler former av kolonilotter och välkomna mindre rabattodlingar i bostadsområden.
De kommersiella ”stadsodlingarna” bör i första
hand ligga inom 1-3 mils omkrets runt staden.
All form av småskalig jordbruksproduktion,

inte enbart grönsaksodling, bör främjas. Kommunen bör säkerställa att betesmarker i stadsnära naturområden och reservat betas så att
naturvärdena kan upprätthållas. Här kan kommunen främja kontakter mellan jordbrukare
och närboende så att de senare också involveras i produktionen. Stadsodlingar bidrar
starkt till allmänintresset som folkhälsan, klimatet och människors livskvalitet.
Kommersiella odlingar i stadsmiljö klarar sig
enbart
med
kraftigt
subventionerade
markostnader – det är knappast en tillfällighet
att det nästan inte finns några kvar. För att
främja stadsnära odling måste också jordbruksmark bevaras långsiktigt och inte bebyggas.
Representanter för lokala matföretag i Uppsala
har framhållit att en viktig aspekt av stadsodlingar är att synliggöra matens ursprung och
därmed öka intresset för vilken mat vi stoppar i
oss.
Visst kan markfrågan och regelverket vara ett
problem, men det saknas också affärsutveckling på området. Det handlar om allt från att
utveckla miljövänliga distributionssystem som
lämpar sig för småskaliga producenter till
kunskaper om vidareförädling och försäljning.
Det finns exempel från andra städer i världen
där företagsutveckling skett inom stadsodlingsområdet – till exempel kan nystartade småföretag bistå villaägare ta hand om överskottsfrukt i trädgårdar, förädla och sälja, ofta
med syfte att samtidigt stödja social verksamhet.
När kommunen ska stödja intensiv grönsaksodling är det också rimligt att kommunen
ställer krav på ekologiska odlingsmetoder används på kolonilotter och odlingar på kommunens mark. Kommunen bör också kunna
informera hur såväl odlare som villaägare får
kunskap om hur man odlar ekologiskt.
Under diskussionen i kommunstyrelsen
framkom från majoriteten att tjänstemännen
skulle ha gett ett politiskt svar på motionen,
och majoriteten strök därför de delar av att-
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satserna i KSAUs förslag som handlade om
stadsodling. Vi vill poängtera att stadsodling
inte är ett politiskt begrepp, utan ett sätt att
arbeta med modern stadsutveckling där gröna
rum blir allt viktigare. Forskningsrådet Formas
– Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggande – stödjer exempelvis
forskning om stadsodlingar. Det är beklämmande att de borgerliga partierna så enhälligt
sluter upp för en linje där de vill hindra en
intressant liten utvecklingsgren för den gröna
näringen – nämligen stadsodlingar.

KF 98
Nr 98. Motion av Emma Wallrup
(V) om att skicka ut ett informationsblad om klimatfrågan till hushållen i Uppsala kommun
KSN-2011-0470
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att besvara motionen med föredragningen i
ärendet.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Emma
Wallrup (V) reserverar sig till förmån för att
kommunfullmäktige ska besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att köpa
plats i Vatten och Avfall AB:s informationsblad till hushållen för information om
klimatarbetet i kommunen.
Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar

Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Mats Gyllander (alla
M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda
FP), Stefan Hanna (C), Karin Ericsson (C),
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Emma
Wallrup (V).
Dessutom närvarande; Christopher Lagerqvist,
Andreas Bergman, Simone Falk (alla M),
Bengt Westman, Irene Zetterberg och Milischia Rezai (alla S).
Ärendet
Emma Wallrup (V) har i en motion, väckt den
30 augusti 2011, föreslagit kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att
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ordna så att ett hushållsutskick om klimatfrågan görs två gånger per år till hushållen i
Uppsala kommun. Motionen återges i bilaga.
.
Föredragning
Uppsala kommun arbetar brett med klimatfrågan. Kommunstyrelsens uppdrag är att samordna, utveckla och synliggöra klimatarbetet.
Synliggörandet är bland annat en strategi för
att mobilisera den enskilde och civilsamhället i
stort att ta sig an klimatutmaningen. Det görs
på flera sätt idag: olika aktiviteter, samverkansprojekt och rådgivning, men även information direkt till media. Basen i kommunens
informationsarbete är att synliggöra det egna
klimatarbetet, men även påvisa goda exempel
från andra aktörer i kommunen.
Först och främst ska uppsalaborna och företagen, men även besökaren, kunna inhämta
kunskap om kommunens klimatarbete och
klimatmål. Den bärande tanken är att informationen ska uppfattas som meningsfull för den
enskilde, organisationen eller företaget samt att
motivera till aktivitet.
Den enskilde kan ta ansvar i såväl vardagslivet
som i yrkeslivet. Den enskildes ansvar som
privatperson och som konsument har fått stor
uppmärksamhet i media, i informationskampanjer och den allmänna diskussionen. I
mindre omfattning har ansvaret som medborgare och yrkesmänniska varit i fokus. Det är
kommunens roll att lyfta fram helheten.
Kommunens klimatkommunikation är tredelad:
1) integrerad med den ordinarie verksamheten
En del av kommunens organisation bedriver
informationsarbete gentemot allmänheten
kring miljö och klimat utifrån sitt verksamhetsansvar. Exempel på det är Uppsalahem
AB som har utförlig miljöinformation på sin
hemsida och också gör miljöaktiviteter för sina
hyresgäster. Uppsala Vatten och Avfall AB
bedriver informationsarbete och kampanjer
kring källsortering. Andra nämnder och styrelser driver verksamhet där miljö- och klimataspekten skulle kunna tydliggöras bättre
gentemot en extern målgrupp. Kommunens
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olika nämnder och styrelser ska under devisen
”det ska vara lätt att göra rätt” forma sin verksamhet samt informera allmänheten om hur
man kan leva miljösmart.
2) etablerade rådgivningsfunktioner
Uppsala kommun har en klimat- och energirådgivare vars målgrupp är allmänhet och småoch medelstora företag. Därutöver ger
Konsumentrådgivningen viss miljöinformation.
3) initiativ på övergripande nivå som komplement och för helheten samt för särskilda
satsningar
Kommunstyrelsens ledningsroll är att ta och
uppmuntra initiativ samt bidra till den samordning som kan behövas. Kommunens klimatkommunikation ska visa helheten vad gäller klimatpåverkan genom transporter, bebyggelse och konsumtion för att främja en positiv
utveckling. Prioriterade områden är där kommunen har lägst egen rådighet och där det individuella valet har störst betydelse. Exempel är
lokala resor, semesterresor, livsmedel (konsumtion).
Det finns mycket information i samhället från
föreningar, företag och media i klimatfrågan.
Kommunens kommunikation förhåller sig till
intensiteten och inriktningen i detta, och strävar efter en uppmuntrande och komplementär
roll med ett helhetsperspektiv. Kommunen
kommunicerar i partnerskap med andra aktörer
för att öka genomslaget och arbeta kostnadseffektivt.
Att, som motionären föreslår, genom ett beslut
i kommunfullmäktige fastslå en av många möjliga informationsvägar är inte lämpligt. I kommunstyrelsens uppdrag att samordna, utveckla
och synliggöra klimatutmaningen ingår att
planera och genomföra arbetet genom bland
annat kommunikationsaktiviteter. I den löpande verksamheten väljs lämpliga aktiviteter och
kanaler. Kommunstyrelsen har vidare i mars
2012, givit kommunledningskontoret i uppdrag
att utveckla kommunikationsarbetet avseende
miljömedvetna val för att möta medborgarnas
engagemang. I det arbetet bör olika informationsvägar prövas där kostnader och
effekter bedöms.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag.

