
Uppsala, den 25 januari 2017 

Fråga av Stefan Hanna (C) om Uppsala kommuns 
beredskapsinfrastruktur 

Den positiva trend vi vant oss vid sedan murens fall 1989 har brutits. De två senaste decennierna har 
präglats av fred, stabilitet och samarbete, och allt fler stater har sällat sig till det demokratiska 
samfundet. Nu ser vi emellertid en motsatt utveckling. 

Demokratier och kvasi-demokratier såsom Ungern, Polen, Turkiet och Ryssland har rört sig i 
auktoritär riktning, Storbritannien har beslutat sig för att lämna EU, en oberäknelig Donald Trump har 
svurits in som president i USA och för första gången på 20 år befinner sig två Europeiska länder i 
väpnad konflikt. Världspolitiken är mer osäker och oförutsägbar än den varit på mycket länge. 

I takt med att världen och Sveriges närområde blir mer osäkert är det viktigt att Uppsala kommuns 
beredskap för att hantera en eventuell konflikt stärks. Detta gäller i synnerhet områdena kring Ärna 
och Boländerna, som kan antas vara särskilt attraktiva mål i händelse av ett militärt angrepp mot 
Sverige. 

Centerpartiet frågar därför kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick: 

• Hur ser Uppsala kommuns tillgång på skyddsrum och annan beredskapsinfrastruktur ut, i 
synnerhet kring Ärna och Boländerna? 

• Vad gör kommunen för att kontinuerligt garantera fullgod tillgång till skyddsrum i områden 
som kan antas vara särskilt utsatta i händelse av angrepp? 
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Fråga av Benny Lindholm (L) om styrningen av och insynen i omsorgsnämnden 

Den 13 december 2016 antog omsorgsnämnden verksamhetsplan och budget för 2017. 
 
Budgeten för 2017 bestod av ett fåtal budgetposter som mycket översiktligt fördelade det av 
kommunfullmäktige beslutade kommunbidraget. Som exempel beslutade nämnden att fördela  
ca 1,027 mdkr till insatser enligt LSS. Till skillnad från tidigare år gjorde nämnden ingen fördelning 
av kommunbidraget på verksamhetsområden som t.ex. bostad med särskild service barn och unga 
(5512), daglig verksamhet (5530) eller avlösarservice LSS (5543). 
 
Utöver verksamhetsplanen och budgeten uppdrogs omsorgsförvaltningen att återkomma till 
omsorgsnämndens sammanträde i januari 2017 med förslag på effektiviserande åtgärder. Beslutet 
motiverades i budgeten med att åtgärder behöver vidtas inom områdena ordinärt boende, särskilt 
boende samt insatser enligt LSS (verksamhet omfattande totalt ca 1,5 mdkr) för att uppnå en budget 
i balans. Några förslag på effektiviserande åtgärder har ännu inte presenterats. 
 
I uppföljningsplanen som antogs uppgavs vidare att omsorgsnämnden skulle följa upp sitt 
ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisa ett periodiserat resultat månadsvis, varje 
månad (februari-november utom juni). Något periodiserat resultat har ännu inte redovisats. 
 
Kommuner är politiskt styrda organisationer med ett demokratiskt beslutsfattande. Ansvar och 
ansvarstagande, tydlighet och transparens är centralt för medborgarnas förtroende. Omsorgs-
nämnden är skyldig att på ett transparent sätt förvalta och genomföra det kommunfullmäktige har 
beslutat. Detta uppdrag åvilar såväl nämnden som helhet, som ledamöterna i nämnden individuellt. 
 
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor om sakförhållanden till omsorgsnämndens 
ordförande Eva Christiernin: 
 

- Hur tillgodoser du medborgarnas och de förtroendevaldas möjligheter till insyn i och 
uppföljning av omsorgsnämndens verksamhet? 
 

- När kommer omsorgsförvaltningen att presentera de förslag på effektiviseringar som 
nämnden uppdrog förvaltningen att ta fram till den 11 januari 2017? 
 

- När kommer omsorgsnämnden få tillgång till en redovisning av periodiserat resultat av 
nämndens verksamhet? 

 
 
Benny Lindholm (L) 
Uppsala 2017-02-21 
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