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Nr 105. Interpellation av Erik Pel-
ling och Rahima Ortac (båda S) om 
att det behövs en politisk samling för 
Sävja 
KSN-2013-0520 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Helgen 9-10 mars sattes både Sävjaskolans bib-
liotek och bilar i Sävja i brand. Polisen har be-
kräftat att bränderna var anlagda. 
 
Uppsala har upplevt för många händelser av den 
här typen de senaste åren. Oavsett vilken stadsdel 
det är som drabbas så är det ett slag mot trygg-
heten i hela Uppsala, och inte minst för våra barn 
och unga. Att anlägga en brand på ett skolbib-
liotek är ett angrepp mot både elever och personal, 
men också mot det fria ordet. Det är självklart 
oacceptabelt och måste fördömas. Samtidigt be-
hövs politiska krafttag för att förhindra en negativ 
spiral i hela Sävjaområdet. 
 
Istället för den utveckling som Sävjaborna borde 
kunna förvänta sig har vi den senaste tiden fått 
flera oroande signaler om motsatsen. Planerna på 
ett kulturcentrum har skjutits på framtiden, 
frågetecken har väckts kring Sävjaskolans fram-
tid, och nu bränderna. Om kommunen menar 
allvar med att utveckla Sävja behöver Fredrik 
Ahlstedt (M) ta initiativ till en politisk samling 
över blockgränserna för att vidta meningsfulla 
åtgärder för Sävja. 
 
Med anledning av ovanstående vill vi fråga 
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt 
(M) följande: 
 
• Vilka åtgärder tänker du vidta för att för-
hindra en negativ spiral i hela Sävjaområdet? 
• Tänker du, med anledning av det allvarliga 
läget och för Sävjas bästa, ta initiativ till en poli-
tisk samling över blockgränsen för att vidta me-
ningsfulla åtgärder för Sävja? 
 
Uppsala 2013-03-19 
Socialdemokraterna 
 
Erik Pelling (S) Rahima Ortac (S) 
Kommunalråd  Ledamot kommunfullmäktige  

 
Svar: 
 
Fråga 1 
Vilka åtgärder tänker du vidta för att förhindra en 
negativ spiral i hela Sävjaområdet? 
 
Sävja är ett av våra prioriterade områden. Därför 
fortsätter arbetet med ett kulturcentrum i Sävja 
samt en omfattande uppgradering av naturområdet 
omkring. Sävja är också föremål för särskild över-
syn i stadsutvecklingsprojektet där flera nämnder 
och förvaltningar träffas regelbundet. Kommunen 
hade ganska nyligen till exempel en stor samling 
då politiker och tjänstemän från olika delar av 
kommunen fick ta del av utredningsresultat kring 
fördelar och nackdelar i Sävja. Utredningen (som 
byggde på forskning) utgick från en socioeko-
nomisk analys. Dessa kunskaper utgör grunden 
för det pågående arbetet. Vi arbetar vidare med att 
öka attraktiviteten i Uppsala. 
 
Fråga 2 
Tänker du, med anledning av det allvarliga läget 
och för Sävjas bästa, ta initiativ till en politisk 
samling över blockgränsen för att vidta menings-
fulla åtgärder för Sävja? 
 
Nej. Det finns redan många politiska samlingar 
idag som arbetar aktivt för att vår kommun skall 
vara en trevlig och trygg plats för alla. 
 
Till skillnad från interpellanterna tror jag inte att 
lösningar till frågor alltid är att tillsätta nya grup-
per eller utredningar. För Sävjas bästa tror jag att 
de konstellationer som redan finns skall fortsätta 
att verka. Jag har också en större tilltro till det 
civila samhället än interpellanterna tycks ha. 
 
Uppsala den 23 april 2013 
 
Cecilia Forss (M) 
 