KF 99
Nr 99. Motion av Erik Pelling (S)
om att inrätta ett mobilitetskontor
för ett hållbart resande i Uppsala
KSN-2011-0245
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Emma
Wallrup (V) reserverar sig enligt bilaga A.
Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Mats Gyllander (alla
M), Cecilia Hamenius, Peter Nordgren (båda
FP), Stefan Hanna (C), Karin Ericsson (C),
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Emma
Wallrup (V).
Dessutom närvarande; Christopher Lagerqvist,
Andreas Bergman, Simone Falk (alla M),
Bengt Westman, Irene Zetterberg och Milischia Rezai (alla S).
Ärendet
Erik Pelling (S) har i motion, väckt den 2 maj
2011, yrkat att kommunfullmäktige beslutar att
inrätta ett mobilitetskontor för hållbart resande
i Uppsala kommun. Motionen återges i
ärendets bilaga 1.
Remissbehandling
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har
lämnats av gatu- och trafiknämnden.
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Gatu- och trafiknämnden avstyrker förslaget.
Nämnden anser att arbetet med mobility managament är viktigt men i stället för att ett separat
kontor ansvarar för frågan bör ansvaret ligga
hos det nya kontoret för samhällsutveckling
(KSU). Reservation har lämnats av S och MP.
Bilaga 2.
Föredragning
Uppsala kommun behöver ett strukturerat
arbete med hållbara transporter och resor för
att nå trafikmålen i ÖP2010. Det visade sig
bl.a. tydligt i arbetet med framtagandet av ÖP2010 genom körningar i en trafikmodell. Trots
att ÖP2010 föreslår stora investeringar i kollektivtrafiken når man inte målen med fördubblat resande utan det behövs även andra åtgärder. Åtgärder inom mobility management
som främst försöker förändra beteende och val
av transportsätt har visat sig effektiva i andra
kommuner och länder, både vad det gäller
kostnaden och effektiviteten. Speciellt när dessa åtgärder genomförs i samband med förändringar i infrastrukturen. Fler har övergått
till att gå, cykla eller att åka kollektivt.
Sedan motionen skrevs har kommunen förändrat organisationen och kontoret för samhällsutveckling har bildats. Inom kontoret
pågår ett arbete för att ännu bättre kunna svara
upp emot Uppsalas kommande utvecklingsbehov och nya utmaningar.
Arbetet med att skapa attraktiva stomlinjer och
stadsstråk med ”tänk buss, tänk spår” som
motto har fortsatt. Under 2012 har även arbeten satts igång med att ta fram policys och
handlingsplaner för cykel och parkering. Inom
ramen för Uthållig kommun testas principer
för att planera mer hållbart redan från början. I
alla dessa arbeten följer hållbart resande som
en röd tråd. Eftersom det är ett pågående arbete
finns ännu inga specifika åtgärder för hållbart
resande eller mobility management föreslagna
men för att ta till vara på det som framkommer
i utredningarna samt för att kunna ta ett helhetsgrepp om hållbara resor och transporter
behöver kommunen ett organiserat och
resurssatt arbete med frågorna.
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Kommunen arbetar strukturerat och långsiktigt
med mobility management, hållbara resor och
transporter för att nå sina trafik- och miljömål
och mål om en attraktiv stad. Det arbetet sker
dock bäst integrerat i ordinarie organisation.
Motionens förslag att inrätta ett kontor föreslås
därför avslås.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. .
Bilaga A
S-, MP,- V-reservation
Förslag till beslut
Att bifalla motionen
Motivering:
Trafiken är det största miljöproblemet i
Uppsala tätort. Situationen på trafiksäkerhetsområdet är också otillfredsställande.
Erfarenheter från många håll visar att trafikanternas insikt, acceptans, attityd och beteende avseende olika åtgärder i trafiksystemet är
avgörande för hur väl olika åtgärder faller ut.
Bildandet av ett mobilitetskontor i Uppsala
syftar till att hjälpa enskilda människor och
företag att anpassa sina resor och transporter så
att de blir miljövänligare, klimatsmartare och
säkrare.
Att arbeta med mobility management är viktigt
för att ställa om resandet i Uppsala och uppnå
hållbara transporter i Uppsala. Motionen bör
därför bifallas. Det är viktigt att arbetet med
mobility management ges en egen status och
en egen utåtriktad profil. Det finns då goda
möjligheter att samordna sig och söka extern
finansiering med andra aktörer som exempelvis UL. Fördelen med att Uppsala tar täten i
arbetet med mobility management är att man
då på ett mer naturligt sätt kan jobba med alla
slags hållbara transporter. Mobilitetskontorets
verksamhet ska bedrivas genom information,
kommunikation, rådgivning och utbildning och
arbetet bör ske inom ramen för Kontoret för
Samhällsutveckling (KSU).

KF 100
Nr 100. Motion av Johan Lundqvist (MP) om digital cykelkarta
med planeringsfunktion
KSN-2011-0301
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Remissbehandling
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har
lämnats av gatu- och trafiknämnden (bilaga 2).
Nämnden anser att beslut om införande av
digital cykelkarta bör fattas först när cykelpolicyn har lagts fast.

Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att besvara motionen med föredragningen i
ärendet.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Emma
Wallrup (V) reserverar sig till förmån för bifall
till motionen.
Uppsala den 2 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Mats Gyllander, Christopher
Lagerqvist, (alla M), Cecilia Hamenius, Peter
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Karin
Ericsson (C), Marlene Burwick, Erik Pelling,
Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och
Emma Wallrup (V).

Föredragning
En förbättrad folkhälsa och en minskad klimatpåverkan är viktiga frågor att arbeta med och
en digital cykelkarta med planeringsfunktion
skulle kunna vara ett verktyg för detta.
Kommunfullmäktige har i IVE 2012-2015 gett
gatu- och trafiknämnden i uppdrag att ta fram
en cykelpolicy. Detta arbete påbörjades under
första halvåret 2012 och beräknas bli färdigt i
slutet av 2012. Vid framtagandet av cykelpolicyn kommer även en handlingsplan att tas
fram. I handlingsplanen presenteras vilka åtgärder och insatsområden som behövs för att
uppnå Översiktsplanens från 2010 trafikmål
om ett ökat cyklande. En digital cykelkarta
med planeringsfunktion kan eventuellt vara en
åtgärd i det sammanhanget.
Med anledning av ovanstående föreslås motionen besvarad.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag till beslut

Dessutom närvarande; Andreas Bergman,
Simone Falk (alla M), Bengt Westman, Irene
Zetterberg och Milischia Rezai (alla S).
Ärendet
Johan Lundqvist (MP) yrkar i motion, väckt
den 2 maj 2011, att kommunfullmäktige uppdrar till gatu- och trafiknämnden att inrätta en
digital cykelkarta med planeringsfunktion.
Motionen återges i ärendets bilaga 1.
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KF 101
Nr 101. Interpellation av Liza Boëthius (V) om hyressättning i LSS-boen
den
KSN-2012-0453
Kommunfullmäktige
Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
I UNT har det under den senaste tiden funnits artiklar angående kommunens hyressättning vad
gäller boende i gruppbostäder, där boendet är ett
biståndsbeslut i form av bostad med särskild service jml LSS
De personer som har beviljats detta bistånd är ofta
personer med medfödda funktionsnedsättningar.
Det innebär att de har den lägsta aktivitets- eller
sjukersättningen. Sin inkomst har de inte kunnat,
och kan inte, på något sätt påverka genom eget
arbete eller pensionssparande. Bostadstillägg utgår,
men det kompenserar inte hela i hyran.
I LSS-lagen och dess förarbeten stadgas tydligt att
den enskilde inte skall ha extra kostnader till följd
av sin funktionsnedsättning. Vidare att avgiften
(för boendet) bör avse den enskildes privata bostad. Den enskilde bör däremot inte ha kostnader
för gemensamma utrymmen och personalutrymmen.
I domar i denna fråga ända upp till regeringsrätten,
nuvarande högsta förvaltningsdomstolen, har man
valt att stödja sig på hyreslagen, och socialtjänstlagen (SoL). I SoL framgår att kommunen vid upplåtande av bostad får ta ut ersättning för allt som påverkar boendets värde. Ett dylikt förslag till skrivning i LSS-lagen togs bort vid dess införande. Detta måste, tillsammans med att en funktionsnedsättning inte skall ge den enskilde merkostnader, ses
som en indikation på att lagstiftarnas mening var
att endast utrymmet för den enskildes privata bostad skall utgöra grund för hyressättningen.
Det är inte bara i vackra tal och i debattartiklar och
insändare om att man stöttar personer med funktionsnedsättning som avgör hur man ser till dessa
personers väl och ve. Det är i det praktiska handlandet. Här har vi i Uppsala kommun möjlighet att
välja att fullfölja LSS- lagens intentioner istället
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för hyreslagen och domar till följd av denna, där
utslagen inte står i samklang med LSS-lagen och
propositionen som föregick denna.
Frågan har uppmärksammats på riksnivå. Men inte
mycket händer. Statsrådet Maria Larsson har i
riksdagen uttryckt som sin uppfattning att principen att en enskilds funktionsnedsättning inte skall
få medföra extra kostnader är viktig att upprätthålla.
Med hänvisning till ovanstående är min fråga till
kommunstyrelsens ordförande
Varför väljer kommunen att följa hyreslagen och
domar i förvaltningsrätterna ang hyressättning i
LSS-boenden istället för LSS-lagen med dess klara
intention att funktionsnedsättningen inte skall medföra extra kostnader för den enskilde.
Uppsala l0 december 2011
Liza Boëthius
Svar
Bakgrunden till att en ny modell av hyressättning i
särskilt boende togs fram i början på 2000-talet i
Uppsala kommun, var brister i tydlighet kring hanteringen och att de hyror som fanns för likvärdiga
boendeenheter varierade kraftigt.
Dåvarande Tekniska beställarnämnden fick i september 2001 i uppdrag av kommunstyrelsen att se
över situationen, analysera behov av åtgärder och
lämna förslag på förändringar. Rapporten från
denna analys bearbetades sedan av Kommunstyrelsen (KS) och Fastighetsnämnden (FSN) och ett
omfattande remissförfarande vidtog bl.a. yttrade
sig Nämnden för vuxna med funktionshinder
(VFN), Äldrenämnden (ÄLN) och Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO), innan
KS 2003 beslutade att FSN i samråd med ÄLN,
VFN och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) skulle ta fram ett slutgiltigt förslag.
Detta förslag som innebar en rättvisare hyressättning för de boende och oförändrade hyresintäkter
för kommunen togs av KS, 2004-02-04, vilket
innebar att FSN tillsammans med VFN och ÄLN
skulle genomföra de utarbetade förändringarna i
systemet för hyressättning av särskilda boenden.

