KOMMUNFULLMÄKTIGE

Uppsala kommunfullmäktiges tryck
2012
Ser A nr 154-192
Kallelse
Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal
A, Vaksala torg 1, måndagen den 27 augusti 2012,
kl 16.30 – frågor och interpellationer besvaras efter
eventuella anmälningsärenden och senast kl 17.30
börjar behandling av beslutsärende - för behandling av ärenden enligt nedan.
154. Val av justerare och bestämmande av tid för
justering av protokollet
155. Eventuella anmälningsärenden
Beslutsärenden
156. Valärenden
157. IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i
Uppsala kommun samt revidering av anvisningar
för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun (bordlagt
KF 2012-06-11-12)
158. Justering av 2012 års budget, samt delårsbokslut april 2012 med helårsprognos för
Uppsala kommun
159. Årsredovisning 2011 för Stiftelsen Jälla
Egendom
160. Åtgärder för att sälja Pilsbo friluftsområde

164. Motion av Frida Johnsson (MP) om att öka
makten över arbetstiden (bordlagd KF 2012-0611-12)
165. Motion av Pavel Gamov (SD) om insynsplats i kommunstyrelsen (bordlagd KF 201206-11-12)
166. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program (bordlagd KF 2012-06-11-12)
167. Motion av Stavros Giangozoglou (S) om lika
villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet (bordlagd KF 2012-06-11-12)
168. Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om att införa pilotverksamhet av
bostad först-modellen mot hemlöshet i Uppsala
(bordlagd KF 2012-06-11-12)
169. Motion av Erik Pelling m fl (alla S) och
Johan Lundqvist m fl (alla MP) om arkitekturpolitik för ett Uppsala i tiden (bordlagd KF
2012-06-11-12)
170. Motion av Erik Pelling och Göran Svanfeldt
(båda S) om att göra småskalig kommersiell trädgårdsodling möjlig i Uppsala (bordlagd KF 201206-11-12)
171. Motion av Emma Wallrup (V) om att skicka
ut ett informationsblad om klimatfrågan till
hushållen i Uppsala kommun (bordlagd KF 201206-11-12)
172. Motion av Erik Pelling (S) om att inrätta ett
mobilitetskontor för ett hållbart resande i Uppsala (bordlagd KF 2012-06-11-12)

161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala
kommun

173. Motion av Johan Lundqvist (MP) om digital
cykelkarta med planeringsfunktion (bordlagd KF
2012-06-11-12)

162. Motion av Carl Lindberg m fl (alla S) om
bättre styrning för hållbar utveckling (bordlagd KF
2012-06-11-12)

174. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om att införa rösträtt från 16 år från och med kommunvalet
2014

163. Motion av Marlene Burwick och Erik Pelling
(båda S) om att det är dags för en handlingsplan
mot den växande barnfattigdomen i Uppsala
(bordlagd KF 2012-06-11-12)

175. Motion av Johan Lundqvist och Malena
Ranch (båda MP) om behovet av en e-tjänst för
information om fysisk miljö och tillgänglighet
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176. Motion av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla
V) om att erbjuda boendealternativ på dövas
villkor i teckenspråkig miljö

189. Interpellation av Peter Gustavsson (S) om
hur vi utvecklar torghandeln på Vaksala torg
(bordlagd KF 2012-06-11-12)

177. Motion av Malena Ranch (MP) angående
översyn av habiliteringsersättningen

190. Interpellation av Erik Pelling (S) om vad
som görs för basketens framtid i Uppsala
(bordlagd KF 2012-06-11-12)

Frågor och interpellationer
178. Interpellation av Liza Boëthius (V) om
hyressättning i LSS-boenden (bordlagd KF 201206-11-12)
179. Interpellation av Lisa Skiöld (V) om
studievägledningen i Uppsala kommun (bordlagd
KF 2012-06-11-12)

191. Interpellation av Edip Akay (V) om hopptorn i Lyssnaängsbadet (bordlagd KF 2012-0611-12)
192. Interpellation av Marlene Burwick (S) om
vad som görs åt hygienbristerna i förskolan
(bordlagd KF 2012-06-11-12)

180. Interpellation av Jeannette Escanilla (V) om
äldres situation inom äldreomsorgen i Uppsala
kommun (bordlagd KF 2012-06-11-12)

Handlingarna till sammanträdet finns tillgängliga
i Stadshuset, kommunledningskontoret och kommuninformationen, stadsbiblioteket samt på
uppsala.se

181. Interpellation av Maria Gardfjell (MP) om
riktlinjer för resor i (bordlagd KF 2012-06-11-12)

Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i
TV Uppsala och på uppsala.se

182. Interpellation av Malena Ranch (MP) om
konkurrensutsättning av träffpunkter för personer
med personer med psykiska funktionsnedsättningar
(bordlagd KF 2012-06-11-12)

Uppsala den 13 augusti 2012

183. Interpellation av Daniel Fredriksson (V) om
Uppsalahems renoveringar och hyreshöjningar
(bordlagd KF 2012-06-11-12)
184. Interpellation av Malena Ranch (MP) om
behandling av män som utövar våld i nära relationer (bordlagd KF 2012-06-11-12)
185. Interpellation av Loa Mothata och Erik Pelling (båda S) om hur Sunnerstastugan värnas
(bordlagd KF 2012-06-11-12)
186. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om
länsstyrelsens beslut angående ny bilbro vid Studenternas IP (bordlagd KF 2012-06-11-12)
187. Interpellation av Frida Johnsson (MP) om hur
vi främjar mångfalden bland friskolorna (bordlagd
KF 2012-06-11-12)
188. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om
tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel
utanför apotek (bordlagd KF 2012-06-11-12)
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Nr 157. IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt
revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun
KSN-2012-0673
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att anta IT-policy enligt ärendets bilaga 1.
Anmäls att kommunstyrelsen, under förutsättning
av att kommunfullmäktige antar IT-policy, för
egen del beslutat
att fastställa riktlinjer för styrning av IT enligt
bilaga 2, samt
att revidera anvisningar för säkerhetsarbetet i
Uppsala kommun enligt bilaga 3.
Uppsala den 23 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson
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), Erik Pelling,
Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Milischia Rezai
(alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda
MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom Närvarande: Christopher Lagerqvist,
Simone Falk (båda M), Karin Ericsson (C) och
Emma Wallrup (V).
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde en IT-strategi
1997. Därefter har stadsdirektören beslutat den 16
februari 2004 om roller, och ansvar för övergripande IT-styrning i Uppsala kommun (anmält i
kommunstyrelsen 21 april 2004 § 137). Kommunstyrelsen har vidare den 7 oktober 2009 (§

211) tydliggjort kommunstyrelsens roll i arbetet
med IT-frågor. Stadsdirektören har 2012 beslutat
om ny planeringsfunktion avseende kommungemensam IT, IT-samordningsgrupp mm (Anmält i
kommunstyrelsen 7 mars 2012 § 29).
Det finns behov av ett nytt övergripande styrdokument. Sedan beslutet om IT-strategi 1997 har
en stark utveckling skett och IT är inte längre
endast en stödprocess utan en integrerad del av
kommunens huvudprocesser. Kommunens verksamheter vilar till stor del på olika IT-system.
Inom kommunen hanteras information och
informationssystemen som en nyckeltillgång och
långsiktig resurs som bidrar till ökad öppenhet,
effektivitet och utveckling. För att IT ska fungera
som denna tillgång behöver IT-verksamheten
åskådliggörs i en policy.
Ansvaret för kommunens IT-verksamhet följer det
normala verksamhetsansvaret i kommunkoncernen. Nämnders och styrelsers IT-användning
styrs av kommungemensamma regelverk och ansvaret för verksamhetsspecifika system ansvarar
respektive nämnd eller styrelse för.
IT-policyn är Uppsala kommuns övergripande
styrdokument inom IT-området. Policyn anger
således kommunens förhållningssätt till IT och
inriktningen för användning och utveckling av IT i
kommunen.
Policyn kompletteras med riktlinjer för att förtydliga och åskådliggöra inom vilka områden
styrning ska finnas. Några exempel på detta är
styrning av arkitektur (sättet att bygga system),
gemensamma lösningar, modeller och processer.
Denna styrning är ett led i att uppnå kostnadseffektivitet, säkerhet och flexibilitet. Avsikten med
styrningen är att IT-lösningar i Uppsala kommun
tas fram snabbare och kostnaden sjunker.
Med utgångspunkt i denna IT-policy, som är
kommunövergripande, utfärdar kommunstyrelsen
riktlinjer för styrningen av IT inom nämndorganisationen. Det är sedan varje nämnds och
styrelses ansvar att tillämpa riktlinjerna. På
kommunövergripande nivå leds IT-verksamheten

av kommunstyrelsen och som även ansvarar för
kompletterande styrdokument.
Kommunstyrelsen har 2006 antagit anvisningar för
säkerhetsarbetet i Uppsala kommun utifrån den
säkerhetspolicy som kommunfullmäktige antog
den 25 oktober 1999. I detta ärende föreslås vissa
justeringar i anvisningarna utifrån informationssäkerheten samt en redaktionell ändring med anledning av kommunfullmäktiges tidigare beslut om
ny organisation för räddningstjänsten.
Föredragning
Förslaget till IT-policy tar sin utgångspunkt i att
säkerställa ett helhetsperspektiv på kommunens
verksamhet där nyttan för medborgare och verksamheter säkerställs. Efter det senaste övergripande styrdokumentet antogs 1997 har både de
tekniska möjligheterna förbättras och kommunens
organisation förändrats. Den decentraliserade modell som hittills funnits av IT-verksamheten omprövas för att nå en ökad kostnadseffektivitet,
standardisering och kvalité.
Möjligheterna till och kraven från medborgarna om
en ökad dialog via e-tjänster med kommunen bör
tas till vara i det kommande arbetet med ITverksamheten i kommunen och integreras på ett
annat sätt än tidigare i kommunens verksamhetsutveckling. En utgångspunkt är att digitala tjänster
ska vara norm i dialogen mellan medborgare, förtroendevalda och medarbetare.
Helhetsperspektivet på kommunens IT-verksamhet
med verksamhets- och medborgarnyttan i förgrund
ställer krav på att e-tjänster, system och digitala
information ska bidra till nytta för användarna
genom att vara effektiva, användarvänliga, tillförlitliga och ha hög tillgänglighet. Genom ett införande av dessa krav ges förutsättningar för att
kommunens arbete med e-demokrati, e-tjänster och
e-förvaltning utvecklas på ett strukturerat och
framgångsrikt sätt.
I en stor organisation som Uppsala kommun är det
viktigt att hålla en balans mellan centralt ansvar
och ansvar ute i organisationen. Stadsdirektörens
beslut om ny planeringsfunktion avseende kommungemensam IT, innebär att formella arenor har
skapats dels med ansvariga på handläggarnivå, dels

på kontors/förvaltningschefsnivå för att dryfta
utvecklingen av IT-verksamheten utifrån policyn
och riktlinjerna.
Kommunstyrelsen föreslår med bakgrund av det
ovanstående att kommunfullmäktige antar ITpolicy för Uppsala kommun. Under förutsättning
att kommunfullmäktige antar IT-policy för Uppsala kommun föreslås kommunstyrelsen fastställa
riktlinjer för styrning av IT.
Säkerhetspolicyn omfattar all kommunal verksamhet vilket inkluderar säkerhetsperspektivet på
information och informationshantering. Förslaget
revidering av anvisningarna till säkerhetspolicyn
innebär till att informationssäkerheten särskilt
betonas samt att ansvaret för koordineringen av
arbetet under kommunstyrelsen utpekas.
Ekonomiska konsekvenser
En IT-policy ger organisationen möjlighet att på ett
rationellt sätt samordna IT i verksamheten så att de
investeringar som genomförs utgår från den samlade kommunala nyttan.
Bilaga 1
IT-policy
Uppsala kommun är en politiskt styrd organisation
med en bred och omfattande verksamhet i såväl
nämnd- som bolagsform. Kommunens verksamhet
utförs i en miljö som ständigt förändras. För att
kommunen ska ha förutsättningar att klara sina
samhällsuppgifter och de krav kommunmedborgarna ställer på utbud, kvalitet och service
krävs effektiva och flexibla IT-system.
Kommunstyrelsens roll är att som ägare svara för
infrastruktur, gemensamma IT-system och gemensamma IT-funktioner.


IT-verksamheten ska kännetecknas av
enhetlighet och drivas av en helhetssyn där
både verksamhetsnyttan och medborgarnyttan präglar arbetet.



Kommunens IT-tjänster ska underlätta
service och dialog med medborgarna och
därmed bidra till en utvecklad demokrati.





Uppsala kommuns e-tjänster, system och
digitala information ska dagligen bidra
med nytta för användarna genom att vara
effektiv, användarvänlig, tillförlitlig och ha
hög tillgänglighet.
Uppsalaborna ska känna tillit till att
kommunens säkerhetslösningar skyddar
såväl medborgarnas personliga integritet
som verksamhetens stabilitet och kontinuitet i enlighet med säkerhetspolicyn



Inom kommunen ska information och
informationssystemen betraktas som en
viktig långsiktig resurs som bidrar till ökad
öppenhet, effektivitet och utveckling.



IT-arkitekturen, d v s de strukturer och
principer som styr systemens utformning,
ska vara gemensam och anpassad för
verksamhetens krav och behov för största
möjliga kvalitet och nytta. IT-arkitekturen
ska vara flexibel inför framtida förändrade
förutsättningar, möjligheter och behov.





IT ska öka möjligheterna till organisatorisk effektivitet ur såväl ett medborgarperspektiv som verksamhetsperspektiv. kommunens I förvaltning och vid service och kontakt med medborgare och
förtroendevalda ska digitala tjänster vara
norm. IT ska bidra till att samtliga processer är effektiva och möjliga för uppsalaborna att följa.
Helhetssynen, användarvänligheten, tillgängligheten och den kontinuerliga utvecklingen ska göra Uppsala kommun till
en förebild för e-demokrati, e-tjänster och
e-förvaltning.

Bilaga 2
Riktlinjer för styrning av IT
Riktlinjerna utgår från Uppsala kommuns ITpolicy som antagits av kommunfullmäktige.

Arkitektur
Med arkitektur avses struktur och de principer som
styr systemets utformning. Till IT-arkitektur räknas
både systemets funktioner ur ett nyttjandeperspektiv och dess tekniska utformning.
Kommunens IT-lösningar ska utvecklas i en
definierad arkitektur
IT-lösningar i Uppsala kommun ska vara anpassade för att uppnå en optimal kostnadseffektivitet, säkerhet och integritet, flexibilitet,
utbytbarhet och återanvändbarhet. IT-lösningar ska
där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart vara anpassade till en tjänsteorienterad
arkitektur som bygger på en beskrivning av tjänster
och inte i första hand teknik eller produkter (SOA Service Oriented Architecture).
För att organisationen ska ha förutsättningar att
följa fastställda principer för arkitekturen är det
väsentligt att det finns en systemkarta. Den ska
beskriva de olika systemens inbördes beroenden
och integration, finnas lättillgänglig och ständigt
uppdaterad.
Vid förändring av befintliga och vid utveckling av
nya IT-tjänster och komponenter ska initiativ och
åtgärder analyseras, konsekvensbeskrivas och
bedömas ur ett arkitektur-perspektiv.
Gemensamma lösningar
Tillgängliga system
IT-tjänster ska som utgångspunkt vara gemensamma och inte knutna till en viss organisation.
Informationen i kommunens system ska vara
tillgängliga utifrån behov och behörighet.
Gemensam plattform för systemanvändning
IT-tjänster ska anpassas till en gemensam plattform
för att stödja samarbete, kunskapsdelning och
samverkan inom kommunen. En gemensam plattform är en förutsättning för att klara den verksamhetsutveckling och förnyelse som krävs för att
leverera e-tjänster till medborgarna.

