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Inlämnade frågor 1 mars 2021  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att delfråga 2 i Karolin Lundströms (V) fråga om medborgardialoger och 
jämställdhet inte får ställas men i övrigt får frågan ställas, samt 

2. att övriga frågor får ställas och besvaras under dagens sammanträde. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade frågorna och lämnar 
här sin motivering: 

För att hämta in sakupplysningar får ledamöterna enligt 5 kap. 64 § ställa frågor. En 
fråga ska ha ett bestämt innehåll. Den får vara försedd med en kort inledande 
förklaring. Fråga nr 2 i Karolin Lundströms fråga till kommunstyrelsens ordförande får 
inte ställas. Den är alltför omfattande för att kunna sägas innebära inhämtandet av en 
sakupplysning. 

Inlämnade frågor 

• Fråga om medborgardialoger och jämställdhet från Karolin Lundström (V) 
• Fråga om pensionärskort i Kollektivtrafiken från Stefan Hanna (-) 
• Fråga om demokratisk förankring av beslutet om Uppsalas framtida 

konstverksamhet från Olle Romlin (C) 
• Fråga om att upptäcka och förebygga våld i nära relationer från Stina Jansson 

(FI) 
• Fråga om hemlösa och härbärgen från Lisen Burmeister (SD) 
• Fråga om äldres rätt till integritet från Lisen Burmeister (SD) 
• Fråga om uppköp av stall från Markus Lagerquist (M) 
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                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling             2021-01-25 

 

Hur säkerställer kommunen jämställdhet 
och jämlikhet vid medborgardialoger? 
 

Medborgardialogen är ett bra verktyg för att bjuda in medborgarna och organisationer 

till delaktighet och skapa ett inkluderande samhälle. Men det finns en risk att 

utformningen sker på ett sätt som gör deltagande lättare för vissa grupper. 

 

I Västerås kommun har man konstaterat att vissa grupper, till exempel, äldre män finns 

överrepresenterad som deltagare i medborgardialoger. De som redan är mest bekväma med 

traditionella sätt att kommunicera med kommunen och vars röster länge har varit 

överrepresenterade i beslutsfattande processer, var alltså de som hördes mest. Det 

bedömdes vara viktigt att få in många olika åsikter från olika grupper i samhället.  

 

Därför försöker Västerås kommun nu att utforma medborgardialoger på ett tillgängligt sätt 

och framförallt att söka upp de vars röster mer sällan hörs. Genom att stå på strategiska 

platser i kommunen där man vet att det finns en ström av tjejer och kvinnor, till exempel, 

lyckas man bättre med att nå den gruppen. En annan strategi har varit att skicka ut vykort 

som berättar om kommande beslut och bjuda in till dialog. På så sätt lyckas man bättre med 

att nå ut utöver den gruppen som i vanliga fall följer politiken och deltar i medborgardialoger.  

 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens 

ordförande:  

 

- Finns det statistik över hur fördelningen ser ut bland olika grupper när Uppsala 

kommun bjuder in till medborgardialog, till exempel mellan män och kvinnor, olika 

åldrar, olika delar av kommunen och staden och kulturell bakgrund?  

- Hur arbetar Uppsala kommun med att utforma medborgardialoger så att 

tillgängligheten för underrepresenterade grupper utökas? 

- Använder Uppsala kommun uppsökande taktiker för att nå underrepresenterade 

grupper i medborgardialoger, som de som beskrivs i Västerås? 

- Om svaret på frågan ovan är nej, är det aktuellt att börja med det?  