Interpellanten frågar varför kommunen väljer att
följa hyreslagen och domar i förvaltningsrätterna
angående hyressättning i LSS-boenden i stället för
LSS-lagen .
Målet för kommunens hyressättning av särskilda
boenden är som nämns i ingressen att skapa tydlighet kring hanteringen och att skapa rättvisa och
jämlika kostnader för de som bor i jämförbara
boenden.
Enligt vad som sägs i LSS vad gäller hyressättning
är att jordabalkens (hyreslagen) 12e kap kan tilllämpas under förutsättning att hyresgästen tillhandahålls ett utrymme som han disponerar ensam. Att
de gemensamma ytorna tas med i värdesättningen
av bostaden är skäligt enligt bruksvärdesreglerna,
som styr värdet för de boende.
Regeringsrätten har i två domar 3feb 2005 mål nr
212-04 och 420-04 sagt att även om ett boende
”har beviljats enligt § 9 LSS inte hindrar att värdet
av tillgång till personal, gemensamhetsutrymmen
och andra förmåner beaktas vid hyressättning”.
Flera studier visar att kommuner kan följa hyreslagen i de hyressättningar detta gäller, något som
Uppsala kommun har gjort sedan 2004 allt i syfte
att uppnå en jämlik och rättvis hyressättning, så att
boendeenheter med samma storlek och standard i
likvärdiga fastigheter får samma hyreskostnad.
I de kommunala handlingar som jag studerat i frågan har jag inte funnit några reservationer mot
denna typ av hyresmodell, varför jag kan konstatera att stor politisk enighet råder i denna fråga.
Uppsala den 19 mars 2012
Stig Rådahl

KF 102
Nr 102. Interpellation av Lisa Skiöld
(V) om studievägledningen i Uppsala
kommun
KSN-2012-0523
Kommunfullmäktige
Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
I Uppsala kommun avgör varje grundskola själv
om och hur mycket SYV-tjänst de vill köpa.
Under 2011 var snittet på grundskolan 712 elever/SYV, under 2012 är det 809 elever/SYV.
För gymnasiet används ett riktvärde på 500 elever/SYV som skolverket rekommenderar, men
för grundskolan finns inget önskemål om något
riktvärde från alliansens sida utan det hänvisas
till rektors ansvar.
Det ideala skulle vara att ha alla skolor hade den
mängd SYV-tjänst som behövs. Behovet kan ju
skifta rätt mycket från skola till skola, enligt
samma resonemang som att skolor får strukturbidrag för att kompensera för ojämlika hemförhållanden. Det verkar dock osannolikt att behoven skulle ha minskat så rejält de senaste åren,
och att de skiljer sig så mycket från behoven på
gymnasiet.

28 MAJ 2012

nik och Service att vägledningen inte gäller alla
elever i årskurs 9, utan endast de mest behövande
- något som rektor får ta ställning till vilka det
gäller. Detta är ett problem för likvärdigheten för
eleverna. Alla ska ha rätt till studie- och yrkesvägledning, men några elever har kanske däremot
ett större behov, och behöver mer tid, än andra. I
uppföljningen av policyerna för hållbar utveckling i årsbokslutet från Barn- och ungdomsnämnden för 2011 står att " Det är tveksamt om kommunens skolor därmed kan ge det som lagen
föreskriver. "
Idag finns ingen undersökning av effekterna av
den kraftiga minskningen av studievägledarresurser på grundskolorna. Som bokslutet också konstaterar är tänkbara effekter att elevernas val till
gymnasiet blir sämre underbyggda och leder till
studieavbrott och omval i onödan. Vissa byten,
om de sker långt in på läsåret, medför ett extra år
i skolan, något som blir kostsamt för både elev
och skola. I värsta fall leder avhoppen till att
gymnasiet inte blir av alls, vilket idag är ett stort
hinder för att få arbete. Under läsåret 20 l 0/2011
skedde 1256 avbrott.
Mina frågor till ansvariga kommunalråd är alltså:
Hur säkerställs elevers rätt till likvärdig vägled-

Förutom att elevernas rätt till studie-och yrkesvägledning blir sämre, så påverkas förstås också
SYVarnas arbetsmiljö. Många skolor har l O, 15
eller 20 % tjänst. Lägger vi då också till lite utbildningstillfållen och personalsamlingar så inser
man att det blir väldigt lite tid på varje skola, och
en väldigt splittrad tillvaro med dåliga förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Trots detta får
SYVarna bra resultat i elevutvärderingar. Problemet är ju att eleverna inte vet vad de kan förvänta sig, och att många elever inte får träffa någon studie- och yrkesvägledare alls.
De skolor som ligger långt under riktmärket 500
elever/SYV skriver nämligen i avtalet med Tek-

ning, på både grundskola och gymnasium?
Hur säkerställs att Studie-och yrkesvägledarna
får en god arbetsmiljö?
Uppsala den 13 mars 2012
Lisa Skiöld
Svar
1) Hur säkerställs elevers rätt till likvärdig vägledning i både grundskolan och gymnasieskolan?
Gymnasieskolan är inte barn- och ungdomsnämndens ansvar varför jag håller svaret till grundskolan.

Skolverket och skollagen är tydlig vad gäller
ansvaret för studie- och yrkesvägledare. I Skolverkets allmänna råd och kommentarer om studieoch yrkesvägledningen står:
”Rektorn har ansvar för skolans resultat
och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så
att eleverna får vägledning inför de olika
val som skolan erbjuder och inför val av
fortsatt utbildning och yrke. Enligt skollagen har kommunen ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och i andra lagar eller
förordningar. ”
Barn och ungdomsnämnden anser att rektorns
ansvar att bestämma hur den bästa yrkes- och
studievägledning kan åstadkommas är tydligt. Den
samlade studie- och yrkesvägledningen erbjuder
skolorna en tjänst av god kvalitet men det är
rektorn som skall bestämma omfattningen som
skolan vill avtala om på samma sätt som rektorn
bestämmer hur resurserna fördelas till allt annat i
skolan, till exempel bibliotek, skollunch, materialinköp och personal.
Alliansen är mycket positiv till den samlade SYVorganisationen som barn och ungdomsnämnden
tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden infört. I barn- och ungdomsnämnden tror vi att det till exempel är lättare att upprätthålla kompetensen hos studie- och yrkesvägledarna
om de är heltidsanställda. Oppositionen i barn- och
ungdomsnämnden reserverade sig mot förslaget
med motiveringen att organisationen inte stämde
överens med styrmodellen och att det blev kostnadsdrivande på bekostnad av annat inom skolan
(vänsterpartiet var inte represenerat på sammanträdet).
Barn- och ungdomsnämndens beslut innebär att
skolorna bestämmer om de vill anlita den samlade
vägledningen för hela eller delar av SYV-verksamheten, det vill säga att rektorernas ansvar
gäller. Rektorerna har en grannlaga uppgift att fördela kommun- och statsbidrag på bästa möjliga
sätt. Om barn- och ungdomsnämnden i sin uppföljning finner att medlen disponerats så att rektorerna
inte uppnått bästa möjliga resultat skall nämnden
ställa krav på förbättringar.