Gemensam plattform för utveckling av e-tjänster
Kommunen har identifierat e-förvaltnings-plattformen ur följande tre perspektiv, Teknisk plattform, Funktionsplattform och Systemplattform. Eplattformen ska ta hänsyn till kommunens tekniska
och funktionella platt-formar samt till de IT-system
som används av verksamheterna. Ett gemensamt
användargränssnitt ska, där det fyller en funktion,
användas mellan plattformarna och systemen och
e-förvaltningsplattformen. Helheten åskådlig-görs i
illustrationen nedan.

E-förvaltningsplattform
e‐förvaltnings‐
plattform

Gemensam katalogtjänst
För att öka säkerheten i kommunens system
ska det endast finnas en standard för hur användarnas rättigheter till IT-tjänster hanteras.
För att skapa en effektiv och säker hantering
av behörigheter ska endast en gemensam katalogtjänst finnas för Uppsala kommun.
Gemensamt elektroniskt arkiv
För att informationen i kommunens system
och tjänster ska vara långsiktigt tillgängliga
ska ett elektroniskt arkiv finnas. Vid införande
av nya informationssystem och tjänster ska
hänsyn tas till informationens gallring och
långtidsbevarande.
Samordnad styrning

Gemensamt användargränssnitt

Basplattform

Systemplattform

Funktionsplattform
Extern åtkomst

Integration

Kataloger

Identitetshantering

Autentisering

Metadatabas

Signering

Flödesmotor

Federation

E‐arkiv

Gemensam integrationslösning
Kommunens olika verksamhetssystem och
applikationer ska kunna utbyta information.
För att skapa en väl fungerande integration
mellan de olika systemen och applikationerna
ska en gemensam integrationsplattform användas och som säkerställer en fungerande meddelandehantering, kvalitet och säkerhet.
Ett fåtal driftanläggningar
Kommunen ska minska antalet datorhallar
/driftanläggningar.

Gemensamma funktionskrav
För att säkerställa ett sammanhållet IT-baserat
verksamhetsstöd ska funktionskrav gemensamt
utarbetas mellan kravställande enheters behov
så att nytta och kostnadseffektivitet uppnås
utifrån Uppsala kommunens totala uppdrag.
Det innebär att funktionskrav på IT ska formuleras utifrån funktioner och inte utgå från
teknik och produkter.
Gemensam infrastruktur
Kommunen ansvarar för etablering av en gemensam infrastruktur. Infrastrukturen ska användas av kommunens verksamheter. Till infrastruktur räknas:










Kommunikation mellan fastigheter där
kommunen bedriver verksamhet
Fastighetsnät i egna fastigheter
Fastighetsnät i externt hyrda fastigheter
(kommunen är kravställare)
E-post
Centrala driftanläggningar
Telefoni
Katalogtjänst
Virusskydd
Operativsystem, datalagring och databaser



Ekonomisystem,HR-system,
ärendehanteringssystem, säkerhetssystem, kontorsinformationssystem, beslutsstöd, geografiskt informationssystem, web, internweb och e-arkiv

Nyttan i centrum
Varje IT-lösning i Uppsala kommun ska före
införande ha nyttovärderats och stämts av mot
arkitektoniska krav och antagna standarder.
Nyttovärderingen ska följas upp så att effekten
av en IT-lösning får avsedd effekt.
Gemensam projektmodell
En gemensam projektmodell för IT-relaterade
projekt inom kommunen ska tillämpas så att
samtliga medverkande i ett projekt känner till
sina roller, befogenheter och skyldigheter. På
så sätt skapas en grund för en god projektstyrning.
Gemensam förvaltningsmodell för IT-system
Kommunen ska tillämpa en modell för affärsmässig systemförvaltning i syfte att få en
effektiv styrning av hur IT-systemen förvaltas.
Samtliga IT-tjänster ska synliggöras
Uppsala kommuns IT-tjänster ska beskrivas i
en gemensam tjänstekatalog. Tjänstekatalogen
innehåller en beskrivning av varje tjänst, möjliga val av servicenivåer och kostnad för användning. Därmed säkerställs att alla verksamheter får synliga, skalbara och förutsägbara
IT-kostnader.
Processorienterad IT-produktion
För att minska störningarna i kommunens ITverksamhet ska IT-produktionen arbeta processorienterat. Ansvar och befogenheter ska
tydliggöras för att säkerställa att störningar
minimeras och hanteras effektivt. Processbeskrivningar för kommunens IT-produktion
ska finnas tillgängliga och vara aktuella.

Miljö
Anskaffning, användning och avveckling av
IT-lösningar ska aktivt bidra till Uppsala kommuns klimatmål. Kommunens IT-lösningar
ska underlätta och möjliggöra en ökad resurseffektivitet för verksamheterna.
Bilaga 3
Föreslagna justeringar i Anvisningar för
säkerhetsarbetet i Uppsala kommun
- med X markeras var ändringarna skall in
Sid 2 – sista stycket under rubriken ”Allmän
intern säkerhet”
Följande text under allmän intern säkerhet tas
bort:
I den allmänna säkerheten ingår också arbetet
med IT-säkerheten som innebär att skydda
såväl information som systemen.
Ersätts av följande text:
I den allmänna säkerheten ingår arbetet med
informationssäkerhet (IT-policy). Kommunen
ska upprätthålla en väl avvägd informationssäkerhet med hänsyn till behoven hos kommunen, verksamheterna i kommunen och allmänheten. Detta gäller även när kommunens
information eller informationssystem hanteras
av externa parter.
Med informationssäkerhet menas bevarande av
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
hos information.
Sid 2 avsnittet ”ansvar och ledning”
Stycket
Räddningsnämnden har kommunstyrelsens
uppdrag att samordna arbetet med extraordinära händelser samt att utarbeta förslag till
handlingsprogram för räddningstjänsten enligt
lagen om skydd mot olyckor.

Ersätts av följande text
Räddnings- och beredskapsnämnden har att
utarbeta förslag till handlingsprogram för
räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot
olyckor.
Sid 3 avsnittet ”Ansvar och ledning”
tillägg:
Informationssäkerhetssamordnare har kommunstyrelsens uppdrag att koordinera informationssäkerhetsarbetet
i
kommunen.
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Nr 158. Justering av 2012 års
budget, samt delårsbokslut april
2012 med helårsprognos för Uppsala kommun
KSN-2012-0659
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att justera 2012 års budget enligt nedan:
att tilldela gatu- och samhällsmiljönämnden ett
utökat kommunbidrag om 23,7 miljoner kronor
för kostnader avseende Resecentrum, samt,
att medge idrotts- och fritidsnämnden att under
året ianspråkta 6 miljoner kronor, avsedda för
multihall vid Fyrishov och idrottshall i Knutby,
till andra ändamål.
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del
beslutat
att fastställa periodbokslutet för april 2012
(bilaga 1),
att anmäla helårsprognosen per april 2012 till
kommunfullmäktige (bilaga 1),
att uppmana samtliga nämnder, men särskilt
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
socialnämnden för barn och unga samt äldrenämnden att vidta åtgärder för att säkerställa
ekonomi i balans samt att de tre namngivna
nämnderna också skriftligt återrapporterar
vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen senast
den 3 september, samt
att lägga uppföljningen av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag till
handlingarna (bilaga 1 och 2),
Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt
Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig i
form av särskilt yttrande enligt bilaga 3.

Uppsala den 13 juni 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson
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), Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt
Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och
Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist,
Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Peter
Nordgren (FP), Milischia Rezai (S) och Emma
Wallrup (V).
Ärendet
I bilaga 1 återfinns Uppsala kommuns delårsbokslut för april 2012 med ett redovisat
resultat om -86 (-27) miljoner kronor. Den totala prognosen för helårsresultatet är 11 miljoner kronor, att jämföra med helårsresultatet
92 miljoner kronor för 2011. Kommunfullmäktiges budget för 2012 är ett överskott om
48 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5
procent av skatter och kommunalekonomisk
utjämning. Med nuvarande prognos och utveckling uppnås inte målet.
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens
uppdrag och direktiv till nämnderna verkställs
i huvudsak och framgår av bilagorna.
Resultatet, kommunfullmäktiges helårsbudget
och nämndernas sammanvägda helårsprognos
illustreras i figuren nedan med utgångspunkt
från kommunens tre styrperspektiv. Här framgår att den totala prognosen är negativ i såväl
uppdrags- som produktionsnämnder. Ledning,
inklusive finansförvaltning, förutser ett betydligt bättre resultat än budgeterat.
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är i huvudsak vikande elevunderlag inom
de pedagogiska verksamheterna. Kopplat
till detta finns även omställningskostnader.
Styrelsen för teknik och service redovisar
och prognostiserar positivt resultat för
2012.

Ledning inklusive finansförvaltningen
Trots oplanerade och oförutsedda kostnader inom finansförvaltningen redovisas ett
stort och positivt resultat. Orsaken är i
första hand högre skatteintäkter än förväntat, engångsintäkter i form av exploateringsvinster samt en aviserad återbetalning
av tidigare försäkringskostnader.
Uppdragsnämnderna
Uppdragsnämnderna redovisar en samlad
negativ prognos om -118 miljoner kronor.
Av detta avser huvuddelen, 111 miljoner
kronor, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden för barn och
unga samt äldrenämnden. Till del kan den
negativa prognosen antas bero på att omställning av verksamheten till nivån för
budgerevideringen i december 2011 ännu
inte hunnit genomföras fullt ut. Budgetrevideringen, med en generell kostnadsminskning om 1 procent, genomfördes som
en konsekvens av sänkt tillväxtprognos
kopplade till den finansiella oron i Europa.
Produktionsnämnderna
Styrelsen för vård och bildning samt
nämnden för självstyrande kommunala
skolor prognostiserar negativa resultat för
helåret 2012.
Prognoserna, jämförda med 2011 års resultat inom parantes, uppgår till -19 (-12) miljoner kronor respektive -20 (2) miljoner
kronor. Orsaken till de negativa resultaten

Kommunens nettokostnadsutveckling är för
hög
En viktig slutsats av helårsprognosen är att
kommunens nettokostnadsutveckling inte
är hållbar utan måste bromsas in. Förhållandet har konstaterats tidigare och hanterades delvis i och med reviderad budget för
2012 i december 2011. Att avvikelsen mellan budget och prognos är stora i några
nämnder kan till del bero på att budgeten
reviderades sent. Ett visst omställningsarbete krävs för anpassning till lägre
kostnadsnivå. Med hänsyn till efterfrågan,
ingångna avtal, lagar och regler kan detta
vara svårare i vissa verksamheter än i
andra. Icke desto mindre måste denna omställning genomföras.
I perspektiv av en fortsatt finansiell oro i
Europa med stor ovisshet över utvecklingen finns anledning att ta situationen på
allvar. Kommunstyrelsen föreslås mot bakgrund av detta särskilt uppmana de nämnder som redovisar större negativ helårsprognos att vidta åtgärder och återrapportera dessa till kommunstyrelsen senast
den 3 september.
Orsakerna till de negativa prognoserna är i
allt väsentligt identifierade. På grundval av
detta initieras åtgärder inom såväl tjänstemanna- som förtroendemannanivå. Detta,
kombinerat med att nämndernas aprilprognos tenderar att vara försiktig,
resulterar i en bedömning att resultatet för
2012 sannolikt blir aningen bättre än vad
prognosen indikerat.
Mer detaljer om kommunens samlade och
nämndernas enskilda resultat, prognos och
verksamhet framgår av delårsrapporten
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(bilaga 1) och av nämndernas egna rapporter (bilaga 2).
Bilaga 3
S-, MP,- V-reservation
Det är en kortsiktig lösning att kommunstyrelsen tar ett beslut om att tillåta
omfördelning av medel inom Idrotts- och
fritidsnämndens budget om 6 miljoner kronor. Problemet återkommer 2013 då dessa
medel är öronmärkta för annat ändamål
och kommer att ianspråktas då. Den uppräkning av budget som IFN får för 2013 är
pris- och lönekompensation samt 1,6 mnkr
i minskade kapitaltjänstkostnader. Ska 6
mnkr tas inom ram 2013 krävs neddragningar inom andra idrotts- och fritidsområden.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet förespråkar att denna form
av akutinsatser ersätts av en mer långsiktig
planering av ekonomin.
Våra tre partier hade andra förslag om inriktning, verksamhet och ekonomi. Förslag
som hade gett verksamheterna en större
möjligheter att klara sin ekonomi samtidigt
som välfärden värnats.
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Nr 159. Årsredovisning 2011 för
Stiftelsen Jälla Egendom
KSN-2012-0694
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta

att fastställa Stiftelsen Jälla Egendoms årsredovisning för 2011, samt,
att bevilja delegationen för Stiftelsen Jälla
Egendom ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.
Uppsala den 13 juni 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist,
Andreas Bergman (alla M), Mohamad
Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP),
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Hilde
Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg,
Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona
Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Simone Falk (M),
Peter Nordgren (FP) och Emma Wallrup
(V).
Ärendet
Stiftelsen Jälla Egendom (817601-9860)
har till ändamål att för Jällagymnasiets
praktiska utbildning driva skogs- och jordbruk på marknadsmässig grund. Stiftelsens
verksamhet är en delvis integrerad del av
och förutsättning för gymnasieutbildningen.

Skolverksamheten vid Jällagymnasiet har
förlorat en stor del av sitt elevunderlag
varför dess betalningsförmåga i förhållande till stiftelsen ifrågasatts. En utredning
pågår för att skapa klarhet i stiftelsens och
skolverksamhetens verksamhetsförutsättningar.
Årets resultat uppgår till -582 tusen kronor.
Resultatet påverkas av flera samverkande
avvikelser där lägre pris och volym vid avsättning av gårdsproduktionen är en del
och högre personalkostnader än budgeterat
är en annan. Verksamhetens egna kapital
uppgår vid utgången av året till 3,8 miljoner kronor, att relatera till en balansomslutning om 34,4 miljoner kronor.
I enlighet med bilagd årsredovisning och
utlåtande från revisorerna föreslås kommunfullmäktige fastställa årsredovisning
för 2011 samt bevilja delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom ansvarsfrihet för
2011 års förvaltning.

KF 160
Nr 160. Åtgärder för att sälja
Pilsbo friluftsområde
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Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg (S),
Rickard Malmström (MP) och Emma
Wallrup (V).