 

 

 

 

Karolin Lundström (v)  

 

 

  

john.hammar
Överstruket



      2021-02-15 
 
Fråga till Erik Pelling till Kommunfullmäktige den 1/3 2021: 
 
I valrörelsen 2018 gav Socialdemokraterna ett vallöfte om billigare kollektivtrafikresande för våra 
pensionärer. Det dröjde väldigt länge och inte minst jag själv pressade i kommunfullmäktige på för 
att Socialdemokraterna skulle hålla sitt vallöfte. Under 2020 tog äntligen Socialdemokraterna ett 
muntligt ansvar för sitt vallöfte och gjorde inspel i den reviderade budgeten för att kunna täcka ULs 
krav på finansiering. Ett upplägg där det mer förmånliga pensionärskortet ska kosta 150 kronor per 
månad. I Sverige har idag 53 kommuner gratis busskort för pensionärer delar av veckans dygn eller 
helt gratis. Samtliga dessa kommuner har självklart fortsatt med denna möjlighet även under 
Coronapandemin. Även om det finns politiker som anser att våra äldre helt ska isolera sig är det långt 
ifrån alla som gör det.  Nu är det över två år sedan Socialdemokraterna fortsatte sitt styre över 
Uppsala efter valet 2018. Jag tycker inte att det är acceptabelt att partier som tycker sig kunna vara 
regeringsbärande erbjuder valgodis som de efter maktvinsten inte lever upp till. Inte minst i ljuset av 
citys behov av handel skulle detta kunna bidra till mer Coronasäkert fikande och mindre affärsinköp 
bland våra hårt prövade företagare i Uppsala city. 
 
Varför får inte Uppsalas pensionärer det utlovade kollektivtrafikkortet för pensionärer för 150 kronor 
i månaden? 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
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Fr åg a om dem ok r at isk fö r an k r in g av beslu t e t om
Upp salas f r am t id a k on st v er k sam h et

Sedan 1995 har Uppsala konstm useum varit beläget i Uppsala slot t . Under m er eller
m indre hela den t id som gåt t sedan dess har Uppsalas kulturliv – liksom föret rädare för
konstm useet – efter lyst större och m er ändamålsenliga lokaler. Frågan om bätt re lokaler
för Uppsala konstmuseum har de senaste 25 åren var it föremål för flera utredningar. Den
här mandatper ioden var tanken at t frågan slut ligen skulle kom ma t ill et t avgörande
genom et t beslut om nya lokaler.

Jag var förberedd på at t Socialdemokraterna, Vänsterpart iet och Liberalerna skulle
föreslå och förorda slot tet som fortsat t lokaliser ing för konstm useet . Ändå blev jag
bestört då j ag såg förslaget med en art främ mande utbyggnad i bj ärt kont rast m ot resten
av slot tet , en fram trädande hög hiss int ill slot tet och gångbroar högt upp bland t räden i
området . Förslaget innebär dram at iska förändr ingar och konsekvenser i den känsliga
kulturhistor iska milj ön med Vasaslot tet som cent ralt beläget byggnadsminne på
Uppsalaåsen. Et t histor iskt m inne m ed högt riksint resse.

Jag och Centerpart iet i Uppsala anser at t ärendet om slot tet och den samm anhängande
frågan om Uppsala konstm useum s lokaliser ing är en fråga av principiell beskaffenhet och
av större vikt för komm unen och regionen och at t ärendet därför m åste prövas av
Uppsalabornas folkvalda i fullmäkt ige, j fr. 5 kap 1 § kom munallagen. Vi anser at t det är
et t allvar ligt avsteg från den demokrat iska processen om ärendet ska avgöras av
komm unstyrelsen.

Mot bakgrund av ovanstående frågar j ag kom m unstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) :

Anser du at t ärendet m ed de föreslagna och omfat tande förändr ingarna i slot tsm ilj ön
och den därm ed sam manhängande frågan om konstmuseets lokalisering är av
pr incipiell beskaffenhet eller annars av större vikt?
Har du och resten av styret övervägt at t låta komm unfullmäkt ige avgöra frågan?

Olle Romlin (C)



 

Fråga: upptäcka och förebygga våld i nära relationer 

 
 
I november 2019 lyfte Feministiskt initiativ en interpellation om äldres utsatthet för våld i nära relation. I 
Äldrenämndens handlingsplan för 2020 togs en månad efteråt beslutet att nämnden skulle ta fram 
arbetssätt för att upptäcka och förebygga våld i nära relationer.  
 
Under pandemin har vi sett hur utsattheten för våld i nära relationer har ökat, vilket gör frågan än mer 
angelägen. 
 