Statistikföringen behöver kommenteras då den ger
en bild av minskade resurser. Enligt vård och
bildning grundskola råder tveksamheter i skolorna
hur rapporteringen skall gå till. Redan när den nya
organisationen infördes fanns nästan dubbelt så
mycket studie- och yresvägledning än statistiken
anger. Omfattningen idag är något mindre men antalet elever är också mindre. Förhållandet mellan
antalet SYV per 500 elever bör inte ha minskat.
Vård och bildning arbetar vidare med att se till att
all statsitik rapporteras så att den ger en rättvis
bild.
1) Hur säkerställs att studie- och yrkesvägledarna
får en god arbetsmiljö?
Arbetsmiljön säkerställs genom att arbestmiljöansvariga finns. Det är ett ansvar för arbetsgivaren
i respektive nämnd. Skolan lyder under styrelsen
för vård och bildning. Den samlade yrkesvägledningen lyder under styrelsen för teknik och
service. I styrelsens delegationsordningar framgår
hur ansvaret är fördelat.
Många skolor har lärare som är studie- och yrkesvägledare på deltid. Det är naturligt att att skolorna
inte ville dra ned på tjänstgöringsgraden för skickliga lärare för att köpa in motsvarande tjänster från
annat håll. Det är ett skäl varför flera skolor vill ha
en kombination av egna studie- och yrkesvägledare
och ”köp” av studie- och yrkesvägledningstjänster
från den samlade SYV-organisationen. Ett annat
skäl är att man vill att studie- och yrkesvägledaren
skall vara tillgänglig genom att personen finns i
skolan hela dagarna. Ett tredje skäl som angivits är
att skolan är mycket nöjd med den studie- och
yrkesvägledaren som finns och inte tror att ett skifte skulle ge bättre studie- och yrkesvägledning.
Lisa Skiöd beskriver en sådan tjänst som en ”väldigt splittrad tillvaro med dåliga förutsättningar att
kunna göra ett bra jobb.” Skulle det vara så måste
rektorn ingripa precis som rektorn måste ingripa
om annan personal på skolan inte har förutsättningar att utföra sitt arbete. Men det är inte den
bilden jag fått. Jag har snarare mött en oro att inte
få fortsätta med kombinationen lärartjänst och
SYV-tjänst då man trivs bra med det.
Uppsala den 17 april 2012
Cecilia Forss

KF 103
Nr 103. Interpellation av Erik Pelling
och Carl Lindberg (båda S) om vad
som händer med cykelvägen till Ulva
kvarn
KSN-2012-0534
Kommunfullmäktige
Interpellation
Till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande
Vad händer med cykelvägen till Ulva kvarn?
Önskemål om en cykelväg längs Fyrisån från Uppsala till Ulva kvarn har funnits i över 30 år. Lika
länge har det funnits en stark önskan hos de boende i Bälinge att få en cykelväg till Uppsala via
Ulva. Kloka politiker i Uppsala kommun insåg det
stora värdet i en cykelväg och beslutade år 2004 att
bygga en gång- och cykelväg med belysningsstolpar längs Fyrisån.
Beslutet överklagades av markägarna till Fastighetsdomstolen, som lämnade det utan bifall. Domstolen ansåg nämligen, att det var av väsentlig betydelse att cykelvägen skulle få byggas, att intrånget var marginellt på jordbruksverksamheten
och att de olägenheter som framförts inte innebär
att "synnerligt men" uppkommer. Markägarna drev
det då vidare till Svea Hovrätt, som i november
2005 godkände Fastighetsdomstolens beslut. Därmed kunde den första delen av cykelvägen byggas,
men den slutar i Klastorp, bara halvvägs till Ulva.
Lantmäterimyndigheten inledde sedan arbetet på
att skapa förutsättningar för att bygga resten av
vägen från Klastorp till Ulva. Man låter göra en
sakkunnigutredning som konstaterar att cykelvägen
har stort allmänintresse och skulle ge samhällsekonomiska vinster, men även att kulturmiljön inte
påverkas, att markintrånget blir litet och att man
får ökad tillgänglighet till naturmiljö. Myndigheten
redovisade också att det finns ett behov av någon
form av varningssystem vid start och landning.
På nytt överklagas Lantmäterimyndighetens beslut
i augusti 2009, att fullfölja cykelvägen från Klastorp till Ulva. Den 31 januari 2011 konstaterar Fastighetsdomstolen, att cykelvägen är väsentlig och
att den inte medför "synnerligt men" för jordbruks-
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fastigheterna. Men samtidigt återförvisas ärendet
till Lantmäterimyndigheten, för närmaste utredning
om bulletpåverkan och olycksrisker genom att
vägen går nära flygplatsen. Där ligger fråga om
cykelvägen nu.
Trafikverket kommer att inom några månader ha
fullbordat den fina cykelvägen från Bälinge via
Forkarby till Ulva kvarn. När det gäller den återstående etappen från Ulva till Klastorp har Lantmäterimyndigheten låtit utreda bullerpåverkan från
flyget. I en ljudutredning utförd av Bjerking i augusti 2011 konstateras att risken för hörselskador
är försumbar men att varningsskyltar bör placeras
vi de berörda delarna av cykelvägen för att påminna om att de kan komma flygplan. Vid passage av
JAS Gripen föreslås ett blinkande varningsljus och
en skylt som rekommenderar att man väntar tills
planet passerat. När det gäller eventuella olycksrisker utgör försvarsmaktens stängsel runt Ärna
flygplats redan ett fullgott skydd. Nu handlar det
alltså om att Lantmäterimyndigheten snarast ska
slutföra lantmäteriförättningen varefter Uppsala
kommun kan starta bygget av cykelvägen.
I kontakt med Trafikverket har vi upplysts om att
enligt ett ursprungligt avtal ska Trafikverket bekosta sträckan Bälinge-Forkarby-Ulva och Uppsala
kommun sträckan Ulva-Uppsala. Eftersom Trafikverket nu uppfattar signaler om att Uppsala kommun inte har för avsikt att bygga den planerade
cykelvägen från Ulva till Klastorp efter Fyrisån vill
Trafikverket nu återgå till den regionala cykelvägsplanen som förutsätter att kommunen medfinansierar med 50 procent. Kommunen ska därmed
bekosta hälften av kostnaden för sträckan BälingeUlva, vilket innebär ca 3 miljoner kronor. Det skulle naturligtvis för kommunen vara mer förmånligt
att hålla det urspungliga avtalet så att dessa 3 miljoner kronor skulle kunna utnyttjas för cykelvägen
från Ulva till Klastorp efter Fyrisån.
I UNT den 21 februari ges en annan bild av läget
genom att kommunalrådet Stefan Hanna (C) där
påstår att Trafikverket saknar medel för att fullfölja
sin del av avtalet. I artikeln påstås vidare att Uppsala kommun har inlett diskussioner med Försvaret
och Länsstyrelsen om dragningen av cykelvägen
"för att hitta lösningar så att en rekreationsväg med
minsta möjliga intrång i miljön ska kunna skapas
längs ån". Skälet till varför dessa diskussioner har
inletts är helt obegripligt. Detta har redan gjorts