KSN-2012-0487
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta

att för att möjliggöra försäljning av friluftsområdet Pilsbo, fastigheterna Pilsbo
1:1 och
Torsborg 13:1, ansöka om permutation av
Stiftelsen Barnens Dag.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik
Wärnsberg, Bengt Westman (alla S), Maria
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig i
första hand för att planerna ska avbrytas på
en försäljning av Pilsbo friluftsområde och
därmed avstå från en permutation av Stiftelsen Barnens Dag. I andra hand att avvakta med beslut om permutation tills
Sigtuna kommun anmält intresse för att
förvärva området för friluftsändamål.
Uppsala den 8 augusti 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, Bengt Westman
(alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, Andreas Bergman, Simone Falk (alla
M),

Ärendet
Dåvarande fritids- och naturvårdsnämnden
gav 13 september 2010 dåvarande fastighetsnämnden i uppdrag att fortsätta förhandlingar om ett förslag till försäljningsavtal för Pilsbo friluftsområde beläget
vid Mälaren i Sigtuna kommun.
Fastighetsnämnden har utarbetat ett förslag
till försäljning. Friluftsområdet nyttjas av
föreningar med stöd från Stiftelsen Barnens Dag varför nämnden föreslagit att
stiftelsen ska permuteras före det att en
försäljning sker. I stiftelsens stadgar står
att stiftelsen ska stödja friluftsverksamhet
som sker på de fastigheter som utgör friluftsområdet.
Fastighetsnämnden förslår kommunfullmäktige hemställa till Kammarkollegiet att
förändra/permutera stadgarna för stiftelsen
Barnens Dag i Uppsala så att kopplingen
till fastigheterna Pilsbo 1:1 och Torsborg
13:12 tas bort ur § 1 ”stiftelseförordnande.
Bilaga
Föredragning
Pilsbo friluftsområde förvärvades av
Uppsala kommun från Barnens Dagföreningen 1969. Föreningen hade tidigare
förvärvat området för en symbolisk summa
från en privatperson med förbehåll att området skulle förvaltas som friluftsområde
för föreningens syften. När kommunen
köpte området från föreningen var avsikten
att fortsätta förvalta området på samma sätt
som föreningen gjort. Kommunen har skött
sin förvaltning av området i enlighet med
hur föreningen gjorde. Den årliga kostnaden för skötsel av området är cirka 200
tkr. På fastigheterna finns ett antal byggnader som är av låg standard och antingen
behöver renoveras eller rivas. Motiven till
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varför friluftsområdet ska säljas är dels
kostnaden för dess skötsel dels att det är
beläget utanför Uppsala geografiska kommun och därvid nyttjas mindre frekvent av
uppsalabor.
Under 1986 upplöstes Barnens Dagföreningen och Stiftelsen Barnens Dag bildades. Ändamålet för stiftelsen är enligt
stadgarna att stödja ”klena och på annat
sätt behövande barn genom främjande av
den verksamhet som i form av idrott, gymnastik, bad och friluftsaktiviteter bedrivs
på fastigheterna Pilsbo 1:1 och Torsborg
13:1 i Sigtuna kommun”. Stiftelsens avkastning har under åren utdelats till
föreningar som bedrivit lägerverksamhet i
Pilsbo friluftsområde för barn i Uppsala
kommun.
Stiftelsen Barnens Dags bestämmelser har
innebörden att stiftelsen ska främja en specifik verksamhet och på den plats som det i
stiftelseurkunden refereras till. En försäljning av fastigheterna kan därför först
ske om stadgarna i Stiftelsen Barnens Dag
kan ändras, permuteras. Det kräver beslut i
kommunfullmäktige. Frågan om försäljning åligger därefter kommunstyrelsen (utskottet för mark- och exploateringsfrågor)
Ändringen innebär att stiftelsens koppling
till de aktuella fastigheterna upphör och
stadgarna ändras till att stiftelsen ska stödja
”klena och på annat sätt behövande barn
genom främjande av verksamhet i form av
idrott, gymnastik, bad och friluftsaktiviteter.”
En sådan förändring gör det möjligt för
stiftelsen att fortsätta stödja föreningar som
bedriver verksamhet i enlighet med stadgarna men det kan då ske på valfri plats.
Föreningarna har möjlighet att välja att
fortsätta på Pilsbo friluftsområde eller hitta
ett område inom Uppsala geografiska kommun där föreningar kan bedriva frilufts-

verksamhet med stöd av pengar från stiftelsen. Det ska nämnas att det inte finns ett
precist motsvarande område i Uppsala
kommun som det vid Pilsbo. Det finns
dock områden som tillsammans kan sägas
motsvara Pilsbo där verksamhet kan bedrivas i enlighet med stadgarna i stiftelsen.
Friluftsområdet Pilsbo kommer att finnas
kvar då det inte planeras att exploatera det
i dagsläget, enligt besked från Sigtuna
kommun. Området har ett visst skydd
genom dels strandskyddsbestämmelserna
dels förekomsten av nyckelbiotoper.
Ekonomiska konsekvenser
Försäljning av fastigheterna bedöms ge en
intäkt som motsvarar fastigheternas bokförda värde varvid varken realisationsvinst
eller -förlust uppstår. Idrotts- och fritidsnämnden, som idag förvaltar området, får
minskade kostnader om ca 200 tkr per år
motsvarande de driftkostnader som
nämnden idag har för skötsel av området.

KF 161
Nr 161. Egenavgifter för färdtjänstresor i Uppsala kommun
KSN-2012-0634
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att fastställa egenavgift för färdtjänstresor i
enlighet med gatu- och samhällsmiljönämndens förslag att gälla från och med 1
oktober 2012, samt
att gatu- och samhällsmiljönämnden senast
under oktober 2013 genomför en utvärdering av
resandemönster
samt
kostnadsutveckling.
Därefter kan gatu- och samhällsmiljönämnden
föreslå eventuella justeringar av egenavgifter
om det kan rymmas inom den ekonomiska
ramen.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell,
Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari
Waldau (V) reserverar sig enligt
bilaga 4.
Uppsala den 8 augusti 2012

27 AUG 2012

Ärendet
Gatu- och samhällsmiljönämnden har vid sitt
sammanträde den 6 mars 2012 (bilaga) hemställt att kommunfullmäktige ska besluta om
förändrad egenavgift för färdtjänstresor. Erika
Karlénius (MP) och Elnaz Alizadeh (S) reserverade sig till förmån för yrkande om
återremiss.
Gatu- och trafiknämnden, GTN, har under 2011
beslutat att kontraktera entreprenörer för
färdtjänst i Uppsala kommun genom att tilldela
dem en tjänstekoncession. De nya kontrakten
med färdtjänstentreprenörer är avsett att börja
gälla from den 1 oktober 2012. Av beslutet i
GTN framgår att även en översyn av den
färdtjänstberättigades, resandes, egenavgift bör
göras då det idag finns skillnader i avgift, både
mellan fordonsslag och mellan taxibolag.
Egenavgiften är det pris som resenären betalar
för sin resa. Resterande del av resans kostnad
täcker kommunen.
I nu liggande förslag blir det en och samma
egenavgift per resa oavsett vilken entreprenör
som genomför resan och vilket fordon resenären har behov av. Det som däremot påverkar
egenavgiften är längden på den resa som görs
samt om det sker samåkning eller ej. Gatu- och
samhällsmiljönämnden, som from årsskiftet
2011/2012 ansvarar för verksamheten, föreslår
en ny taxa enligt följande:

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, Bengt Westman (alla S), Maria
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona
Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist,
Andreas Bergman, Simone Falk (alla M), Karin
Ericsson (C), Irene Zetterberg (S), Rickard
Malmström (MP) och Emma Wallrup (V).

Resans längd

Egenavgift
Egenavgift
ensamåkning samåkning

0 – 5 km
5,1 – 10 km
10,1 – 20 km
20,1 – 30 km
30,1 – 40 km
40,1 – 50 km
50,1 – 70 km
70,1 – 90 km

40 kr
50 kr
60 kr
70 kr
80 kr
90 kr
100 kr
110 kr

25 kr
35 kr
45 kr
55 kr
65 kr
75 kr
80 kr
90 kr

Remissbehandling
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet
beslutades att synpunkter från brukarorganisationerna bör inhämtas och biläggas
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ärendet. Yttrande från Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd respektive Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun återges i bilaga 2 resp 3.
Föredragning
Idag är egenavgiften uppbyggd så att resenären betalar 30 procent av resans kostnad
om resenären åker ensam och 25 procent av
resans kostnad om det sker en samåkning.
Det innebär att det kan bli skillnader på
egenavgiften för resenären då det idag finns
sju entreprenörer som utför färdtjänst och
alla har olika taxor per resa och fordon.
Utifrån resenärens perspektiv leder förslaget till ett likvärdigt system genom att egenavgifterna blir de samma oavsett vilken entreprenör som svarar för transporten och
oavsett vilket fordon kunden har behov av.
Det enda som påverkar egenavgiften är hur
långt kunden åker och om samåkning sker
eller inte.
Ekonomiska konsekvenser
Uppsala kommuns kostnad för färdtjänst
förväntas inte förändras med förslaget om
nya egenavgifter. Förslaget till egenavgifter
innebär däremot en fördel för resenären genom att avgiften i förväg kan uppskattas,
oberoende av vilket bolag eller fordonstyp
som resan görs med.
Bilaga 4
S-, MP-, V-reservation
Förslag till beslut
att återremittera ärendet till gatu- och samhällsmiljönämnden för revidering enligt
bifogad motivering.
Motiv för återremiss
Vi föreslår därför att taxan återremitteras
till gatu- och samhällsmiljönämnden så att
taxan kan utformas så att den blir mer lik
taxan för den allmänna kollektivtrafiken. Vi
anser även att förslagen från Handikapp-

föreningarnas samarbetsorgan (HSO) om
möjlighet till fri returresa inom 90 minuter
och införandet av månadskort, i likhet med
reglerna för den allmänna kollektivtrafiken,
är väl värda att överväga och utreda.
Den allmänna kollektivtrafiken ska vara ett
bra alternativ även för den med särskilda
behov. Men taxan för den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst) är orimligt hög i det
redovisade förslaget. En tur och retur-resa
från Sunnersta till centrala Uppsala kommer
kosta mellan 90 och 120 kronor beroende
på om samåkning kan arrangeras eller ej.
För en person som kan använda den allmänna kollektivtrafiken kostar samma resa
med värdekort mellan 18 och 36 kronor.
Den borgerliga majoriteten i gatu- och samhällsmiljönämnden har beslutat att genomföra en färdtjänstupphandling med ett koncessionssystem. Det är juridiskt mycket
oklart om färdtjänst kan upphandlas på detta sätt och upphandlingen har överklagats
till förvaltningsrätten. Detta oansvariga agerande av majoriteten i gatu- och samhällsmiljönämnden har lett till att Uppsala
kommun återigen står inför en svår och
oklar upphandlingssituation när det gäller
färdtjänsttrafik.
Vi anser att färdtjänsttrafiken ska
upphandlas med en upphandling enligt
lagen om offentlig upphandling (LOU) och
att en beställningscentral ska inrättas för att
underlätta samåkning och minska antalet
tomkörningar. Det upphandlingssystem
som den borgerliga majoriteten har valt innebär att samåkning i praktiken inte kommer vara en möjlighet utan färdtjänstresenärerna kommer vara hänvisade till den
högre färdtjänsttaxan för ensamresa.

Regler för tillståndsgivning inom färdtjänst.
Inledning
Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken. Avsikten är att
den allmänna kollektivtrafiken ska göras med tillgänglig för alla och därmed ska behovet av
färdtjänst minska.
Behov av färdtjänst utreds enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och den rättspraxis som
utvecklats inom området. Villkoren för tillståndsgivningen är till stor del styrd av
lagstiftningen. Uppsala kommuns generella regler utgör därför endast ett komplement till
lagen och förtydligar vissa områden samt anger lokala förutsättningar. Syftet är att uppnå
kommunal likställighet och att ge stöd i handläggningen av ansökningar.
Handläggningen regleras av Lag om färdtjänst och Förvaltningslagen. Personalen lyder under
bestämmelserna i sekretesslagen. Handläggningen beskrivs i dokumentet ”Anvisningar för
handläggning inom lagområden Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst” som antogs den
7 april 2005.
Tillstånd till färdtjänst
”Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.
Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd, eller, om
kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvudmannen i länet, av
trafikhuvudmannen (tillståndsgivaren)” (Lag (1997:736) om färdtjänst, 6 §).
 Ansökan om färdtjänst prövas av Gatu- och trafiknämnden i Uppsala kommun.
 Den som söker måste vara folkbokförd i Uppsala kommun för att utredning om
färdtjänst ska kunna inledas.
 Alla prövningar av ansökningar utgår från den sökandes individuella situation.
”Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funktionshinder, som inte
endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa
med allmänna kommunikationer.
Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande
ålder utan funktionshinder.
Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning bekostas av det
allmänna” (Lag (1997:736) om färdtjänst, 7 §).
Funktionshindrets varaktighet
 Funktionshindret bör ha en varaktighet som överstiger tre månader. Funktionshindrets
varaktighet ska vid anmodan styrkas av utlåtande från sakkunnig person som har
kännedom om sökandens funktionshinder, t ex läkare eller sjukgymnast.

Svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer
 Svårigheterna att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik
bedöms grundat på den sökandes funktionshinder samt mot bakgrund av
tillgängligheten i de allmänna kommunikationerna som trafikerar den sökandes
reseområde. Svårigheterna ska vid anmodan styrkas av utlåtande från sakkunnig
person.
 Om svårigheterna att resa beror på annat än sökandens funktionshinder, t ex att de
allmänna kommunikationerna är dåligt utbyggda, kan inte färdtjänst beviljas.
 Om ansökan avser en förlängning av tidigare färdtjänsttillstånd beaktas eventuella
förändringar i resenärens funktionshinder, i lagar och regler samt i den allmänna
kollektivtrafiken.
Barn
 Barn kan beviljas färdtjänst om barnet på grund av funktionshinder inte kan göra
sådana resor som jämnåriga normalt kan göra.
 Mindre barn beviljas färdtjänst om de till följd av sitt funktionshinder inte kan resa
med allmänna kommunikationer tillsammans med en vuxen. I bedömningen beaktas
även vilka sträckor barnet har behov av att resa och hur barnets svårigheter att resa där
kan jämföras med hur ett barn, som inte har ett funktionshinder, skulle kunna resa.
Mindre barn beviljas alltid ledsagare.
 Större barn beviljas färdtjänst på samma grunder som vuxna.
Transporter som bekostas av det allmänna
 Färdtjänst beviljas inte om den som söker endast har behov av resor som på annat sätt
bekostas av det allmänna.
 För den som beviljas färdtjänst gäller att tillståndet inte får användas för resor som
bekostas av det allmänna på annat sätt.
 Exempel på övriga resor som bekostas av det allmänna är: sjukresor, resor till och från
daglig verksamhet som bedrivs med stöd av LSS, skolskjuts och resor som är en del av
annan verksamhet, t ex studieresor inom skolan.
 Färdtjänst får inte användas för resor i tjänsten eftersom arbetsgivaren bör svara för
dessa resor.
Ledsagare
Om den som söker tillstånd till färdtjänst behöver ledsagare under resorna, skall tillståndet
gälla även ledsagaren (Lag (1997:736) om färdtjänst, 6 §).
 Alla resenärer har enligt transportreglerna för färdtjänst rätt att medföra en ledsagare
utan särskild prövning.
 Om resenärens funktionshinder medför att resan inte kan genomföras med stöd av
endast en ledsagare ska tillstånd till fler ledsagare ges.
 En ledsagare ska kunna ge den service och det stöd som behövs för att resan ska kunna
genomföras från dörr till dörr. Det medför att den som själv är beviljad färdtjänst inte
kan vara ledsagare.

Föreskrifter och villkor
Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.
Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om
1. vilket färdsätt som får användas
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.
Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet
endast om det finns synnerliga skäl.
Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med villkor (Lag
(1997:736) om färdtjänst, 9 §).
Tillståndets tidsbegränsning
 Tillstånd till färdtjänst ges normalt för viss tid. Tidsbegränsningen kan vara som
kortast tre månader och som längst sju år. Resenärens förväntade färdtjänstbehov samt
funktionshindrets varaktighet och svårighetsgrad avgör tillståndets tidsbegränsning.
 Om resenären inte tidigare varit beviljad färdtjänst ges tillstånd för högst ett år.
 Tillstånd som gäller tillsvidare kan ges till resenär som bedöms ha ett omfattande och
bestående funktionshinder vilket alltid kommer att medföra behov av särskilt
anordnade transporter på samtliga ressträckor inom länet oavsett utvecklingen inom
den allmänna kollektivtrafiken.
 Tillstånd som gäller tills vidare kan ges även vid första beslutet i det fall resenären är
äldre än 80 år och kriterierna för tillsvidare-tillstånd är uppfyllda.
Individuella föreskrifter och villkor
Färdtjänsttillståndet kan i övrigt förenas med individuella föreskrifter och villkor som anger
speciella förutsättningar, till exempel:
 Speciellt anpassat fordon såsom specialfordon, möjlighet till liggande transport eller
resa i allergianpassat fordon.
 Hjälp att förflytta sig i trappa från dörr till och från fordonet.
 Särskild sittplats i fordonet.
 Extra utrymme i fordonet.
 Tillståndet gäller del av året, t ex vintertid. Vintertid definieras normalt som 1 oktober
- 30 april.
 Tillståndet gäller mellan särskilda adresser.
 Antalet resor kan begränsas i särskilda fall.
 Tillstånd att göra resor till eller inom annan kommun eller mellan andra kommuner på
annat sätt och till annan omfattning än den allmänna transportregeln föreskriver.
Behov av individuella anpassningar av färdtjänstresan ska vid anmodan styrkas av utlåtande
från sakkunnig person.