 
Med bakgrunden av detta vill jag fråga äldrenämndens ordförande Eva Christiernin (S) 
  

- Hur går det med arbetet för att ta fram arbetssätt för att upptäcka och förebygga våld i nära 
relationer?  

 
 
Stina Jansson  (F!)  
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Fråga om hemlösa och härbärgen 

 
 
Den rådande kylan i Sverige gör det extra viktigt för hemlösa att ha någonstans att ta vägen. 
I flera tidningsartiklar och i lokal-TV har vi på senaste tiden blivit påminda om det utsatta liv 
som bl.a. äldre hemlösa möter.  
 
Bl.a. berättades det i lokal-TV om en man som övernattade utomhus och vars kroppstemperatur var  
35 grader. Efter insatser från Uppsala stadsmission och ambulanstransport till Akademiska är han 
lyckligtvis återställd. 
 
Det berättas också om att man kan utestängas från kommunens härbärgen för att man ”inte sköter sin 
hygien” och att härbärgena är stängda för dem med stora omvårdnadsbehov och därmed ofta tvingar de 
hemlösa att övernatta utomhus i kylan. 
 
Det är ytterst viktigt att kommunfullmäktige blir informerade om vad som gäller och hur regelverket 
inom området tillämpas i praktiken. 
 
Sammanfattningsvis: 
Under den starka kylan som varit så har det uppdagats att äldre hemlösa far illa. Äldre hemlösa är en 
växande grupp. I media har det framkommit att människor portats från härbärgen – vissa på livstid – och 
tvingats sova utomhus. Det finns exempel på förfrusna kroppsdelar och farligt låga kroppstemperaturer. 
 
Vi ställer därför följande fråga till ordföranden för socialnämnden: 
 

• Kan samtliga hemlösa i Uppsala komma in på något härbärge eller annat boende om de 
önskar och har behov? 

 
 
 
 
 
Uppsala den 22 februari 2021 
 
Lisen Burmeister, ledamot i socialnämnden 
Anders Sehlin, ledamot i äldrenämnden 

 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

Fråga om äldres rätt till integritet 
Den senaste tiden har många vårdtagare inom hemtjänsten vittnat om att de inte har rätt att välja om 

intimare sysslor så som dusch och intimtvätt ska utföras av en man eller kvinna. För en majoritet av oss 

människor så är nakenhet en privat angelägenhet och bara för att man blir gammal och behöver hjälp så 

försvinner inte integriteten. Att vara naken för en person av motsatt kön är ofta extra känsligt. Olika 

hemtjänstbolag verkar ha olika rutiner för detta och med anledning av det undrar vi hur det ser ut i 

Uppsala kommun.  

 

Med anledning av ovanstående frågar Sverigedemokraterna socialnämndens ordförande Asal Gohari 

Moghadam (S): 

• Ges vårdtagare en möjlighet att välja om män eller kvinnor utför intimare sysslor? Om det är så, 

har alla den rätten att välja eller görs skillnad i denna rättighet utifrån religion, ursprung, kön, 

sexuell läggning eller något annat? 

 

 

 

19 februari 2021 

 

Lisen Burmeister                                                                               Linnea Bjuhr 

Ledamot                                                                                            Gruppledare 



Fråga från Markus Lagerquist (M) till Maria Patel (S) om
uppköp av stall

I mitten av februari presenterades en stor utredning av ridsportens förutsättningar i
Uppsala kommun. I rapporten beskrivs olika tänkbara vägar framåt. En av tre
tänkbara modeller som beskrivs är att Uppsala kommun köper alla stall som idag är
privat- eller föreningsdrivna.

Vi moderater säger nej till ett sådant uppköp.

Mot denna bakgrund vill jag fråga Idrott- och fritidsnämndens ordförande Maria
Patel:

• Kan Socialdemokraterna tänka sig att införa den modell som innebär att
Uppsala kommun köper upp alla de stall som idag är privat- eller
föreningsdrivna?

Uppsala den 24 februari 2021
Markus Lagerquist (M)
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