synnerligen grundligt i samband med Lantmäterimyndighetens "Anläggningsförättning berörande
Husbyborg 1:82" daterad den 2 juli 2009, en rapport som i närmast lyriska ordalag förordar dragningen längs Fyrisån. Dessutom var Länsstyrelsen
och Försvarsmaktens synpunkter beaktade av Fastighetsdomstolen i dess beslut den 31 januari 2011,
som enbart gällde frågor om bullerpåverkan och
olycksrisker. Problem som alltså mycket enkelt
kan åtgärdas med varningssignaler.
Den dragning av cykelvägen som Stefan Hanna
(C) alldeles uppenbart i första hand arbetar för är
längs väg 272. En dragning som är avsevärt längre
och som kraftfullt avvisats i Lantmäterimyndighetens rapport år 2009, eftersom den omöjligt kan
framställas som en rekreationsväg för Uppsalabor
som vill besöka Ulva kvarn. Den skulle inte heller
tjäna som funktionell väg för alla de Bälingebor,
som skulle kunna tänka sig att cykelpendla in till
Uppsala.
Med anledning av ovanstående är våra frågor till
kommunalrådet Stefan Hanna (C) följande:
a) När skulle samtliga etapper av den planerade
cykelvägen längs Fyrisån från Bälinge via Ulva
kvarn till Uppsala kunna vara färdigställda?
b) Vi önskar att Du tydligt klargör vad som gäller i
diskussionerna med Trafikverket.
c) Varför har Du initierat diskussioner med Länsstyrelsen och Försvaret i en fråga som redan avgjorts i Fastighetsdomstolen och där dessa myndigheters synpunkter redan beaktats i domstolens
utslag?
Uppsala den 7 mars 2012
Erik Pelling och Carl Lindberg

Svar
1. När skulle samtliga etapper av den planerade cykelvägen längs Fyrisån från Bälinge via
Ulva kvarn till Uppsala kunna vara färdigställda?
2013 finns det en rekreationsväg som kommer
att fungera utmärkt under stora delar av året

och samtidigt smälta in i omgivningen, under
förutsättning att pågående lantmäteriförrättning tillåter det och vinner laga kraft.
2) Vi önskar att du tydligt klargör vad som
gäller i diskussionerna med Trafikverket
Enligt den gamla överenskommelsen skulle
Trafikverket, bygga och finansiera cykelvägen
norr om Ulva kvarn till Bälinge och kommunen detsamma söderut. I nuläget saknar Trafikverket medel att slutföra sin del och har erbjudit kommunen ett avtal där kommunen delfinansierar den norra delen med 3 mnkr (annars byggs den inte färdigt 2012) mot att Trafikverket delfinansierar kommunens del. Det
föreliggande avtalsförslaget är dock för otydligt, främst vad avser Trafikverkets ansvar.
Förhandlingar pågår fortfarande i ärendet.
3) Varför har du initierat diskussioner med
Länsstyrelsen och Försvaret i en fråga som redan avgjorts i Fastighetsdomstolen och där
dessa myndigheters synpunkter redan beaktats
i domstolens utslag?
Jag har informerat medborgarna om varför
ärendet inte är verkställt. I kommunens planer
finns berörd cykelväg med men för närvarande
är planens genomförande i händerna på statens
verksamhet kopplad till Lantmäteriet inom
Länsstyrelsen. Förhoppningsvis vinner planen
på en GC väg i berört område laga kraft under
2012 och då kan vi ha rekreationsvägen klarunder 2013. KSU kontaktade Länsstyrelsen i
syfte att föra en dialog om projektets fortskridande, då risken bedömdes stor att de
överklagar lantmäteriförrättningen. Bedömningen är att det var ett rimligt och proaktivt
arbetssätt. Länsstyrelsen avböjde dock och
hänvisade till att frågan får hanteras formellt i
den fortsatta förrättningen.
Uppsala den 17 april 2012
Stefan Hanna

KF 104
Nr 104.Interpellation av Jeannette
Escanilla (V) om äldres situation
inom äldreomsorgen i Uppsala kommun
KSN-2012-0571
Kommunfullmäktige
Interpellation
Till äldrenämndens ordförande
I tidningen 18 minuter kunde man läsa en kort
notis om en allvarlig händelse på Dalbyhemmet i
Uppsala som drivs av Förenade Care.
-

Tre veckor utan toalettbesök! En 74 åring
på äldreboendet Dalbyhemnet i Uppsala,
som drivs av privata Förenade Care, fick
inte hjälp med att gå på toaletten på tre
veckor. När mannen fördes till Akademiska sjukhuset kunde läkare konstatera att
han var nära att dö på grund av förstoppningen. Mannen hade fått upp maginnehåll
som han andades ner i lungorna. Det var
andra gången som mannen tvingades åka
till akuten på grund att han inte fått gå på
toaletten under flera veckor. (källa 18 minuter 9 mars)

För mig är en sådan situation mycket allvarligt och
ovärdig äldre människor. Bristande omsorg och
livshotande brist på vård borde inte få finnas i dagens äldreomsorg. Denna händelse väcker ett antal
frågor och krav på åtgärder.
Många äldre befinner sig i en mycket utsatt situation och är i det närmaste totalt utelämnade till sin
omgivning. Detta ställer mycket höga krav på
medarbetare inom äldreomsorgen, men också på
utförare och oss politiker.
Alla borde ha rätt till att känna trygghet i äldrevården. Den äldre själv har rätt att bli omhändertagen
utifrån sina personliga behov, anhöriga ska vara
trygga när deras närmaste bor på ett äldreboende,
de anställdas ska uppskattas för sin arbetsinsats
och skattebetalarna ska kunna veta att pengarna går
till avsett ändamål.
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För att äldre ska få en god värdig vård är det av
högsta vikt att vårdpersonalen har rätt kompetens
och att fler jobbar inom äldreomsorgen. Kvalitén
måste säkerställas och arbetsmiljön för personalen
måste bli bättre.
Det måste bli ett slut på skandaler och vanvården i
äldreomsorgen. Vi i Vänsterpartiet vill att Uppsala
kommun ska bli den kommun man vågar bli gammal i, en kommun där ingen ska behöva vänta i
veckor för att få rätt hjälp.
Mina frågor till ansvarig kommunalråd är:
Vilka initiativ avser kommunalrådet att ta för att
säkra att äldre får den vård och omsorg de behöver?
Vad avser kommunalrådet at göra för att utveckla
kvalitetskontroller i äldrevården?
Uppsala 13 mars 2012
Jeannette Escanilla
Svar
Inledningsvis vill jag understryka att jag delar uppfattningen att den händelse som inträffade på Dalbyhemmet är mycket allvarlig och ovärdig äldre
människor.
Mot bakgrund av händelsen har Jeanette Escanilla
efterfrågat vad jag avser att göra för att utveckla
kvalitetskontroller i äldreomsorgen. Här vill jag informera om att kontoret för hälsa, vård och omsorg
på uppdrag av äldrenämnden har byggt upp ett
system för att kontinuerligt följa upp att äldreomsorgen håller god kvalitet. Kontoret genomför varje år ca 100 avtalsuppföljningar där syftet är att säkerställa att utförare utför vad som utlovats i ingångna avtal. Kontoret genomför vidare ett stort
antal individuppföljningar för att säkerställa att den
enskilde får de insatser beviljats samt att insatserna
är av god kvalitet. Min uppfattning är att kvalitetsuppföljningen i Uppsala fungerar bra och står sig
mycket väl vid en jämförelse med uppföljningen i
andra kommuner.
När det gäller den händelse som föranledde interpellationen har vårdgivaren, enligt såväl lagstiftning som förfrågningsunderlag, ett tydligt ansvar

för att utreda händelser i verksamheten som har
medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. I
Uppsala är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) anställd av de företag som äldrenämnden har avtal med. I det aktuella fallet har MAS
vid Förenade Care utrett det inträffade och funnit
händelsen så allvarlig att en Lex Mariaanmälan till
socialstyrelsen skickades in i mars. I anmälan beskrivs såväl händelsen som de riskförebyggande
åtgärder som har vidtagits vid Dalbyhemmet för att
undvika att liknade brister i framtiden äger rum.
Escanilla frågar vidare vilka initiativ jag avser att
ta för att säkra att de äldre får den vård och omsorg
de behöver. Här vill jag understryka att jag anser
att den stora merparten av de äldre erhåller en
verksamhet som svarar väl mot deras behov. Ibland
sker dock avvikelser som pekar på vikten av att vi
kontinuerligt arbetar med att ytterligare förstärka
äldreomsorgens kvalitet i Uppsala. När det gäller
den tillsyn MAS bedriver så har flertalet kommuner, också sådana som har konkurrensutsatt verksamheten, valt att låta MAS organisatoriskt tillhöra
kommunen. En förutsättningslös översyn av var
MAS ska vara organiserad skulle därför kunna
vara ett steg i det kontinuerliga arbetet med att
ytterligare förbättra kvaliteten.
Uppsala den 17 april 2012
Ebba Busch