Resor till annan kommun, i andra kommuner eller mellan andra kommuner
”Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet
anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en
annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i
eller mellan andra kommuner (Lag (1997:736) om färdtjänst, 3 §).
Resor utanför Uppsala kommun kan till viss del ske utan särskild prövning.
I samband med vistelse i en annan kommun
 för resa inom den kommunen eller
 för resa mellan olika kommuner med maximal ressträcka om 30 km.
Resenär har rätt att beställa tio engångsbiljetter per år för vistelse i annan kommun.
I samband med egen resa med allmänna kommunikationer:
 för att resa till och från station, hållplats eller flygplats. Anslutningsresor får göras:
 till och från Arlanda flygplats
 inom annan kommun eller
 mellan olika kommuner med maximal ressträcka om 30 km.
Resenär har rätt att beställa nödvändiga engångsbiljetter i samband med planerad resa.
Resor inom eller mellan andra kommuner med en omfattning av fler resor än tio per år
beviljas efter individuell prövning
 för resor som är av särskilda skäl. Exempel på särskilda skäl är resor som måste göras
med speciellt anpassat fordon.
Efter individuell prövning kan även andra resor, som är av väsentlig betydelse för den
enskilde, beviljas till angränsande kommun. Skäl för sådana resor kan till exempel vara
 arbete eller högskolestudier
 att närmaste serviceort ligger i angränsande kommun
 deltagande i föreningsverksamhet.
Resor till icke angränsande kommun beviljas
 för resor till och från arbete eller högskolestudier om de ligger inom normalt
pendlingsavstånd.
Vid pendlingsresor till arbete/studier i annan kommun utreds resenärens möjlighet att använda
de allmänna kommunikationerna på del av sträckan.
Avgifter
För resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift enligt grunder som bestäms
enligt 11 § (Lag (1997:736) om färdtjänst, 10 §).
Är en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av kommunen. /…./.
(Lag (1997:736) om färdtjänst, 11 §).
Avgifter regleras i särskild handling som beslutas av kommunfullmäktige.

Betalning av egenavgift i Uppsala kommun
Egenavgift för resor med färdtjänst betalas kontant till chauffören i samband med resan.
Undantaget är resor med specialfordon samt arbets- och studieresor som alltid betalas via
faktura.
Betalning via faktura medges även
 för resenärer som till följd av funktionshinder inte kan hantera en kontant betalning.
Betalning av egenavgift vid resa i annan kommun
Resenären betalar samma avgift som färdtjänstresenärer betalar i besökskommunen. Om
egenavgift inte erläggs vid resan faktureras resenären enligt Uppsala kommuns avgiftsregler.
Reducering av färdtjänstavgift
Reducering av avgift medges efter individuell prövning för resor till arbete och studier enligt
följande:
Arbetet ska vara ett yrkesarbete, det vill säga en anställning eller ett eget företag ur vilket
resenären hämtar sin lön.
 Reducerad avgift gäller för två enkelresor per arbetsdag. Fler resor till reducerad avgift
kan medges om resenären har delad arbetstid, till exempel morgon och kväll.
 Resan ska göras mellan hemmet och arbetsplatsens huvudkontor/adress. För resenär
som har flera arbetsplatser kan alternativa arbetsplatsadresser medges.
 Resor mellan olika arbetsplatser betraktas som tjänsteresor och omfattas inte.
Studier ska ske inom skolform som ger rätt att erhålla studiemedel från CSN.
 Reducerad avgift gäller för två enkelresor per studiedag samt för studerande på
universitet även för resor mellan institutioner under studiedagen.





Om resorna till arbete eller studier på något annat sätt bekostas av det allmänna
medges inte reducering av färdtjänstavgift.
Resan kan påbörjas eller avslutas på annan adress än bostadsadressen, om resan
därmed blir kortare.
Reducering av avgift beviljas för maximalt ett år i taget.
Avgiften motsvarar kostnad för månadskort inom kollektivtrafiken i det aktuella
reseområdet.

Transportregler för färdtjänst
Allmänna villkor
Färdtjänsttillståndet är personligt och gäller för resa inom Uppsala kommun.
Tillståndet gäller även
 för att resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare ska kunna ske.
Färdtjänstresenären betalar ordinarie avgift inom den allmänna kollektivtrafiken
medan ledsagaren reser gratis mot uppvisande av färdtjänstkort. Detta gäller inom
Uppsala län.
 för vissa resor i andra kommuner, se regler för tillståndsgivning.
Trafikutbud
 Resan ska beställas hos någon av de entreprenörer som Uppsala kommun hänvisar till.
 Färdtjänsttillstånd gäller för resa med fordon som hänvisas till och som är lämpligt
grundat på resenärens funktionshinder.
 Färdtjänst kan användas hela dygnet.
 Uppehåll under resan kan ske med maximalt fem minuter.
 Idag föreligger inte krav på samordning men där det är möjligt ska det dock
eftersträvas.
Färdtjänstens servicenivå
Färdtjänsttillståndet innebär alltid att resenären kan få följande service vid färdtjänstresa:
 Hjälp in i och ut ur fordon.
 Hjälp med handikapphjälpmedel och bagage in i och ut ur fordonet.
 Bagage får medtas i den utsträckning som är normalt att ha med på buss.
 Hjälp med säkerhetsbälte.
På resenärens begäran ges även följande service:
 Hjälp till och från port eller dörr (ledsagning, bagage och handikapphjälpmedel)
 Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats.
Servicen ges inte av chauffören om ledsagare följer med på resan.
Ledsagare
 Alla färdtjänstberättigade har rätt att utan kostnad ta med en ledsagare samma
ressträcka som resenären reser.
 En ledsagare ska kunna ge den service och det stöd som behövs för att resan ska kunna
genomföras från dörr till dörr. Det medför att den som själv är beviljad färdtjänst inte
kan vara ledsagare.

Medresenär
 Alla färdtjänstberättigade kan ta med en eller flera medresenärer i samma fordon på
resan. Den färdtjänstberättigade kan inte kräva ett större fordon än vad som är
godkänt i tillståndet.
 Medresenärer betalar samma avgift och skall resa samma sträcka som den
färdtjänstberättigade.
Övriga bestämmelse
 I färdtjänstfordonet finns tillgång till bälteskudde för barn. Om barnet har behov av
annan bilsäkerhetsutrustning är resenären ansvarig för att ta med den.
 Ledar- och servicehund får medföras.
 Om det fungerar för övriga medresenärer får sällskapsdjur medföras och ska då
förvaras i väska, bur, korg, låda etc under färd.
 Resa med djur kan hänvisas till särskilda fordon på grund av att hänsyn ska tas till
allergiker.
Åtgärder vid nyttjande av färdtjänst mot gällande regler
 Resa som uppenbart genomförts i strid mot gällande föreskrifter och villkor betraktas
ej som färdtjänstresa. Om sådana resor genomförts faktureras färdtjänstresenären hela
beloppet för resan. Detsamma gälla för resor där rätten till färdtjänst upphört eller
återkallats.

KF 162 27 AUG 2012
Nr 162. Motion av Carl Lindberg
m fl (alla S) om bättre styrning för
hållbar utveckling
KSN-2012-0325
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att besvara motionen med hänvisning till
föredragningen i ärendet.
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Milischia Rezai
(alla S), Frida Johnsson (MP), Ilona Szatmari
Waldau och Emma Wallrup (båda V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
Uppsala den 23 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar

godkänna policy för hållbar utveckling som ett
samlat styrdokument för hållbar utveckling i
Uppsala kommun. Därmed upphävdes ett antal
separata policyer kring frågor som på olika sätt
berörde hållbar utveckling. Ambitionen med en
policy, istället för som tidigare sju dokument,
var att tydliggöra och förenkla styrningen.
Policyn har i IVE 2012-2015 sju inriktningsmål. Samtliga nämnder och kommunala bolag
har utifrån fullmäktiges beslut ansvar för att
bryta ner inriktningsmålen till effektmål, utifrån nämndens ansvarsområde, vilka sedan årligen följs upp och sammanställs i kommunens
årsredovisning. Utöver detta har årligen sedan
2007 ett så kallat hållbarhetsbokslut genomförts där utvecklingen i Uppsala kommun beskrivs inom ett antal områden oavsett huvudman för verksamheten. Det innebär att uppdraget till nämnderna och kommunala bolagen
redan finns och följs årligen upp. I detta perspektiv är det också viktigt att komma ihåg att
kommunen är en av flera aktörer i samhället
med ansvar för hållbar utveckling.

Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher
Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Cecilia
Hamenius, Peter Nordgren (båda FP), Stefan
Hanna, Karin Ericsson (båda C), Erik Pelling,
Ulrik Wärnsberg, Milischia Rezai (alla S),
Frida Johnsson (MP), Ilona Szatmari Waldau
och Emma Wallrup (båda V).
Ärende
I motion väckt den 30 januari 2012 av Carl
Lindberg m fl (alla S) yrkas att kommunfullmäktige beslutar att utveckla kommunens
hållbarhetspolicy enligt motionens intentioner,
att utveckla kommunens hållbarhetsbokslut för
en bättre uppföljning av hållbarhetspolicyn
samt att i ärendeberedning och beslutsunderlag
inkludera en samlad beskrivning av de ekonomiska, som de sociala och miljömässiga konsekvenserna av de förslag till beslut som föreläggs kommunfullmäktige. Bilaga.
Föredragning
Fullmäktige beslutade i augusti 2008 att

Nämndernas och de kommunala bolagens formuleringar av effektmål utifrån policyns inriktningsmål och vilka effekter som sedan rapporteras kan förbättras, vilket även framhållits
av kommunrevisionen. I samband med uppföljningar besvarar en del nämnder och bolag
relativt ofta frågorna med att de inte är berörda
av vissa av inriktningsmålen. Även tidigare, då
det fanns ett antal separata policyer, fanns det
brister i formulering av effektmål och återrapportering .
Hållbarhetsbokslutet lägger fokus på att beskriva hållbar utveckling utifrån ett geografiskt
perspektiv. Genom en geografisk utgångspunkt
är det möjligt att ge en övergripande bild av
frågorna kring hållbar utveckling och visa att
flera aktörer på såväl strukturell-, grupp- som
individnivå behöver ta ansvar och att det inte
endast är en kommunal angelägenhet.
Som en utveckling av årsredovisningen har för
år 2011 en temarapport på hållbar utveckling
för barn och unga redovisats i enlighet med
särskilt beslut i kommunstyrelsen. I temarap-
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porter kan frågorna belysas både utifrån en
specifik befolkningsgrupp och för helheten.
Kontinuerlig diskussion kring hur frågorna
ytterligare kan utvecklas sker löpande med
olika aktörer som är involverade i arbetet med
hållbar utveckling.
Frågorna om hållbar utveckling är komplexa
och hänger samman med varandra. Som exempel kan nämnas frågorna om en god hälsa i befolkningen, som kan visas genom att fler cyklar vilket i sin tur påverkar flera aspekter av
hållbar utveckling, så som hälsa, miljö, klimat,
trygghet. Genom att ha ett samlat dokument
där samtliga inriktningsmål redovisas har
nämnderna och bolagen trots förenklingen
möjlighet att fundera över hur frågorna hänger
samman utifrån deras respektive nämnds ansvar. Nämnderna har också ansvar att ta initiativ till samarbete över nämndgränserna.
Samverkan sker också kontinuerligt kring
frågor av nämndövergripande karaktär.
Frågorna kring hållbar utveckling ska integreras och genomsyra det arbete som Uppsala
kommuns samtliga nämnder, styrelser och
bolag bedriver inom ett stort antal ansvarsområden. Genom att integrera frågorna om
delaktighet, inflytande, trygghet, en god folkhälsa etc i den egna verksamheten kan de få
tydligare genomslag och verksamheten bättre
komma medborgarna till godo.
Som framgår ovan sker en kontinuerlig utveckling av uppföljningen av hållbarhetspolicyn
och dess genomslag i organisationen
Motionärerna föreslår att hållbarhetskonsekvenser ska redovisas i ärenden inför beslut
och refererar till ordningen med den särskilda
rubriken ”ekonomiska konsekvenser”. Kommunledningskontoret arbetar medvetet med att
alla relevanta aspekter ska beaktas i beslutsunderlagen. I ärenden där förslaget har
sociala och miljömässiga konsekvenser ska
detta beskrivas i föredragningen på ett relevant
sätt.
Motionen kan tolkas som en önskan att införa
ytterligare underrubriker i ärendena. Det skulle

ge en mer splittrad text. De sociala och miljömässiga aspekterna är i många ärenden så centrala att de bör behandlas under föredragningens huvudtext.
Sammanfattningsvis kan konstateras att frågorna kring hållbar utveckling är viktiga för Uppsalas utveckling och att det redan idag görs
många olika insatser för att påverka utvecklingen mot hållbarhet.

KF 163 27 AUG 2012
Nr 163. Motion av Marlene
Burwick och Erik Pelling (båda S)
om att det är dags för en handlingsplan mot den växande barnfattigdomen i Uppsala
KSN-2011-0444
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att besvara motionen med hänvisning till
föredragningen.
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Milischia Rezai
(alla S), Frida Johnsson (MP), Ilona Szatmari
Waldau och Emma Wallrup (båda V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
Uppsala den 23 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Cecilia Hamenius,
Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna,
Karin Ericsson (båda C), Erik Pelling, Ulrik
Wärnsberg, Milischia Rezai (alla S), Frida
Johnsson (MP), Ilona Szatmari Waldau och
Emma Wallrup (båda V).
Ärende
I motion, väckt den 30 augusti 2011, av Marlene Burwick och Erik Pelling (båda S) yrkas
att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med ledande forskare och praktiker och i
samverkan med berörda nämnder och intresseorganisationer ta fram en handlingsplan för
hur barnfattigdomen ska avskaffas i Uppsala,
bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till barn och ung-

domsnämnden (BUN), socialnämnden för barn
och unga (SBN) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN).
BUN, SBN samt UAN framhåller i sina till
stora delar gemensamma yttranden, bilaga 2-4,
att de tillsammans har ett särskilt ansvar för
barn och unga. Nämnderna anför att det av
fullmäktige beslutade barn och ungdomspolitiska programmet årligen har följts upp
sedan 2010. I detta program är ett av de övergripande inriktningsmålen likvärdiga villkor.
Barn och ungdomsnämnden tillägger att nämnden genom strukturersättning verkar för att
skapa likvärdiga förutsättningar för barn och
ungdomar då resurser styrs till skolor och förskolor i prioriterade stadsdelar.
BUN, SBN och UAN anför vidare att i uppföljningen av barn och ungdomspolitiska programmet föreslås en undersökning av i vilken
utsträckning kommunens utbud av aktiviteter
når barn i fattiga familjer och utjämnar skillnaderna som motionärerna visar på i sin skrivelse. I sitt yttrande kring 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 Uppsala kommun i en förstudie gällande socioekonomisk analys av en stadsdel,
Sävja. Utifrån denna studie förväntas ytterligare kunskap erhållas. Nämnderna ställer sig
positiva till intentionen i motionerna men bifaller inte förslagen med hänvisning till redan
pågående arbete.
Reservationer
Reservationer har avgivits i samtliga nämnder
av S, V, MP.
Föredragning
Av inkomna yttranden framgår att samtliga
tillfrågade nämnder ser frågan om barns likvärdiga villkor som viktig och är därför redan
uppmärksammad i nämndernas arbete. Bland
annat ska nämnderna undersöka i vilken utsträckning kommunens utbud av aktiviteter
och insatser når barn i fattiga familjer.
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Rädda barnen har genomfört en rapport om
barnfattigdomen i Sverige. Rapporten visar att
år 2007 uppvisades den lägsta nivån av barnfattigdom någonsin i Sverige. Därefter skedde
en uppgång som sammanfaller med första
fasen i konjunkturnedgången som inleddes
under hösten 2008. I likhet med riket har andelen som lever i ekonomiskt utsatta hushåll
ökat i Uppsala från 10.4 procent år 2008 till
11.5 procent år 2009. I antal barn räknat motsvarar detta 4043 barn år 2008 och 4475 barn
år 2009. Rapporten från Rädda barnen visar att
det från 1997 nästan har skett en halvering av
andelen fattiga, enligt deras definition, vilken
uppmättes till 22 procent år 1997 och till 13
procent år 2009 i riket. Rapporten konstaterar
att det framförallt är barnfamiljer med invandrarbakgrund som inte ökat sin inkomststandard
i samma utsträckning som andra hushåll. Den
visar också att barn som lever med ensamstående föräldrar i betydligt högre grad lever i
barnfattigdom (24.7 procent) jämfört med barn
till sammanboende föräldrar (8.1 procent).
Rädda barnen utgår i sina beräkningar från två
mått: låg inkomststandard och försörjningsstöd, båda måtten framtagna av SCB.
Beträffande ekonomiskt bistånd i Uppsala
kommun så har andelen med ekonomiskt
bistånd inte förändrats i någon stor utsträckning. Sju procent av Uppsalas barn i åldern 015 år lever i hushåll med ekonomiskt bistånd
år 2011 jämfört med 8 procent i riket. Det kan
dock konstateras att det i vissa delområden är
hög andel med ekonomiskt bistånd och att det i
områden med högst andel är mer än 20 procent. Det finns också områden som inte har
några hushåll med ekonomiskt bistånd.
I dagsläget finns inte någon allmänt vedertagen
definition av hur andelen fattiga ska beräknas.
EU använder sig av begreppet relativ fattigdom. Det innebär att om en persons disponibla
inkomst är under 60 procent av medianinkomsten så räknas den höra till de fattiga.
Problemet med detta begrepp är att det speglar
att om inkomstskillnaderna är stora så hamnar
per automatik en viss del av befolkningen under 60 procent av medianen. Ett land med
många fattiga men små skillnader skattas med
denna definition som rikt. Ett land med stora

inkomstskillnader, men där alla har en fullt tillräcklig inkomststandard, skattas som fattigt.
Med EUs definition har barnfattigdomen ökat
kraftigt under senare år.
Motionärerna anser att det behövs en handlingsplan för att hantera barnfattigdomen.
Fullmäktige har antagit ett barn och ungdomspolitiskt program som syftar till att skapa likvärdiga villkor för Uppsala kommuns barn och
ungdomar. Programmet har utformats som ett
handlingsprogram som årligen följs upp. Kunskapen kring de ojämlika villkoren finns redan
och är bland annat redovisad i förslag till åtgärder i uppföljningen av det barn och ungdomspolitiska programmet. Det handlingsprogram
som efterfrågas finns sålunda redan och kunskapen kring frågorna finns och utvecklas i de
löpande uppföljningar som sker.
Det är viktigt att Uppsala kommun fortsätter
agera för att förbättra situationen för utsatta
barn och arbeta vidare med de inriktningsmål
som det barn och ungdomspolitiska programmet innehåller för att nå likvärdiga villkor för
alla barn i Uppsala. För att betona frågan kan
det finnas anledning att sätta extra fokus på
barn som lever i en utsatt ekonomisk situation.
Specifika grupper som nämns i Rädda barnens
rapport är barn med invandrarbakgrund och
barn till ensamstående med små ekonomiska
villkor. Det bör betonas att det är viktigt att
inte stigmatisera grupper och att många föräldrar med både invandrarbakgrund och som är
ensamstående bereder barnen goda ekonomiska uppväxtvillkor.
För att arbeta mot barnfattigdomen krävs åtgärder på flera fronter såväl nationellt som
lokalt. Något som ofta diskuteras är till exempel möjligheten till egen försörjning och heltidsarbete. Med det barn och ungdomspolitiska
programmet och insatser för en godkänd skolgång, fler i arbete och egen försörjning kan frågorna om barns lika villkor vidareutvecklas.
Som framgår av remissvaren finns i kommunen en medvetenhet om frågans vikt. Ansvariga nämnder framhåller att det ligger i linje
med nämndernas ansvar, inriktning och pågående arbete. Beslut har fattats om att ta fram
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kompletterande underlag som motsvarar vad
som föreslås i motionen. Motionens förslag om
uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans
med forskare ta fram en handlingsplan är därför inte motiverat.

Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut

KF 164 27 AUG 2012
Nr 164. Motion av Frida Johnsson
(MP) om att öka makten över
arbetstiden
KSN-2011-0535

Remissbehandling
Yttranden i frågan har inkommit från räddningsnämnden, styrelsen för teknik och service, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
samt styrelsen för vård och bildning.

Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att besvara motionen med hänvisning till
föredragningen i ärendet.
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Milischia Rezai
(alla S), Frida Johnsson (MP), Ilona Szatmari
Waldau och Emma Wallrup (båda V) reserverar sig till förmån för bifall till motionen,
samt att i samband med utredningen, enligt
motionen, utgå ifrån att timkvoten på arbetsplatsen i normalfallet ska vara densamma, dvs,
att när någon väljer kortare arbetstid ska denna
tid fyllas ut av annan arbetstagare.
Uppsala den 23 maj 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson

I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Cecilia Hamenius,
Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna,
Karin Ericsson (båda C), Erik Pelling, Ulrik
Wärnsberg, Milischia Rezai (alla S), Frida
Johnsson (MP), Ilona Szatmari Waldau och
Emma Wallrup (båda V).
Ärendet
Frida Johnsson (MP) föreslår i motion, väckt
vid sammanträde den 31 oktober 2011, att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur
anställda i kommunen kan få en ökad makt
över sin arbetstid genom att kunna välja kortare arbetstid istället för höjd lön. Motionen
återges i ärendets bilaga 1.

Räddningsnämnden pekar på att möjligheterna
för att förverkliga förslagen enligt motionen är
olika för olika kategorier av medarbetare inom
räddningsnämndens ansvarsområden. Motionen är inte tillämpbar för räddningspersonal i
beredskap, som har annan huvudarbetsgivare,
men som under beredskap står till kommunernas förfogande. Nämnden menar dock att
för medarbetare inom utryckningsstyrkan och
andra tillsvidareanställda finns möjligheter att
förverkliga motionens förslag, bilaga 2.
Styrelsen för teknik och service uttrycker att
man inte ser någon anledning att förändra den
arbetsordning och de rutiner man för närvarande tillämpar och avvisar därmed motionens
förslag, bilaga 3.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden menar att det finns en viss komplexitet i frågan
som gäller att kvitta lön mot arbetstidsförkortning. Sammantaget avvisar nämnden motionens förslag. Mot nämndens yttrande
har reservation anförts från (S), (V) och (MP)ledamöter, bilaga 4.
Styrelsen för vård och bildning pekar på att
arbetstidsförutsättningar regleras genom kollektivavtal, men att det ändå finns möjligheter
till individuellt anpassade förutsättningar för
arbetstidsöverenskommelser med enskilda
medarbetare. Styrelsen menar samtidigt att det
inte finns behov av ett särskilt fullmäktigebeslut i arbetstidsfrågan utan att detta ska vara
delegerat till chefer och ledare att avgöra, utifrån verksamhetens behov. Sammantaget avstyrker därmed styrelsen motionens förslag,
bilaga 5.
Föredragning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari
2012 (§ 57) Arbetsgivarpolicy för medarbetar-
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skap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan.
Uppsala kommun arbetar för närvarande med
en omvandling av hela arbetsgivarpolitiken,
som ett led i att kunna behålla – och förstärka
– den attraktivitet som ligger i ett starkt, välkänt och positivt arbetsgivarvarumärke. En
viktig utgångspunkt för ett starkt arbetsgivarvarumärke är att kommunen kan vara tydlig
med att tillämpa en enhetlig och sammanhållen
arbetsgivarpolitik. Arbetstidsfrågor är en del
av arbetsgivarpolitiken och denna del röner
också stort intresse och engagemang. Det
övergripande
inriktningsmål
som
för
närvarande är antaget av kommunfullmäktige
genom nu gällande Inriktning, verksamhet,
ekonomi (IVE 2012 – 2015) är ”möjligheter
till heltid ska utvecklas”.
I finanskommunalrådets förslag till Inriktning,
Verksamhet, Ekonomi 2013 – 2016 föreslås
inriktningsmålet att medarbetare ska erhålla
den sysselsättningsgrad de önskar inom ramen
för verksamhetens behov. Genom att det uttrycks som ett inriktningsmål i kommande IVE
ska kommunen också löpande följa upp utvecklingen inom området. Till att börja med
krävs att kommunen genomför en kartläggning
av hur många som till exempel vill utöka till
heltidstjänst och hur många som önskar arbeta
mindre, inom olika verksamhetsområden.
Kommunen kommer därför under hösten 2012,
genom den planerade medarbetarundersökningen, ställa frågan till medarbetarna vilken
arbetstid de önskar. Därigenom fås ett första
kunskapsunderlag.
Motionärens önskemål om att öka medarbetarens makt över sin arbetstid ligger således väl
i linje med den beslutade inriktningen. Frågan
om att kunna välja kortare arbetstid istället för
höjd lön styrs av lönekollektivavtalens utformning. I nu gällande avtal är ingen medarbetare garanterad en lönehöjning. Det innebär att det inte finns en generell möjlighet att
kvitta lönehöjning mot ledighet.
Arbetstid är en aktuell samtidsfråga där det
generellt i samhället skett värderingsför-

skjutningar när det gäller synen på arbetstidens
förläggning och omfattning, Värderingsförändringarna har genomgående handlat om starkare
krav på ökad flexibilitet i arbetslivet. Aktuell
forskning visar också att själv kunna påverka
sin arbetstid kan ha en positiv inverkan på
hälsan. Flexibla arbetstider innebär att det blir
lättare med det så kallade livspusslet vilket
minskar stressen och är positivt för hälsan.
Flera studier pekar på sådana samband. Sammantaget kan det konstateras att graden av
egeninflytande över arbetstiden är en central
faktor som förmodligen är minst lika viktig
som hur mycket man arbetar.
Det finns i dagsläget en efterfrågan på flexibilitet när det gäller arbetstid från såväl medarbetarsidan som från verksamheten. Som ett led
i vara en attraktiv arbetsgivare, tar nu Uppsala
kommun steget att också kunna bli en förebild
för andra arbetsgivare genom att fastställa ett
inriktningsmål som säger att medarbetare ska
erhålla den sysselsättningsgrad de önskar inom
ramen för verksamhetens behov.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås motionen besvarad.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunen ska till att börja med genomföra en
kartläggning för att få kunskap om vilka sysselsättningsgrader medarbetarna önskar. Kartläggningen i sig genomförs inom given ram
inom kommunstyrelsen och innebär därmed
inte några nya ekonomiska åtaganden. Ytterligare ekonomiska konsekvenser kan därmed
ännu inte redovisas.

KF 165 27 AUG 2012
Nr 165. Motion av Pavel Gamov (SD)
om insynsplats i kommunstyrelsen
KSN-2012-0464
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

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 166 27 AUG 2012
Nr 166. 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.

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.
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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 167 27 AUG 2012
Nr 167. Motion av Stavros Giangozoglou (S) om lik a 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

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 168 27 AUG 2012
Nr 168. 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).

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 169 27 AUG 2012
Nr 169. Motion av E rik Pelling m fl
(samtliga S) samt Johan Lundqvist
m fl (samtliga MP) om ark itekturpolitik 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).

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 170 27 AUG 2012
Nr 170. 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

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 171 27 AUG 2012
Nr 171. Motion av Emma Wallrup
(V) om att sk icka 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

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 172 27 AUG 2012
Nr 172. Motion av Erik Pelling (S)
om att inrätta ett mobilitetsk ontor
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.

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 173 27 AUG 2012
Nr 173. Motion av Johan Lundqvist (MP) om digital cyk elkarta
med planeringsfunktion
KSN-2011-0301

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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27 AUG 2012

Nr 174. Motion av Kristin Lilieqvist (MP) om att införa rösträtt
från 16 år från och med kommunvalet 2014
KSN-2011-0619

kommun för en sänkt rösträttsålder till 16
år från och med kommunalvalet 2014 och
att försöket ska omfatta sänkt valbarhetsålder till 16 år i valen till kommunfullmäktige samt övriga kommunala uppdrag från och med kommunalvalet 2014.

Kommunfullmäktige

Motionen bifogas som bilaga 1.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta

att avslå motionen
Maria Gardfjell och Rickard Malmström
(båda MP) reserverar sig till förmån för
bifall till motionen.
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig
till förmån för bifall till motionens första
att-sats, samt att därmed besvara motionen.
Uppsala den 13 juni 2012

Remissbehandling
Valnämnden redovisar i sitt yttrande att om
rösträttsåldern skulle sänkas blir det en
merkostnad med ca 300 000 kronor för de
två val som äger rum 2014. Bilaga 2.
Föredragning
Kommunfullmäktige behandlade den 24
september 2007 (§ 226) en motion av
Johan Lundqvist (MP) med motsvarande
yrkande och beslutade att avslå motionen.
Kommunstyrelsens föredragning bilägges
här för kännedom (bilaga 3).

Dessutom närvarande: Simone Falk (M),
Peter Nordgren (FP) och Emma Wallrup
(V).

Kommunstyrelsen framförde att myndighetsålder och valbarhetsålder bör vara lika.
Ungas inflytande är en viktig fråga som
följs löpande. Det är viktigt att fler unga
deltar i den demokratiska processen och
det finns olika vägar för att utveckla detta.
Rösträttsåldern är inte en kommunal fråga.
Riksdagen behandlade den 15 februari
2012 konstitutionsutskottets betänkande
2011/12:KU3 som bland annat behandlade
motioner om rösträttsåldern, däribland en
partimotion (MP) om att sänka rösträttsåldern till 16 år. Utskottet noterade att riksdagen tidigare framhållit kopplingen mellan myndighetsåldern och rösträttsålder
och att grundlagsutredningen gjort samma
bedömning. Riksdagen beslutade att avslå
motionerna.

Ärendet
Kristin Lilieqvist (MP) föreslår i motion,
väckt vid sammanträde den 31 oktober
2011, att kommunen hemställer hos regeringen om att Uppsala ska bli försöks-

Det är angeläget att kommunen på olika
sätt verkar för att stimulera och utveckla de
ungas möjligheter till inflytande över frågor som är viktiga för unga. Så sker också
på flera olika sätt. Ett kommunalt initiativ i

På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist,
Andreas Bergman (alla M), Mohamad
Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP),
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Hilde
Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg,
Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona
Szatmari Waldau (V).
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en fråga där riksdagen nyligen tagit klar
ställning är dock inte meningsfullt.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till
beslut.

KF 175
Nr 175. Motion av Johan Lundqvist och Malena Ranch (båda
MP) om behovet av en e-tjänst för
information om fysisk miljö och
tillgänglighet
KSN 2011-0609
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta

att besvara motionen med hänvisning till
föredragningen.
Maria Gardfjell och Rickard Malmström
(båda MP) reserverar sig till förmån för bifall till motionen, samt att kommunfullmäktige ska uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att utveckla en e-tjänst
för information om fysisk miljö och tillgänglighet.
Uppsala den 13 juni 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist,
Andreas Bergman (alla M), Mohamad
Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP),
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Hilde
Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg,
Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona
Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Simone Falk (M),
Peter Nordgren (FP) och Emma Wallrup
(V).
Ärendet
Johan Lundqvist och Malena Ranch, båda
(MP), har i motion väckt den 31 oktober
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2011, yrkat att kommunen ska utveckla en
e-tjänst för information om fysisk miljö
och tillgänglighet. Motionen återgers i
bilaga 1.
Remissbehandling
Plan- och byggnadsämnen anför att motionen inte berör nämndens verksamhetsområde och avstår från att yttra sig.
Bilaga 2
Gatu- och samhällsmiljönämnden anför att
arbete med e-förvaltning pågår centralt i
kommunen genom kommunledningskontoret och av såväl praktiska som resursspecifika skäl bör införandet av e-tjänster
som den i motionen föreslagna åtfölja den
centrala processen. Då det redan finns en
utredning i frågan om e-förvaltning centralt i kommunen anser nämnden att arbetet
med e-tjänster initialt bör hanteras av kommunledningskontoret. Mot beslutet har reservation anförts av (MP, (S) och (V)
.Bilaga 3
Föredragning
Motionen ligger helt i linje med det inriktningsmål som finns i IVE 2012-2015 som
säger att kommunens e-tjänster ska fortlöpande utvecklas och erbjudas invånarna.
Alla kommunala enheter ska eftersträva eförvaltningslösningar och digitalisering av
ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska ansökningar.
Ansvaret för utveckling av e-tjänster ligger
på respektive nämnd och styrelse.
Det arbete som kommunledningskontoret
ansvarar för är styrning och gemensam teknisk infrastruktur. Kommunfullmäktige har
i IVE 2012-2015 avsatt 20 miljoner kr för
utveckling av e-tjänster. Nämnder kan söka
pengar ur dessa medel för att finansiera utveckling och införande av e-tjänster.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för att utveckla tjänsten ryms
i befintlig budget.