KF 105
Nr 105. Interpellation av Maria
Gardfjell (MP) om riktlinjer för resor
i tjänsten
KSN-2012-0664
Kommunfullmäktige
Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Ett av de övergripande inriktningsmålen - Uppsala
bidrar till att hindra klimatförändringen - innebär
att "Uppsala kommun aktivt arbetar för att minska
klimatgasutsläppen, genom förbättrad hushållning
med energi, genom hållbart resande och genom att
främja ny teknik."
Uppsala kommunfullmäktige satte år 2007 som
mål att till år 2020 ha minskat kommunen utsläpp
av växthusgaser per invånare med 30 procent, jämfört med 1990 års nivå. I juni 2011 beslutade
kommunfullmäktige att skärpa detta mål, till 45
procent, och att utsläppen sedan ska fortsätta att
minska.
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stad och Malmö som i sina respektive riktlinjer tar
upp att det är viktigt att undersöka möjligheten till
videokonferens, som har med riktlinjer om hur
många timmar i tidsbesparing som gäller för att det
ska vara aktuellt med flyg istället för tåg. Linköping uttrycker i sin resepolicy att flyg "endast undantagsvis nyttjas vid inrikesresor" och att "långväga resor inom Sverige ska i första hand ske med
tåg". Det är viktigt att detta finns med i riktlinjer så
att inte godtyckliga beslut tas avseende flygresor
då tåg skulle kunna vara ett rimligt alternativ.
När representanter för kommunen under våren
besöker Malmö är det endast Miljöpartiets och
Vänsterpartiets politiker som väljer tåget. Ingen
information har gått ut motsvarande det som finns
på kommunens webbplats.
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Ahlstedt är:
Pågår något arbete med utveckling av riktlinjer för
resor i tjänsten?
När kommer beslut i frågan så fall att ske?

En viktig del är självklart de resor som kommunens förtroendevalda och tjänstemän gör för vilket
val av färdmedel påverkar hur mycket växthusgaser som våra resor orsakar. Därför utgör riktlinjer
för resor ett viktigt verktyg för att minska vår klimat- och miljöbelastning.
På kommunens webbplats har klimatstrategen publicerat information om att det skulle finnas riktlinjer för resor i tjänsten där de anställda i så stor utsträckning som möjligt resa till fots, med cykel
eller kollektivt. Bil ska väljas i sista hand, och då
ska miljöbil eller bränslesnål bil användas. Idag är
knappt hälften av kommunens bilar miljöbilar enligt Trafikverkets definition. Ofta kan en resa undvikas genom god planering eller genom att nyttja
telefon- eller videokonferenser. Flyg inrikes ska
undvikas. Från och med 2012 ska kommunen även
börja klimatkompensera sina flygresor. Det går
dock inte att finna kommunens riktlinjer som det
hänvisas till.
Många kommuner har fastställda riktlinjer eller
policies för resor. Som exempel kan nämnas Karl-

Uppsala den 16 april 2012
Maria Gardfjell

KF 106
Nr 106. Interpellation av Malena
Ranch (MP) om konkurrensutsättning av träffpunkter för personer
med psykiska funktionsnedsättningar
KSN-2012-0665
Kommunfullmäktige
Interpellation
Till nämnden för hälsa och omsorgs ordförande
Efter att Nämnden för hälsa och omsorg (NHO)
tog beslut om en konkurrensplan för 2012-2014
har ledamöter i nämnden blivit kontaktade av brukare och personal vid träffpunkterna i Uppsala.
Anledningen är att planen inkluderar träffpunkterna för personer med psykiska funktionsnedsättningar, som enligt planen ska upphandlas redan
under hösten 2012. Det finns en stor oro kring vad
beslutet innebär, inte minst för kontinuiteten i
träffpunkternas verksamhet. Brukare beskriver det
som att nämnden ”drog undan mattan” för det kvalitets- och utvecklingsarbete med brukarråd och
brukarmedverkan som har initierats och genomförts de senaste åren.
Sedan träffpunkterna hotades med nedläggning för
ett par år sedan har stora förändringar skett inom
träffpunkterna i Uppsala. På träffpunkten Pepparn
har man gjort en satsning på en yngre målgrupp
och har i dagsläget kontinuerliga besök av ett trettiotal unga vuxna. Även brukarmedverkan har utvecklats mycket på olika sätt. Träffpunkten Lindormen drivs idag av föreningen RSMH. Även flera
andra träffpunkter har stor grad av brukarmedverkan. På Vänkretsen håller till exempel brukarföreningen Kungsängsliljan öppet även på fredagskvällar och på helger, vilket möjliggjorts genom
nära samarbete med personalen.
Personalens möjlighet att arbeta långsiktigt med
verksamheten är en förutsättning för att bygga
förtroende hos en målgrupp där återhämtningsperioden efter psykisk sjukdom kan vara lång. Eventuella konsekvenser av att utsätta verksamheten för
korta och tidsbegränsa-de avtalsperioder har skapat
stor oro bland personer som besöker och engagerar
sig vid träffpunkterna. Träffpunkterna har specifika
förutsättningar som man behöver ta hänsyn till vid
utvecklingen av verksamheten.
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Förra gången träffpunkterna var i farozonen ledde
de starka brukarreaktionerna mot förslaget till en
ökad brukarmedverkan och en positiv utveckling
av verksamheten. Det är uppenbart att det finns en
stor och berättigad oro för att möjligheterna kommer förändras vad gäller brukarnas möjlighet till
att utforma verksamheten och verka i nära samarbete med personalen i att utveckla verksamheten.
Mot den bakgrunden vill jag ställa följande frågor
till ordförande i NHO:
Fördes det några samtal med brukare och personal
på träffpunkterna inför bedömningen att träffpunkterna skulle utsättas för konkurrens?
På vilket sätt kommer nämnden inhämta erfarenheter och synpunkter från brukare och personal på
träffpunkterna inför att tjänstemännen påbörjar
arbetet med förfrågningsunderlag till konkurrensutsättningen som enligt planen kommer att genomföras redan hösten 2012?
Är du beredd att ompröva beslutet att Träffpunkterna för personer med psykiska funktionsnedsättningar ska utsättas för konkurrens efter de synpunkter som inkommit från brukare vid träffpunkterna?
Uppsala den 23 mars 2022
Malena Ranch

KF 107
Nr 107. Interpellation av Daniel
Fredriksson (V) om Uppsalahems renoveringar och hyreshöjningar
KSN-2012- 0666
Kommunfullmäktige
Interpellation
Till Uppsalahem AB:s ordförande
Debatten om så kallade lyxrenoveringar och påföljande hyreshöjningar inom Uppsala har pågått
under lång tid och inte minskat under detta första
kvartal av 2012. I januari kunde man på UNT:s
ledarsida läsa om farhågor om framtvingade flyttvågor bland Kvarngärdets boende då hyresvärdarna vältrar över kostnader för renoveringar på dessa
boende. Den 18 mars skrevs en debattartikel, även
den i UNT, av representanter från Vänsterpartiet
som diskuterade frågor om vad som utgör rimliga
renoveringar, en rimlig hyra och, kanske än mer
viktigt, vad allmännyttan bör göra för att inte medverka till en ökad gentrifiering i Uppsala. Mellanliggande artiklar och debattinlägg har avhandlat
både Uppsalahems, Stena fastigheters och Rikshems förehavanden och där det den 7 mars till och
med pratades om ”panik” bland hyresgäster i Rikshems bestånd i Gränby på grund av kraftiga hyreshöjningar. Stämningen är således uppskruvad,
vilket är förståeligt då bostaden är en fundamental
del av människors liv och vardag.
Huvudproblemet är i min mening att det inte finns
så mycket underbyggd analys av konsekvenserna
av renoveringarna och de påföljande hyreshöjningarna på Kvarngärdet eller andra bostadsområden i
Uppsala (åtminstone inte vad jag kan hitta). Jag har
läst igenom Uppsalahems styrelseprotokoll från
2009 och framåt och har inte hittat någon information som rör diskussioner gällande konsekvenser
av de renoveringar som genomförts och om detta
får påverkar de boendes möjlighet att bo kvar.
Protokollen är förstås av naturliga skäl ganska
spartanska och möjligtvis finns bakomliggande
handlingar och diskussioner som berört frågan. Ett
av få eller kanske det enda som finns av mer underbyggd karaktär är forskningsrapporten ”… men
vart ska ni då ta vägen? - Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv” av Sara Westin och Irene
Molina som publicerades i september 2011 och
som undersöker just frågan om renoveringar och
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där Uppsalahem figurerar som en av fallstudierna.
Där anges exempelvis att Sofia Karthe, ”ombyggnadsvärden” för Uppsalahems renovering av Södra
Kvarngärdet, sagt att 75% av de boende kommer
att bo kvar. Rapporten diskuterar förstås utförligt
orsaker och överväganden som hyresvärdar gör när
man genomför dylika projekt (för det gäller fler än
bara Uppsalahem) men åsikter om vad som är rimliga renoveringar att göra och vad som är rimliga
hyresnivåer går isär både av juridiska och politiska
skäl och även om denna forskningsrapport till viss
del kan ses som en partsinlaga (då den är genomförd på uppdrag av hyresgästföreningen) så reser
den också intressanta frågor. Förutsatt att ovanstående siffra stämmer, är det till exempel rimligt att
25 % flyttar på grund av att hyran höjs efter en
upprustning av ett bostadsområde? Man kan också
kanske fråga sig om det finns en gräns för hur
många som behöver flyt-ta för att en hyreshöjning
kan sägas ha hamnat på en för hög nivå.
Som jag uppfattar situationen så florerar det för
tillfället ett antal mer eller mindre underbyggda
påståenden om att boende antingen kommer att
flytta eller redan har flyttat på grund av den hyreshöjning som följde på upprustningen. Om vi för
tillfället bortser från diskussioner om hur rimligt
det är att höja hyror-na med i runda slängar 50%
och om detta faktiskt motsvarar bruksvärdet och
den nya (och förvisso viktiga) standarden på bostaden och istället koncentrerar oss på vad som
faktiskt blev konsekvenserna av renoveringarna så
kan vi konstatera att det saknas några pusselbitar
för att bilden ska bli komplett. Jag anser nämligen
att Uppsalahem som kommunalt bostadsaktiebolag
har ett visst ansvar för att göra konsekvensbeskrivningar av de beslut som fat-tas då dessa potentiellt
kan få stor effekt på dels enskilda kommuninvånare men också kommunens demografiska sammansättning.
Med anledning av detta vill jag rikta följande frågor till Uppsalahems styrelseordförande:
 Gjorde Uppsalahem någon djupare analys
av hur många boende som eventuellt skulle
flytta på grund de renoveringar och hyreshöjningar som beslutades?
 Vet Uppsalahem hur många av de boende
som faktiskt har flyttat sedan hyreshöjningarna trädde i kraft och i så fall var de
har tagit vägen?



Skulle det, om ingen analys tidigare gjorts,
vara möjligt att genomföra en sådan utredning nu?

Uppsala den 26 mars 2012
Daniel Fredriksson

KF 108
Nr 108. Interpellation av Malena
Ranch (MP) om behandling av män som
utövar våld i när a relationer
KSN-2012-0667
Kommunfullmäktige
Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Nämnden för hälsa och omsorg (NHÖ) har antagit en konkurrensplan för 2012-2014 som beskriver hur nämndens mål om att 75% av nämndens verksamhet ska vara utsatt för konkurrens
år 2015 ska uppnås.
Till de områden som nämnden ännu inte tagit
ställning tillhör behandling av män som utövat
våld i nära relationer. Motiveringen är enligt
NHO att det är "oklart om behov finns som motiverar en ny upphandling".
NHO hade fram till i höstas ett avtal med en utförare som endast hade kontakt med sex män
under de två år uppdraget gällde. Av det drar
nämnden slutsatsen att det är tveksamt om det
finns behov av behandlingsinsatser för män som
utövat våld i nära relationer.
Ett samtal med föreningen Mansmottagningen
mot våld (MVU) ger informationen att de hade
900 samtalstimmar förra året. Sammanlagt hade
de kontakt och samtalsbehandling med 90 personer, varav två tredjedelar var föräldrar. Det innebär att 140-160 barn bedöms beröras av verksamheten genom att deras föräldrar får hjälp och
behandling för sitt våldsutövande.
Trots att det arbete MVU utför påpekades av
Miljöpartiet vid nämndens behandling av konkurrensplanen, valde alliansen att stå fast vid att
beskriva behovet av behandling av män som utövar våld som "oklart".
Utöver ett verksamhetsbidrag till Mansmottagningen mot våld på cirka 200 000 kronor, har
Nämnden för hälsa och omsorg ingen verksamhet
för professionell behandling av män som utövar
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våld i nära relationer, vare sig i upphandlad eller
egen regi.
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är
därför
Tycker du att det är korrekt att basera bedömningen av behovet av behandling av män som utövar
våld i nära relationer på statistiken från utföraren
som bedrev behandling på uppdrag av NHO?
Tycker du att det är ”oklart” huruvida det finns
behov av behandling av män som utövar våld i nära
relationer?
På vilket sätt arbetar ni med att uppfylla målet i
IVE att män som utövar våld ska erbjudas behandling?
Uppsala den 15 mars 2012
Malena Ranch

KF 109
Nr 109. Interpellation av Loa Mothata och Erik Pelling (båda S) om hur
Sunnerstastugan värnas
KSN 2012-0685
Kommunfullmäktige
Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
För ett år sedan bestämde sig den borgerliga alliansen för att konkurrensutsätta Sunnerstastugan.
Verksamheten, som består av bland annat skid- och
löpspår, kanot och kajak, gym, boule och café,
hade dittills bedrivits av Friluftsfrämjandet. I upphandlingen var dock en ideell förening som Friluftsfrämjandet chanslös. UNT rapporterar (201204-04) att Friluftsfrämjandet nu har blivit tvungna
att flytta ut från Sunnerstastugan. Hur det blir med
skidskole-, mulleverksamheten och kajakuthyrningen är oklart. Friluftsfrämjandet har inte fått
några besked från kommunen.
Socialdemokraterna är positiva till de ideella krafterna i Uppsala. Det ideella engagemanget inom
idrott, kultur och fritid går inte att värdera i pengar.
Vi vill att Uppsala kommun ska främja det ideella
engagemanget, inte strypa det.
Svepande privatiseringar som görs utifrån idén att
all verksamhet blir bättre om den konkurrensutsätts
medför problem. Kvalitet och ideella föreningars
engagemang är nyckelfaktorer för Uppsalas fritidsliv. Rapporteringen kring Sunnerstastugan visar att
konkurrensutsättningen har slagit fel och gått ut
över just kvaliteten och det ideella engagemanget.
Ansvaret för att hitta en lösning på problemet är
politiskt.
Med anledning av ovanstående vill vi fråga kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M)
följande:


Anser du att den moderatledda alliansens
konkurrensutsättning av Sunnerstastugan
har fallit väl ut?
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Tänker du som ansvarig politiker vidta åtgärder för att den uppskattade fritidsverksamheten vid Sunnerstastugan som skidskolan, mulleverksamheten och kajakuthyrningen inte försvinner som en konsekvens av konkurrensutsättningen?