KF 176
Nr 176. Motion av Ilona Szatmari
Waldau m fl (alla V) om att
erbjuda boendealternativ på dövas
villkor i teckenspråkig miljö
KSN-2011-0527
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Ärendet
I en motion av Ilona Szatmari Waldau m fl
(alla V), väckt den 26 september 2011, föreslås
kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige

att Uppsala kommun ska ta sitt ansvar för äldre
döva och erbjuda boendealternativ på dövas
villkor i teckenspråksmiljö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta

att boendet är anpassat till visuell kommunikation och har tekniska hjälpmedel

att besvara motionen med föredragningen i
ärendet.

att arbeta för en högre standard inom äldrevården där personal får teckenspråksutbildning

Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona
Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån
för att kommunfullmäktige ska besluta

att äldreomsorgen är förpliktigad att göra
kontinuerliga uppföljningar av kvalitén på
äldreomsorgen för döva

att ge äldrenämnden i uppdrag att utreda hur
Uppsala kommun kan ta sitt ansvar för äldre
döva och erbjuda boendealternativ och
hemtjänst på dövas villkor i teckenspråksmiljö,
samt

att Uppsala kommuns hemsida ska vara tillgänglig för döva,

att därmed besvara motionen.

Uppsala den 13 juni 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist,
Andreas Bergman (alla M), Mohamad Hassan,
Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna
(C), Ebba Busch (KD), Hilde Klasson, Bengt
Westman, Irene Zetterberg, Milischia Rezai
(alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malmström
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Simone Falk (M), Peter
Nordgren (FP) och Emma Wallrup (V).

att erbjuda hemtjänst med teckenspråkig
personal, samt

Motionen återges i bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till äldrenämnden
(bilaga 2). Nämnden instämmer i att samarbetsformer behöver skapas med berörda lokala föreningar för att förbättra äldreomsorgen
för döva för att erbjuda gruppen döva äldre en
värdig omsorg på lika villkor och med samma
valmöjligheter som andra. Vidare uttrycker
nämnden i sitt svar att det finns ett fåtal döva
personer på kommunens äldreboenden och att
dessa i allmänhet förvärvat hörselnedsättningen sent i livet, vilket innebär att dessa
inte behärskar teckenspråk. I dagsläget finns en
person som efterfrågar vård och omsorgsboende med inriktning mot döva.
Nämnden anger också i sitt svar att alla
kontrakterade producenter enligt lag är skyldiga att erbjuda stöd och tekniska hjälpmedel
för att möta den enskildes behov, men att de
konstaterar att det finns ett behov av ökade
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kunskaper hos medarbetare om hörhjälpmedel
för att kunna bistå äldre med behov av detta.
Nämnden ser en möjlighet att tillsammans med
berörda föreningar göra en kartläggning för att
på detta sätt kunna belysa behovet som finns.
Nämnden avser också att ta upp en dialog med
kontrakterade utförare för att undersöka
möjligheten att inom ramen för gällande avtal
underlätta för personer med grav hörselnedsättning. Genom kartläggning och dialog
med utförarna kring problemets omfattning
och efterfrågat behov, anser nämnden att
adekvat stöd och hjälp kan erbjudas.
Reservation har avgivits av (S), (MP) och (V).
Föredragning
Att personer med hörselnedsättning kan delta
på samma villkor i samhället som personer
utan hörselnedsättning är en grundläggande
rättighet. Motionärens förslag om att kommunen ska erbjuda boendemiljö på dövas villkor, samt vara anpassade till visuell kommunikation och ha tekniska hjälpmedel är en
fråga som äldrenämnden är medveten om.
De flesta äldre har fått sin hörselnedsättning
sent i livet varför dessa inte kan teckenspråk
utan har behov av andra hjälpmedel för sin
dagliga tillvaro. Det finns redan idag en laglig
skyldighet att alla utförare ska erbjuda hjälpmedel för att möta den individuella personens
behov av stöd. Äldrenämnden framhåller att
kunskapen hos medarbetare kring hörhjälpmedel behöver öka. Det är därför önskvärt
att nämnden aktualiserar frågan till sina respektive utförare. Utifrån det faktum att det
idag finns en person som efterfrågar vård- och
omsorgsboende med inriktning för döva gör att
det inte kan ses som befogat med teckenspråksutbildning på generell nivå i varken
vårdboenden eller hemtjänst, men utbildning
bör uppmuntras om behov eller önskemålen
ökar.
Motionärernas förslag om att göra kontinuerliga uppföljningar av äldreomsorgen för
döva bör ses i ett större perspektiv där olika
typer av funktionsnedsättning kan behöva
belysas eftersom personer med funktions-

nedsättning i olika undersökningar ofta skattar
sin hälsa som lägre än personer utan funktionsnedsättning. När man blir äldre uppstår
funktionsbegränsningar ofta som en del i ett
normalt åldrande, det handlar ofta om begränsningar i den fysiska funktionsförmågan,
men även andra typer av begränsningar, så
som nedsatt syn eller hörsel.
I folkhälsosammanhang talas om proportionell
universalism, vilket innebär att åtgärderna bör
vara universella, men bör anpassas i omfattning och utformning till dem som har störst
behov av hjälp och stöd. På detta sätt kan goda
förutsättningar för en mer likvärdig hälsa
skapas. I detta sammanhang är det därför viktigt att undersöka hur olika gruppers behov kan
se ut. Nämnden ser en möjlighet att tillsammans med föreningar göra en kartläggning
av berörda gruppers behov. Det kan då vara
viktigt att ta hänsyn till även andra grupper
som kan ha behov av stöd och hjälp utifrån
mot bakgrund av eventuell funktionsbegränsning.
Motionärernas förslag om att Uppsala
kommuns hemsida ska vara tillgänglig för
döva kan redan anses uppfylld genom att en
hemsida framförallt består av text att läsa. Det
kan tilläggas att Uppsala kommuns hemsida är
anpassad för att möta även personer med
synnedsättning genom att den är tillgänglig i
form av ljudfiler och anpassad textstorlek.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det
redan finns en medvetenhet kring de förslag
som motionärerna lyfter och att kommunen
arbetar med frågan om att säkra likvärdiga
villkor för gruppen med hörselnedsättning eller
döva.

KF 177
Nr 177. Motion av Malena Ranch
(MP) om översyn av habiliteringsersättningen
KSN-2011-0665
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta

att besvara motionen med hänvisning till
föredragningen.
Hilde Klasson, Bengt Westman, Irene
Zetterberg, Milischia Rezai (alla S), Maria
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP)
och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar
sig till förmån för att kommunfullmäktige
ska besluta
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att utreda vilka förmåner som skulle
kunna erbjudas personer i daglig verksamhet,
att uppdra till nämnden för hälsa och omsorg att genomföra en översyn av nivån i
habiliteringsersättningen, samt
att därmed besvara motionen,
Uppsala den 13 juni 2012
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt,
Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist,
Andreas Bergman (alla M), Mohamad
Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP),
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Hilde
Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg,
Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona
Szatmari Waldau (V).
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Dessutom närvarande: Simone Falk (M),
Peter Nordgren (FP) och Emma Wallrup
(V).
Ärende
I motion, väckt den 28 november 2011, av
Marlena Ranch (MP) yrkas att kommunfullmäktige uppdrar till dåvarande nämnden för vuxna med funktionshinder, numera nämnden för hälsa och omsorg, att
besluta om en höjning av habiliteringsersättningen samt att kommunfullmäktige
uppdrar till samma nämnd att utreda vilka
andra förmåner, exempelvis friskvårdsbidrag, som skulle kunna erbjudas till personer inom daglig verksamhet, bilaga 1.
Remissbehandling
Motionen har remitterats till nämnden för
hälsa och omsorg, NHO.
NHO anser att nivån för habiliteringsersättningen bör fastställas av nämnden för
hälsa och omsorg och att det finns åtgärder
som skulle kunna bidra till att förbättra
situationen för personer med habiliteringsersättning. En revidering av ersättningen är
en sådan.
Nämnden anger vidare i sitt svar att de i
enlighet med motionärens andra förslag är
beredda att utreda vilka eventuella andra
förmåner som skulle kunna erbjudas
personer inom daglig verksamhet. Nämnden anser att en sådan utredning bör innefatta såväl ekonomiska och juridiska som
skattemässiga
Per
Davidsson aspekter. För att möjliggöra
detta menar NHO att hänsyn till eventuellt
ökade kostnader för nämnden måste beaktas vid resurstilldelning enligt resursfördelningsmodell. Reservation har avgivits
av MP, S och V.
Föredragning
Att ha en daglig sysselsättning ger ett
mervärde för individen genom att personen
har en aktivitet att gå till. Det bidrar också
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till att personerna känner delaktighet och
får stimulans. Sannolikt kan det också bidra till att personerna på sikt mår bättre
och får mindre behov av vård och omsorg
än om de enbart vistas i sin hemmiljö. Sysselsättningen är frivillig och det huvudsakliga syftet med verksamheten är att
bidra till den enskildes personliga utveckling och att främja delaktigheten i
samhället. Enligt Socialstyrelsen betalar
ungefär 85 procent av landets kommuner
ut en så kallad habiliteringsersättning till
den som deltar i daglig verksamhet.
Den 31 december 2011 hade 709 personer
habiliteringsersättning, enligt kontoret för
hälsa vård och omsorg. Runt 500 av dessa
arbetade heltid och resterande deltid. En
ökning om 10 kronor per person och dag
för dessa heltidssysselsatta skulle innebära
en kostnad om cirka 1,5 miljoner kronor.
Utöver detta tillkommer en kostnad för de
200 deltidssysselsatta på cirka 250 000
kronor baserat på en hypotetisk beräkning
att de är sysselsatta på halvtid och därmed
får halva ersättningen. Idag uppgår habiliteringsersättningen till 40 kronor per
heldag.
Det är svårt att bedöma om en högre
ersättning påverkar individens motivation
till daglig sysselsättning eftersom det snarare än lönearbete handlar om att aktivera
personen utifrån individuella behov. Det är
dock sannolikt att den dagliga verksamheten bidrar till ökad delaktighet. Då
personerna själva står för eventuella resekostnader till och från den dagliga verksamheten täcks går ersättningen i stort sätt
jämnt upp med resekostnaderna idag. Det
är därför rimligt att ersättningsnivåerna ses
över med vissa intervall.
Vilka ersättningsnivåer som ska gälla är
dock upp till nämnden för hälsa och
omsorg att besluta inom ramen för sin budget och med hänsyn taget till kostnadsläget

och övriga prioriteringar. Nämnden är beredd att, i enlighet med motionens andra
att-sats, utreda vilka eventuella andra förmåner som skulle kunna erbjudas personer
inom daglig verksamhet och då även belysa juridiska och skattemässiga aspekter.
Mot bakgrund av att NHO är ansvarig för
vilka prioriteringar som ska göras inom
nämndens ansvarsområde så föreslås att
motionen är besvarad med hänvisning till
föredragningen.
Ekonomiska konsekvenser
Om ersättningen för daglig sysselsättning
ökar med 10 kronor per dag höjs NHO:s
kostnader med cirka 1.3 miljoner utifrån
nuvarande antal personer inskrivna i daglig
sysselsättning. Eventuell höjning av ersättningen ska rymmas inom nämndens ekonomiska ram.

KF 178
Nr 178. Interpellation av Li za 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.
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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 179
Nr 179. Interpellation av Li sa 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.
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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.

2 (2)

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 180
Nr 180. Interpellation av Jeannette
Escanilla (V) om äldres situation
inom äldreomsorgen i Uppsala k ommun
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
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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 181
Nr 181. 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

Nr 181. Svar på interpellation
Fråga 1
Pågår något arbete med utveckling av riktlinjer
för resor i tjänsten?
Kommunstyrelsen antog 2003 11 26 § 363,
riktlinjer för resor för Uppsala kommun.
Riktlinjerna omfattar förtroendevalda, chefer
och medarbetare och byggde på fyra riktlinjer:
ansvar, kostnadsmedvetenhet, hållbar utveckling/ hänsyn till miljön samt trafiksäkerhet.
Det anges också att alla som reser skall känna
till kommunens grundläggande värderingar
samt innehållet i riktlinjen.
Syftet är att minska kostnaderna för den del av
resandet som inte går att ersätta med annan
mötesform såsom telefon- eller videokonferens.
Riktlinjen har en tillämpningsföreskrift som
anger att vid korta tjänsteresor skall man gå
eller cykla. Vid längre resor skall man välja
buss eller tåg i första hand. Egen bil används
endast vid korta tjänsteresor eller då alternativ
saknas. Flyg används vid längre resor då annat
alternativ inte är möjligt eller då flyg avsevärt
förkortar restiden.
Fråga 2
När kommer beslut i frågan i så fall att ske?
Riktlinjer är alltid ett levande dokument. Den
riktlinje som nu finns fyller väl sitt syfte och
tar upp såväl miljö- och kostnads aspekter. Vid
en revidering av riktlinjen fattas beslut i
kommunstyrelsen.

Cecilia Hamenius

KF 182
Nr 182. Interpellation av Malena
Ranch (MP) om k onkurrensutsättning av träffpunk ter 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

Nr 182. Svar på interpellation

även framöver bidra till ökad social och mental
hälsa.

Först ett tack till interpellanten som belyser en
fråga som är viktig för en tämligen undangömd
grupp människor, de med en psykisk funktionsnedsättning. Träffpunkter är platser dit
människor kan söka sig för att få gemenskap,
trygghet och sysselsättning för att stärka sig i
sin situation. I Uppsala finns sju träffpunkter,
spridda från Nyby i norr till Gottsunda i söder,
allt för att de skall vara tillgängliga för så
många som möjligt. En av dem, Lindormen på
Sysslomansgatan, är föreningsstyrd (RSMH)
med kommunal personal. De övriga drivs av
Vård och Bildning.

En självklarhet, som tidigare nämnts, är att
samråd med brukarrådet måste ske för att ha en
genomgripande diskussion kring möjligheter
och önskemål innan en konkurrensutsättning
genomförs. Detta för att nya möjligheter skall
ha framgång. Vi är därför mycket glada över
de synpunkter som inkommit och de diskussioner som förts. Vi i Alliansen är alltid måna
om att efterhöra synpunkter från enskilda och
grupper. Vi tycker att konkurrens ger en positiv möjlighet till utveckling dels av de befintliga verksamheterna, dels genom de nya idéer
som de medför hos brukare och hos nya
aktörer. Vi vill stödja idéburna aktörer och enskilda människors insatser så att nya idéer och
tjänster utvecklas hela tiden.

Alliansens mål är att kunna erbjuda de
besökande ett varierat utbud av möjligheter på
träffpunkterna. De som vill gå dit dricka en
kopp kaffe och få social värme och stöd, de
som direkt eller efterhand vill göra något mer
ex stärka sina kunskaper inom ett intresseområde. Alla skall kunna känna att träffpunkten är en mötesplats för deras behov och
alla ska känna sig välkomna.
Vi i Alliansen har hela tiden uppmuntrat till
brukarmedverkan och brukarstyrning och ser
med glädje på att detta nu gått så långt att man
bildat ett brukarråd, ett brukarråd som kan vara
kontaktyta mot samhällets aktörer. Vi ser detta
som ett led i en utveckling där brukarna själva
tar sig möjligheter att påverka den verksamhet
som bedrivs på träffpunkterna. NHO tog i
februari beslut om en konkurrensutsättningsplan för de närmaste åren och en del i den
berör som interpellanten riktigt anger konkurrensutsättning av de träffpunkter som idag
drivs i kommunal regi. Interpellantens fråga:
”Fördes det några samtal med brukare och
personal på träffpunkterna inför bedömningen
att träffpunkterna skulle utsättas för
konkurrens”, vill jag besvara på detta sätt att
nej det gjorde det inte, men vi kommer framöver fundera på vilka rutiner vi har när det
kommer till dialog med verksamheter som för
första gången prövas gentemot andra alternativ
och initiativ. Antalet träffpunkter kommer inte
minska i omfattning eller tillgänglighet,
kvaliteten ska utvecklas och verksamheten ska

Återigen, vi är glada över den reaktion som
framkommit och kommer självklart att samverka med det befintliga brukarrådet för att
gemensamt nå fram till en trygg och bra
lösning.
2012-05-16
Stig Rådahl (M) Ordf. NHO

KF 183
Nr 183. 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?

2 (2)



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

Uppsala den 26 mars 2012
Daniel Fredriksson

Nr 183. Svar på interpellation
Daniel Fredriksson från Vänsterpartiet har
ställt 3 frågor, vilka jag härmed besvarar:
Fråga 1: Gjorde Uppsalahem någon djupare
analys av hur många som eventuellt skulle
flytta på grund av de renoveringar som
hyreshöjningen som beslutades?
Svar:
Uppsalahems styrelse och ledning har vid flera
tillfällen haft diskussioner och seminarier om
hur företaget i likhet med många andra fastighetsägare över hela landet skall kunna lösa
det stora underhållsbehov som finns i bostäder
som är byggda under 1950- och 60-talet. Tidigt
i denna process insåg Uppsalahem att vi inte
kan förvänta oss bidrag från ägaren eller staten
för att klara de stora kostnader som dessa
underhållsåtgärder medför, utan dessa måste i
huvudsak betalas av de boende. Att en höjning
av standard som dessa åtgärder medför också
leder till en höjning av hyran ligger helt i linje
med gällande lagstiftning på detta område
enligt den s.k. bruksvärdesprincipen.
I samband med renoveringar har vi alltid
information och dialog vid ett stort antal
tillfällen med de boende runt hyran och de
åtgärder som erfordras.
Uppsalahem fångade vid dessa tillfällen upp en
grupp hyresgäster som var tydliga med att man
kommer att ha svårt att klara de hyreshöjningar
som man informerats om.
Med den kunskapen och ambitionen från
Uppsalahem att majoriteten av de boende skall
kunna bo kvar även efter underhållsprojektet
kopplade bolaget ett flertal generösa erbjudanden till kunder i områden som skall
förnyas.
Dessa erbjudanden är:
• En unik 5-årig rabatt-trappa på
hyreshöjningen som ger de kvarboende hyresgästernamöjlighet att anpassa sig efter de nya
förutsättningarna.
• Förtur till större eller mindre lägenheter i
samma område för de hyresgäster som vill

passa på att anpassa sitt boende av olika skäl;
större krav på tillgänglighet, andra behov av
yta, nya ekonomiska förutsättningar etc.
• Möjlighet att flytta till ett annat likvärdigt
boende inom Uppsalahem. Med likvärdigt
menas samma lägenhetsstorlek och ett område
med likvärdig attraktivitet.
Fråga 2: Vet Uppsalahem hur många av de
boende som faktiskt har flyttat sedan
hyreshöjningen har trätt i kraft?
Svar: Ja, då denna fråga har varit viktigt för
oss inom Uppsalahem så har vi följt upp hur
våra hyresgäster har valt mellan våra erbjudanden. Vår statistik från Kvarngärdet, där
vi förnyar över 400 bostäder, visar att 73 % av
de ursprungliga kunderna bor kvar i området
efter genomförd renovering. Vi vet också att
nästan 90 % är mycket nöjda med sin nyrenoverade bostad efter inflyttning, vilket är ett
mycket gott betyg.
Fråga 3: Skulle det vara möjligt att utreda om
hyresgäster på Kvarngärdet har flyttat på grund
av hyreshöjningar?
Svar: Inom Uppsalahem flyttar i genomsnitt ca
15 % av våra hyresgäster varje år av olika anledningar. Om 73 % av våra hyresgäster bor
kvar i ett förnyat område återstår ca 12 % av
våra hyresgäster som väljer att flytta i samband
med förnyelsen, av integritetsskäl har vi valt
att inte utreda orsaken till detta.
Vi är nöjda med den goda kvarboendeandelen
som vi nu ser i verkligheten och att vi uppnått
vår ambitionsnivå med en majoritet som bor
kvar.
Peter Nordgren
Ordförande
Uppsalahem

KF 184
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Nr 184. Interpellation av Malena
Ranch (MP) om behandling av män som
utövar våld i när a relationer
KSN-2012-0667

våld i nära relationer, vare sig i upphandlad eller
egen regi.

Kommunfullmäktige

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?

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

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är
därför

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

Nr 184. Svar på interpellation
Mäns våld och hot mot kvinnor är ett
mycket allvarligt samhällsproblem och en
kränkning av de mänskliga rättigheterna.
För att minska problemen behöver vi fokusera på orsakerna till att män misshandlar,
hotar eller trakasserar kvinnor i nära relationer – något som orsakar otrygghet,
lidande och ibland till och med får dödlig
utgång. Vi behöver effektiva behandlingsformer för att få stopp på fysiskt,
psykiskt och sexuellt våld i nära relationer.
Under de senaste två åren har NHO (nämnden för hälsa och omsorg, tidigare nämnden för vuxna med funktionshinder) i samverkan med Äldrenämnden, Barn- och
ungdomsnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialnämnden för unga utrett och startat upp resurscentrumet
Nexus. Genom Nexus har möjligheterna att
ge alla människor som utsatts för våld och
hot ett bättre och mer heltäckande stöd
ökat. Nexus ska också tillvarata erfarenheter och bidra med kunskapsöverföring.
Nexus har en mottagnings- och rådgivningsdel, ett samråd för samordningsdel
och ett skyddat boende.
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) har
som interpellanten påpekar haft en upphandlad verksamhet och avtal om enskilda
samtal med män som hotat eller misshandlat. Avtalet gick ut under halvårsskiftet 2011 och hade en mycket låg
frekvens av enskilda samtal. Här behöver
alla aktörer bättre tillgodose att de män
som utövar våld också söker hjälp och
stöd. Det finns behov av en behandling för
män som utövar våld i nära relationer, men
hur behandlingen ska utformas behöver vi
bättre information om för att säkerställa
effektiva insatser. Idag hänvisas personer
som söker stöd och hjälp för att de utövar
våld eller hot mot närstående till mottagningen mot våld i nära relationer
(MVU). Det finns inga indikationer på att
personer som söker stöd och behandling
inte får professionell hjälp via mottagningen. Mottagningen mot våld i nära
relationer utför ett viktigt arbete och får

därför fortsatt ekonomiskt stöd av nämnden.
NHO ser våld i nära relationer som ett
allvarligt samhällsproblem och har därför i
februari 2012 gett kontoret i uppdrag att
utreda behov och utformning av det viktiga
våldsförebyggande arbetet i kommunen.
Under hösten 2012 kommer NHO att få ta
ställning till ett nytt förslag på hur arbetet
kan utvecklas vidare. Förslaget kommer att
utformas tillsammans med berörda aktörer,
universitetet och de befintliga verksamheterna. Vi arbetar med att Uppsala ska
vara ledande i kvinnofridsfrågor – behandling av personer som utövar våld är en
mycket viktig del av detta. Det finns idag
stöd och behandling för de personer som
eftersöker det, men vi behöver bli bättre på
att säkerställa att de som behöver hjälp
också söker stöd och genomgår behandling
med bevisad effekt.
Stig Rådahl (M)
Ordf. NHO

KF 185
Nr 185. 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)

Nr 185. Svar på interpellation
Ideella föreningars engagemang är en central del i ett fungerande samhälle och i Uppsala kommuns fritids- och friluftsliv. Alliansen driver en aktiv politik för att underlätta för ideella krafters fortlevnad och
utveckling. Alliansens mål med all konkurrensutsättning är att öka kreativiteten, effektiviteten och kvaliteten. När fler får vara
delaktiga i att leverera efterfrågade tjänster
och service stärks samhället och delaktigheten ökar samtidigt som kvaliteten
och tillgängligheten förbättras eller effektiviteten ökar.
Friluftsfrämjandet har driftat Sunnerstastugan under en längre tid. Under hösten
2010 beslutades att driften skulle konkurrensutsättas och att den aktör som
lämnade den bästa verksamhetsbeskrivningen med gott helhetsintryck skulle tilldelas kontrakt för att driva Sunnerstastugan vidare. Information om detta lämnades
till Friluftsfrämjandet under hösten 2010.
Under hösten 2010 tecknades ett avtal med
Friluftsfrämjandet om att de skulle drifta
Sunnerstastugan fram till 30 april 2012, då
den som vann upphandlingen skulle ta över
driften. Vi hade gärna sett att även Friluftsfrämjandet hade lämnat anbud och
velat fortsätta driva Sunnerstastugan.
Anser vi att konkurrensutsättningen av
Sunnerstastugan fallit väl ut?
Svaret är ja. När en upphandling har
genomförts vet vi vilka alternativ till fortsatt
drift som varit möjliga. De som tar över
driften efter en upphandling förväntas alltid
ha det bästa förslaget för verksamhetens
framtid. I det här fallet har nytänkande premierats liksom möjligheterna att driva verksamheten mot ökad tillgänglighet och förbättrad service. Vårt syfte har varit att allmänheten i större utsträckning ska få tillgång till och nyttja friluftsverksamheten i
området. Detta kommer få positiva effekter
inte minst för Friluftsfrämjandets verksamheter med kanotuthyrning, Mulle- och friluftsverksamhet och skidskola. Frilufts-

främjandet är också tillfreds med att inte
sköta driften av stugan framöver.
Tänker vi vidta åtgärder för att fritidsverksamheten vid Sunnerstastugan inte försvinner som en konsekvens av konkurrensutsättningen?
Nej några åtgärder behöver inte vidtas
eftersom fritidsverksamheterna vid Sunnerstastugan kommer att finnas kvar. En
kontinuerlig dialog kommer att föras med
Friluftsfrämjandet även framöver.
Inger Söderberg (M)
Ordförande Idrotts- och fritidsnämnden

KF 186
Nr 186. 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 185
Nr 186. Svar på interpellation
Nej. Kommunen fortsätter att jobba med att
skapa bättre transportflöden bl a över eller under de barriärer som finns inom staden. De barriärer som stadens utveckling behöver förhålla
sig till är Fyrisån och våra järnvägar. Kontoret
för Samhällsutveckling fortsätter att utreda vilka möjligheter vi har för att bryta dessa barriärer på fler platser än idag. Syftet är att skapa
ett trafiksystem som klarar rimliga trafikflöden
i en kommun som inom kort kommer att befolkas av över 250.000 invånare. Självklart väger
hållbarhetsperspektiven tungt i det arbete som
pågår. Det är också självklart att arbetet, som
en del av hållbarhetsperspektivet, skall säkra
att de förslag som presenteras inte äventyrar
t ex vår vattenförsörjning.
Stefan Hanna
Kommunalråd
Ordförande Gatu och Samhällsmiljönämnden
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KF 187
Nr 187. Interpellation av Frida
Johnsson (MP) om hur vi främjar
mångfalden bland friskolorna
KSN-2012-

27 AUG 2012

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

Nr 187. Svar på interpellation
Anser du att det är viktigt med en mångfald av
driftformer bland friskolorna i Uppsala?
Ja, jag anser att det är viktigt med olika driftformer, såväl fristående som kommunala skolor behövs för att vässa konkurrensen och förbättra skolresultaten i Uppsala. Jag anser också
att det är viktigt att friskolornas huvudmän har
en bredd, dvs. olika driftformer. Det finns idag
skolor i Uppsala som drivs i bolagsform, i stiftelser eller kooperativ. Jag vill gärna att det behålls och utvecklas.
Hur kan Uppsala kommun bidra till detta?
Alla skolor behöver tydliga regler och förutsägbarhet. Därför har vi under åren förbättrat vår ersättningsmodell som nu är mer transparent och tydligare än tidigare. Vår ersättning
till skolorna bygger på likvärdighetsprincipen
och lika behandling. Kommunen är till hjälp
när skolor är i behov av kommunens hjälp. När
det gäller exempelvis Waldorfsgymnasiet så
har kommunen efter dialog beviljat ersättning
för utländska elever som har studerat i skolan
utan att skolan visste att de hade rätt för en viss
ersättning. Skolan har också fått bidrag för
projekt som bedrevs inom ramen för satsningen för hållbar utveckling. Det är viktigt att
kommunen bygger bra relationer med alla utbildningsanordnare och skapar dialog för att
behålla och förbättra mångfalden av olika
driftformer inom skolans område.
2012-05-22
Mohamad Hassan (FP)
Kommunalråd

KF 188
Nr 188. 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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Nr 188. Svar på interpellation
Svar på interpellation från Johan Lundqvist
(MP) angående tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek.
Det finns 77 försäljningsställen av receptfria
läkemedel i kommunen, som nämnden har tillsyn över. Samtliga dessa försäljningsställen
har fått tillsynsbesök sedan den 1 november
2009.
I fyra fall har anmälningar om bristande efterlevnad skickats till Läkemedelsverket. Två av
dessa gällde att handlaren inte hade anmält sin försäljning.
De flesta försäljningsställen har fått någon
mindre anmärkning vid tillsyn. Då har det
handlat om felaktigheter i skyltning eller
exponering och smärre brister i egenkontrollen. Vid uppföljande tillsyn har de noterade
anmärkningarna rättats till.