Uppsala den 12 april 2012
Loa Mothata och Erik Pelling (båda S)

KF 110
Nr 110. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om länsstyrelsens beslut angående ny bilbro vid Studenternas IP
KSN-2012Kommunfullmäktige
Interpellation
Till gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande
Länsstyrelsen beslutade i mars 2012, med stöd av
Havs- och vattenmyndigheten, att stoppa planerna på
en ny bilbro vid Studenternas IP eftersom den hotade dricksvattenförsörjningen i hela Uppsala.
Mot byggandet av en ny bilbro vid Studenternas
finns en lång rad argument. Bron skulle bland annat
attrahera trafik från Kungsängsbron och innebära att
ungefär 7 500 fordon per dygn som i dag åker på
Kungsängsbron i stället väljer att åka genom centrala
Uppsala. En bro vid Studenternas skulle också innebära att en trafikled med 15 000 fordon per dygn
dras genom ett av Uppsalas viktigaste rekreationsstråk, vilket skulle få förödande barriäreffekter. Ett
bygge av en ny bro och trafikled skulle även hota
dricksvattenförsörjningen, eftersom vägen dras rakt
över en vattentäkt som riskerar att förorenas vid
utsläpp från vägen.
Med anledning av detta blir min fråga till gatu- och
samhällsmiljönämndens ordförande
- innebär Länsstyrelsens beslut i detta ärende att
planerandet av en ny bilbro vid Studenternas IP avbryts?

Uppsala den 16 april 2012
Johan Lundqvist
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KF 111
Nr 111. Interpellation av Frida
Johnsson (MP) om hur vi främjar
mångfalden bland friskolorna
KSN-2012-
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Mina frågor till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande blir därför
- anser du att det är viktigt med en mångfald av
driftsformer bland friskolorna i Uppsala?

Kommunfullmäktige
- hur kan Uppsala kommun bidra till detta?
Interpellation
Till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande
Under friskolereformens tidiga år drevs de
flesta friskolor av ideella föreningar, stiftelser
eller kooperativ, ofta med en särskild pedagogisk inriktning. De senaste tio åren har skolornas profiler blivit alltmer likartade då ett fåtal
stora koncerner dominerar friskolesektorn,
både i Uppsala och i resten av landet.
Fler små ideella friskolor har fått tillstånd från
Skolinspektionen att starta i Uppsala men har
inte kunnat göra så, ofta då de har haft för få
sö-kande. En av få ideella gymnasiefriskolor i
Uppsala, Waldorfgymnasiet med en särskild
pedagogisk inriktning, hotas idag av nedläggning på grund av ekonomiska problem. Mindre
friskolor lever under andra villkor än de stora
skolkoncernerna och förändringar i regler,
elevpeng eller elevantal kan få stora konsekvenser för möjligheterna att bedriva verksamhet.
Idag är friskolorna ett naturligt och populärt
inslag i den svenska skolan men om elever och
föräldrar ska kunna välja bland en mångfald av
olika skolor, med olika inriktningar, ägare och
värderingar så behövs det en politik som främjar valfrihet – också för den som vill starta en
skola och ska välja organisationsform. Vi kan
aldrig särbehandla en skola före en annan men
att möjliggöra för olika driftsformer såsom
stiftelser, sociala entreprenörer, kooperativ
med mera är angeläget om vi ska ha en mångfald att tala om bland skolorna.

Uppsala den 16 april 2012
Frida Johnsson

KF 112
Nr 112. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om tillsyn av försäljning av
receptfria läkemedel utanför apotek
KSN-2012-0688
Kommunfullmäktige

Interpellation
Till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande
Sedan den 1 november 2009 är det tillåtet att sälja
vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Kommunerna ansvarar för en stor del av tillsynen av denna
verksamhet. Tidningen Svensk Farmaci rapporterade
i december 2011 att det inledande tillsynsarbetet
visat nedslående resultat och att enbart fem av 32
inspekterade försäljningsställen följde Läkemedelsverkets regler för försäljning av receptfria läkemedel
i öppen handel.
Mina frågor till miljö- och hälsoskyddsnämndens
ordförande blir därför
- hur många försäljningsställen för receptfria läkemedel utanför apotek har varit föremål för tillsyn av
Uppsala kommun sedan den 1 november 2009?
- hur många av dessa försäljningsställen har fullt ut
följt Läkemedelsverkets regelverk för försäljningen?
Uppsala den 16 april 2012
Johan Lundqvist
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KF 114
Nr 114. Interpellation av Erik Pelling
(S) om vad som görs för basketens
framtid i Uppsala
KSN-2012-0697
Kommunfullmäktige
Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Sedan det blev känt att Svenska Basketbollförbundet fr.o.m. säsongen 2012-2013 inte längre ger lag
som spelar basket i högsta ligan dispens för spel på
plastgolv har ansvarigt kommunalråd diskuterat ett
antal förslag, men några konkreta beslut om basketens förutsättningar att bedriva verksamhet i
kommunen har inte tagits. De verksamheter som
avses är elitbasket herr och dam, ungdomsverksamheten Schysst Framtid och basketgymnasiet.
Uppsala Basket har i artiklar, brev till kommunalråden och vid uppvaktningar av ansvarigt kommunalråd redogjort för läget och påtalat att klubbarna
bedriver en långsiktig verksamhet med anställda
spelare, administrativ personal och andra vilket
kräver ett långt planeringsperspektiv. I brev till
kommunalråden har Uppsala Baskets ordförande
hävdat att klubbarna - om ingen lösning inom Uppsala kommun kan åstadkommas - måste träffa avtal
med annan kommun om spel eller upplösa föreningarna. Av brevet framgår även att klubbarna
redan innan sommaren måste säga upp anställningsavtal för spelare och andra medarbetare om
inga åtgärder vidtas.
De synpunkter och farhågor som klubbarna framfört visar att frågan om basketens framtid i Uppsala
befinner sig i ett akut läge. Inför nästa säsong är
frågan om trägolv i A-hallen avgörande för såväl
herr- som dambasketen i Uppsala, men också för
ungdomsverksamheten, för klubbarnas sociala
projekt och för basketinriktningen på idrottsgymnasiet.
Under våren har även medlemmar, supportrar och
publik uppvaktat ansvarigt kommunalråd och överlämnat en namninsamling där de bland annat skriver att de anser att kommunen måste fatta beslut
som gör det möjligt att få se basket på högsta nivå i
Uppsala även i framtiden. De skriver: ”Vi vill se
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våra ligalag Uppsala Basket Herr och Sallén Basket Dam spela och vinna på hemmaplan i Idrottsstaden Uppsala. Vi som är publik och supportrar
till Uppsalas basketlag vill med denna namninsamling rikta en vädjan till Uppsalas politiker från
samtliga partier att snarast fatta beslut som gör
det möjligt för Uppsalaborna att få se ligabasket
spelas på trägolv i Uppsala under nästa säsong
och åren framöver”.
Uppsala kommun har ambitionen att vara en framstående idrottsstad för både bredd- och elitidrott.
Vi vet idag att en investering i idrott lönar sig.
Idrottskvinnor och idrottsmän är positiva förebilder
för barn och unga. I Uppsala Baskets och Sallén
Baskets sociala verksamhet Schysst framtid deltar
flera hundra barn och unga. Den här verksamheten
som under flera år fått kommunala bidrag och som
lovordas av skolorna får svårt att fortsätta om det
inte finns ligabasket med spelare som förebilder i
Uppsala.
Skälen till att Basketförbundet inte längre ger
klubbar dispens för spel på plastgolv är väl kända,
varför vi i denna interpellation inte redogör för
dem. Med denna interpellation efterlyser vi besked
från kommunledningen om kommunen avser att
fatta beslut som innebär att ligabasket kan spelas
på trägolv i Fyrishov fr.o.m. säsongen 2012-2013
eller om även denna arenafråga riskerar att hamna i
en långbänk. Klubbarna, spelare, supportrar och
publik förtjänar ett besked från den borgerliga
kommunledningen.
Att skapa goda förutsättningar för idrottens utveckling i Uppsala har visat sig vara, ett komplicerat
pussel. Men det kan inte vara omöjligt att hitta en
lösning som fungerar för samtliga idrotter som
idag har Fyrishov som sin matcharena.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M)
följande:
 Vilket besked har kommunstyrelsens ordförande att ge till klubbar, spelare och supportrar angående behovet av tränings- och
tävlingsmöjligheter på Fyrishov?
Uppsala den 18 april 2012
Erik Pelling