Urban Wästljung
Ordförande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

KF 189 27 AUG 2012

Nr 189. Svar på interpellation
Hur ser kommunens politiska majoritet på
torghandelns betydelse för ett levande lokalsamhälle?
Alliansen ser mycket positivt på torghandel.
De senaste tre åren har torghandeln utökats.
Handeln på Vaksalatorg, Fyristorg och St
Eriksgränd har kompletterats med Bondens
egen marknad vid resecentrum och utgör nu en
plats för direktförsäljning för småföretagare
och ekologiska lantbrukare. Torghandeln och
den småskaliga försäljningen bidrar till större
variation för konsumenterna vilket vi vill utveckla och uppmuntra. Torghandel fyller både
en viktig funktion som marknadsplatser men
skänker också ett värdefullt inslag av social
gemenskap och ett rikare stadsliv.
Vilka åtgärder avser kommunledningen att
vidta för att stärka torghandlen i Uppsala?
Alliansen har under sitt majoritetstyre stärkt
torghandeln i Uppsala. Interpellanten skriver
att externa evenemangsarrangörer får rätt att
nyttja Vaksalatorg vid sju tillfällen per år och
att detta hindrar torghandeln på Vaksalatorg.
Att torget är avstängt för större evenemang fler
än fyra gånger per säsong är mycket ovanligt.
Vid dessa större evenemang försöker kommunen i möjligaste mån anpassa torghandeln
så att evenemang och torghandel kan dela på
utrymmet. Det är loppiset som framförallt får
flytta på sig vid dessa få tillfällen. Det är dock
inte praktiskt möjligt att dela torget när evenemang behöver stora ytor som ofta inkluderar
stora scener. Uppsala behöver utveckla torghandeln men också utvecklas som turiststad.
Ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv är det
mycket positivt att arrengörer av större evenemang väljer Uppsala. Vaksalatorg utgör en av
få större centrala evenemangsplatser. Ofta
efterfrågas också både tillgång till torgets möjligheter och Uppsala konsert och kongress. Av
vissa ses Vaksala torg som en del av ett allt för
litet konsert och kongresscenter. Det pågår ett
arbete inom KSU för att utveckla fler evenemangsplatser, för större evenemang, i Uppsala.
Ett exempel på detta är att vi nu bättre vill
tillgängliggöra och utveckla kapområdet söder
om Studenternas. Bland annat tågpendlare
kommer framöver enkelt kunna ta sig till

kapområdet från stationens södra uppgång, via
gång- och cykelbron över Fyrisån, vid Industristaden. Denna infrastruktursatsning leder till
att fler arrangemang som inte är kopplade till
Uppsala konsert och kongress kan hänvisas till
kapområdet.
Inom kommunledningen arbetar vi ständigt
med att utveckla Uppsalas stadsmiljö. Tidigare
gatumiljöer som ensidigt nyttjades för biltrafik
har nu byggts om för möjliggöra alternativa
användningsområden. Dragarbrunnsgatan har
öppnats upp med fler sittplatser och uteserveringar. I takt med att cykelstrategin och
cykelplanen blir klar under 2012 är det också
min förhoppning att vi kan lösa centrala cykelparkeringsbehov så att torget utanför Galleria
dragarbrunn blir en bättre plats för möten och
event, en ambition som interpellanten tycks
stödja.
Stefan Hanna
Ordförande Gatu- och Samhällsmiljönämnden

KF 190
Nr 190. 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

Nr 190. Svar på interpellation
Svar på interpellation från Erik Pelling (S) om
vad som görs åt basketens framtid i Uppsala
Fråga: Vilket besked har kommunstyrelsens
ordförande att ge till klubbar, spelare och
supportrar angående behovet av tränings- och
tävlingsmöjligheter i Fyrishov?
Idrotts- och fritidsnämnden har hyrt en del av
nya Rosendalhallen. Hallen kommer att ha
trägolv och i den kan all basketträning genomföras. Även många ligamatcher kan äga rum
där. Rosendalhallen är dock inte lämplig att
bygga om för att klara ligamatcher med stor
publiktillströmning. Dessa matcher kommer att
spelas i Fyrishov. AB Fyrishov har nått en
överenskommelse med Uppsala basket om hur
det praktiskt skall gå till. Parterna är dock inte
överens om vilken hyra som skall erläggas.
Dessa förhandlingar måste slutföras snarast.
Jag vill också passa på att påminna om att
kommunfullmäktige har beslutat om en ny
arena i Gränby som förutom ishockeyarena
skall innehålla en modern basketarena med
god publikkapacitet. Eftersom vi idag inte vet
när den kan stå färdig har andra lösningar varit
nödvändiga.
Uppsala den 22 maj 2012
Cecilia Forss
Kommunalråd

KF 191
Nr 191. Interpellation av Edip
Akay (V) om hopptorn i Lyssnaängsbadet
KSN-2012-0728
Interpellation om Hopptorn i LyssnaängsBadet
Intill Skarholmen i Ekoln finns denna stora
badplats bara 9 km från Uppsalas centrum.
Lyssnaängsbadet som är en kommunal badplats, har utvecklas till en mycket populär
samlingsplats för barnfamiljer, ungdomar, m m.
På stora gräsytor och en rejäl sandstrand finns
det plats för många aktiviteter. Bra bussförbindelser gör att många, framförallt ungdomar
besöker badplatsen under sommaren.
Men det finns en del att förbättra. När jag möter
ungdomar som besöker badplatsen, ställer de
frågan om varför det inte byggs en Hopptorn
där. Man undrar varför det inte finns på Lyssnaängsbadet när det finns på andra ställen såsom i
Fjällnora och Björklingebadet.
Det saknas en sådan just där. Nu närmar sig
sommaren igen och frågorna är obesvarade. För
mig som politiker är det viktigt att ge svar till
de ungdomar som har ställt frågorna och som
önskar att det byggs en Hopptorn där.
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Svar
Inom Uppsala kommun pågår för tillfället flera
utvecklingsprojekt kopplade till våra befintliga
friluftsbad. Exempel på detta utvecklingsarbete
är att badet vid Wiks slott tillgänglighetsanpassas samt att baden i Björklinge och vid
Storvad utvecklas enligt en fastställd långsiktig
utvecklingsplan.
Utöver underhåll av befintliga badplatser kan vi
glädja Uppsalas invånare med två nya badplatser som öppnas under 2012. Våra två nya
badplatser öppnas i Storvreta och i Skyttorp.
Två kranssamhällen som har mycket goda
kollektivtrafikförbindelser som kan nyttjas av
kommunens invånare för att njuta av dessa bad.
Vi planerar inte för något hopptorn vid
Lyssnaängsbadet. I framtida utvecklingsplaneringar kommer förslaget på ett hopptorn vid
Lyssnaängsbadet att beaktas. Som vanligt
kommer då kostnaden att anlägga ett hopptorn
att vägas mot andra önskemål och den begränsade budget vi har att förhålla oss till. Ett
hopptorn vid Lyssnaängsbadet kräver sannolikt
omfattande avstängningar av badet så att inte
andra badgäster hamnar i fara eller att båtar
kommer i konflikt med folk som använder
hopptornet.

Med anledning av detta vill jag rikta följande
frågor till ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden:

Via följande länk kan ni finna information om
kommunens friluftsbad:

Har kommunen planer på att bygga ett
Hopptorn på Lyssnaängsbadet?

http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/
Externt/Dokument/Fritid_o_natur/Friluftsliv/ba
dplatser_folder_2012.pdf

Om svaret är nej, vad är anledning till att inte
bygga?
Hur utvecklar vi våra kommunala friluftsbad så
att de är rustade på samma sätt och utifrån
medborgarnas önskemål?

Genom att gå till www.uppsala.se och sedan till
http://www.uppsala.se/sv/Kulturfritid/Idrott-friluftsliv/Bad--camping/., kan alla invånare
klicka på ”tyck till” och komma med förslag på
hur vår kommun kan utvecklas som
badkommun.

Uppsala 2012-04-18
EdipAkay
Vänsterpartiet..

Stefan Hanna
Ordförande
Gatu- och samhällsmiljönämnden

Inger Söderberg
Ordförande
Idrotts och
fritidsnämnden

KF 192
Nr 192. Interpellation av Marlene
Burwick (S) om vad som görs åt
hygienbristerna i förskolan
KSN-2012-0767
Vad görs åt hygienbristerna inom förskolan?
Dålig luft, trånga toaletter och kalla golv.
Höga bullernivåer och överfulla lokaler.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens senaste
inspektion visar att 60 procent av förskolorna i Uppsala kommun har brister i
hygien- och smittskyddsrutinerna. Många
av problemen påpekades redan för ett par år
sedan men har inte åtgärdats i tillräcklig
omfattning. Det här understryker den politiska majoritetens brister gällande ansvaret
för lokalförsörjningen i kommunen.
Socialdemokraterna anser att en välfungerande förskola tillhör en av de viktigaste
verksamheter som Uppsalaborna har rätt att
förvänta sig för sina skattepengar. Att förskolan håller en god kvalitet ska vara en
självklarhet för barnen och för personalen
som vistas där. De brister som har uppvisats
i Miljö- och hälsoskyddsnämndens inspektioner står i skarp kontrast till en sådan målsättning. Tillsammans med den akuta brist
på förskoleplatser som råder finns det skäl
att efterfråga ett bättre helhetsgrepp om pedagogiska lokaler i Uppsala kommun. Det
gäller både planering, byggnation och
miljö.
Med anledning av ovanstående vill jag
fråga Barn- och ungdomsnämndens ordförande Cecilia Forss (M) följande:


Vilket besked har kommunalrådet
att ge till berörd personal och
föräldrar till barn på förskolor som
uppvisar brister i hygien- och smittskyddsrutiner?
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Varför har brister i barnens förskolemiljö som påpekats redan för
ett par år sedan inte åtgärdats?

Marlene Burwick
Kommunalråd (S)
Svar på interpellation om brister i hygien- och
smittskyddsrutiner inom förskolan
1) Vilket besked har jag att ge berörd
personal och föräldrar till barn på
förskolor som uppvisar brister i hygienoch smittskyddsrutiner?
Miljökontoret har gjort inspektioner de senaste
tre åren. Första året kontrollerades om det fanns
rutiner, egenkontroll och ett fungerande miljöarbete enligt Miljöbalken.
Den senaste inspektionen handlade om huruvida upprättade rutiner, egenkontroller mm
följs. Sextiotvå förskolor ingick i inspektionen.
Sju föll bort av olika anledningar och rapporten
bygger på resultaten från femtiofem förskolor.
Enligt förskolorna går det inte att jämföra resultaten mellan åren eftersom inspektionerna mäter
olika saker. Förskolorna bygger ut egenkontrollen i en takt som miljö- och hälsoskyddsnämnden anser är rimlig.
Ur rapporten:
”Vid 2010 års tillsyn kontrollerade nämnden
att förskolorna hade rutiner och att de var
dokumenterade. Ingen uppföljande kontroll
gjordes huruvida rutinerna fungerar i praktiken
om det inte var uppenbara brister eller
allvarliga brister.”
Vid den senaste inspektionen konstaterades
alltså att rutiner ofta finns men att de inte alltid
efterlevs. På samma sätt kan hygienrutinerna
fungera väl men de är inte dokumenterade.
Alla avvikelse rapporterades som brister
oberoende av omfattningen. Sammanfattningsvis säger miljökontoret att det har blivit bättre.
Ur rapporten:
”Utifrån erfarenheter från tillsynsbesöken
upplever inspektörerna att förståelsen för
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egenkontrollen blir allt bättre bland verksamheterna vilket är positivt och en grundförutsättning för en fungerande egenkontroll.
En utveckling verkar vara att förskolorna blir
bättre och bättre på att med hjälp av sin
egenkontroll förebygga risker för barnens
hälsa. En annan upplevd tendens är att verksamheterna delar med sig av varandras rutiner
och hur de arbetar med egenkontrollen. Att
dela med sig är bra och det bör göras i ännu
större utsträckning än vad som görs idag.
Sammantaget finns förskolor som har en riktigt
bra egenkontroll men det finns också flera
förskolor som behöver arbeta mycket mer med
frågan.”
Vidare skriver miljö- och hälsoskyddsnämnden:
”Ett förvånande resultat 2011 var att 58 % av
verksamheterna har brister i hygienrutiner och
smittskyddsåtgärder. Vid tillsynen 2011 granskades hur smittskyddsarbetet fungerar när
personer och barn i verksamheten insjuknat
samt vilka åtgärder som vidtas vid sjukdomsutbrott, vilket inte gjorts föregående år.”
Dokumenterade hygienrutiner och rutiner vid
smittoutbrott finns vid 42% av de 55 statistikförda förskolorna. Rutinerna som granskades
var att de finns rutiner vid vilka tillfällen barn
och vuxna ska tvätta sina händer, hygienrutiner
för rengöring av skötbord vid blöjbyte och rutiner för vad som ska göras när ovanligt många är
sjuka och då ett barn insjuknar på förskolan.
Givetvis skall alla förskolor ha dokumenterade
rutiner och alla arbetar vidare på detta. Förutom
delaktighet i inspektionerna får förskolor inom
Vård & bildning kontinuerlig fortbildning i
Miljöbalken av miljösamordnaren. Inspektionerna i sig är ett lärande och det blir bättre och
bättre ju mer kunskaper och engagemang som
finns. Miljösamordnaren har också hand om
uppföljning att Miljöbalken efterlevs det vill
säga att det upprättas planer mm. Förskolorna
har också ett gott samarbete med smittskyddet
kring förebyggande åtgärder för att undvika
smittspridning.

2) Varför har brister i barnens förskolemiljö som påpekats för ett par år
sedan inte åtgärdats?
Detta påstående har jag inte lyckats få någon att
verifiera. Tvärtom säga att man mätt olika saker
de olika åren och att arbetet med framtagande
av fler egenkontrollplaner fortgår enligt plan.
Uppsala den 5 juni 2012
Cecilia Forss
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Nr 192. Svar på interpellation
Svar på interpellation om brister i hygien- och
smittskyddsrutiner inom förskolan
1) Vilket besked har jag att ge berörd
personal och föräldrar till barn på
förskolor som uppvisar brister i hygienoch smittskyddsrutiner?
Miljökontoret har gjort inspektioner de senaste
tre åren. Första året kontrollerades om det fanns
rutiner, egenkontroll och ett fungerande miljöarbete enligt Miljöbalken.
Den senaste inspektionen handlade om huruvida upprättade rutiner, egenkontroller mm
följs. Sextiotvå förskolor ingick i inspektionen.
Sju föll bort av olika anledningar och rapporten
bygger på resultaten från femtiofem förskolor.
Enligt förskolorna går det inte att jämföra resultaten mellan åren eftersom inspektionerna mäter
olika saker. Förskolorna bygger ut egenkontrollen i en takt som miljö- och hälsoskyddsnämnden anser är rimlig.
Ur rapporten:
”Vid 2010 års tillsyn kontrollerade nämnden
att förskolorna hade rutiner och att de var
dokumenterade. Ingen uppföljande kontroll
gjordes huruvida rutinerna fungerar i praktiken
om det inte var uppenbara brister eller
allvarliga brister.”
Vid den senaste inspektionen konstaterades
alltså att rutiner ofta finns men att de inte alltid
efterlevs. På samma sätt kan hygienrutinerna
fungera väl men de är inte dokumenterade.
Alla avvikelse rapporterades som brister
oberoende av omfattningen. Sammanfattningsvis säger miljökontoret att det har blivit bättre.
Ur rapporten:
”Utifrån erfarenheter från tillsynsbesöken
upplever inspektörerna att förståelsen för
egenkontrollen blir allt bättre bland verksamheterna vilket är positivt och en grundförutsättning för en fungerande egenkontroll.
En utveckling verkar vara att förskolorna blir
bättre och bättre på att med hjälp av sin

egenkontroll förebygga risker för barnens
hälsa. En annan upplevd tendens är att verksamheterna delar med sig av varandras rutiner
och hur de arbetar med egenkontrollen. Att
dela med sig är bra och det bör göras i ännu
större utsträckning än vad som görs idag.
Sammantaget finns förskolor som har en riktigt
bra egenkontroll men det finns också flera
förskolor som behöver arbeta mycket mer med
frågan.”
Vidare skriver miljö- och hälsoskyddsnämnden:
”Ett förvånande resultat 2011 var att 58 % av
verksamheterna har brister i hygienrutiner och
smittskyddsåtgärder. Vid tillsynen 2011 granskades hur smittskyddsarbetet fungerar när
personer och barn i verksamheten insjuknat
samt vilka åtgärder som vidtas vid sjukdomsutbrott, vilket inte gjorts föregående år.”
Dokumenterade hygienrutiner och rutiner vid
smittoutbrott finns vid 42% av de 55 statistikförda förskolorna. Rutinerna som granskades
var att de finns rutiner vid vilka tillfällen barn
och vuxna ska tvätta sina händer, hygienrutiner
för rengöring av skötbord vid blöjbyte och rutiner för vad som ska göras när ovanligt många är
sjuka och då ett barn insjuknar på förskolan.
Givetvis skall alla förskolor ha dokumenterade
rutiner och alla arbetar vidare på detta. Förutom
delaktighet i inspektionerna får förskolor inom
Vård & bildning kontinuerlig fortbildning i
Miljöbalken av miljösamordnaren. Inspektionerna i sig är ett lärande och det blir bättre och
bättre ju mer kunskaper och engagemang som
finns. Miljösamordnaren har också hand om
uppföljning att Miljöbalken efterlevs det vill
säga att det upprättas planer mm. Förskolorna
har också ett gott samarbete med smittskyddet
kring förebyggande åtgärder för att undvika
smittspridning.
2) Varför har brister i barnens förskolemiljö som påpekats för ett par år
sedan inte åtgärdats?
Detta påstående har jag inte lyckats få någon att
verifiera. Tvärtom säga att man mätt olika saker
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de olika åren och att arbetet med framtagande
av fler egenkontrollplaner fortgår enligt plan.
Uppsala den 5 juni 2012
Cecilia Forss
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

