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Inlämnade motioner 14 september 2020  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Inlämnade motioner 

• Motion om demensförebyggande åtgärder från Linnea Bjuhr (SD) 
• Motion om friytor på förskolor från Lisen Burmeister (SD) 
• Motion om klanstrukturer från Jonas Segersam (KD) 
• Motion om att halvera arvoden från Tobias Smedberg (V) 
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Motion om demensförebyggande åtgärder 

 
Diagnosen demens drabbar cirka 160 tusen personer per år i Sverige men sett till antalet personer som 
påverkas av diagnosen är det många fler, främst närstående såsom familj, vänner och kollegor.  
 
Inom vården finns specialister som har höga kunskaper om just demens. Det finns dock sannolikt 
utrymme för kunskapshöjning på bredden, främst för de som möter demenspatienter i sitt dagliga 
arbete. I första hand handlar det om att uppmärksamma tidiga symptom och ordinera den typ av 
utredning som behövs, veta hur man bemöter demenssjuka, se världen från den drabbades ögon och 
anpassa omgivningen efter individens behov. Åtgärderna behöver inte alltid vara särskilt omfattande. 
Vid tidig upptäckt kan dessutom orsaker till demens behandlas. Rätt utbildning leder till att det blir 
lättare att planera vård och förbereda anhöriga för den typ av förändring som en demenssjukdom 
medför.    
 
Ett relativt enkelt sett att höja kompetensnivån är att erbjuda arbetande inom äldreomsorgen 
utbildningar för nämnt ändamål. Även anhöriga kan uppmuntras att ta del av utbildning anpassat för 
dem. Svenskt demenscentrum erbjuder till exempel utbildningar som riktar sig till olika 
personalkategorier inom vården som alla på ett eller annat sätt kommer i kontakt med personer demens. 
Där hamnar Uppsala län på plats 17 av 21 i jämförelsen med riket över hur många som har tagit del av 
deras utbildning för personal på särskilt boende. 1 
 
Även Silviahemmet, en stiftelse som är startad av drottning Silvia, erbjuder utbildningar som i första 
hand riktar sig till personal inom vård och omsorg. Fördelen med denna utbildning, eller certifiering, är 
att varje utbildning skräddarsys efter behov och hålls på arbetsplatsen. Utbildningen uppskattats, bland 
annat i Norrtälje kommun där man har så kallat ”silviadiplomerat” flera enheter. Sannolikt finns 
liknande certifieringar av andra aktörer som kan vara intressanta att undersöka om någon av dessa kan 
vara aktuella för Uppsala.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 
 

• att i större utsträckning erbjuda vidareutbildning till anställda inom Uppsala kommun som 
kommer i kontakt med personer med demens 

• att anhöriga uppmuntras och/eller informeras om aktuella utbildningar för anhöriga till 
personer med demens 

• att verka för att certifiera fler verksamheter inom äldreomsorgen, i form av 
silviadiplomering eller liknande certifiering från annan aktör 

 
 
 
 
Uppsala, den 19 augusti 2020  
 
 
Linnea Bjuhr (SD), gruppledare                                              Anders Sehlin (SD), ledamot  

 
1 https://demenscentrum.se/utbildning/plus-s%C3%A4rskilt-boende-i-siffror  
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Motion om friytor på kommunens
förskolor

Våra barn är viktiga. Att ge barnen goda förutsättningar för att utvecklas till sitt bästa jag är
en av samhällets viktigaste uppgifter. All forskning och kunskap visar att barn behöver få
röra på sig och att bra vanor befästs redan under småbarnsåren. 

Boverket har utifrån forskning och studier fastställt att utegården, den så kallade friytan, bör
vara åtminstone 40 kvm per barn i förskolan, liksom att den totala storleken bör överstiga
3000 kvm oavsett antalet barn. Orsaken till det är att det behövs ytor för att möjliggöra lek,
samspel och fri rörlighet. 

Nya studier visar att Sveriges befolkning blir allt mer överviktig och att övervikten startar allt
längre ner i åldrarna. Att ge barnen på förskola möjlighet att kunna röra sig och bygga upp
bra rutiner är därför mycket viktigt. Majoriteten av barnen på förskola tillbringar en stor del
av sin vakna tid på förskolan och därför bidrar förskolornas miljö i hög grad till att prägla
barnens vardagsrutiner. 

Som  ledamot  i  Miljö  och  hälsoskyddsnämnden  har  jag  märkt  att  på  majoriteten  av  de
detaljplaner som vi ska lämna yttrande över så är de planerade förskolornas ytor långt under
riktmåttet 40 kvm/barn och >3000 kvm/totalt.  Om kommunen skulle gå ut med ett tydligt
krav  på  minimimått  på  friytor  för  förskolor  så  skulle  inte  detta  kunna vara  en  fråga  för
diskussion utan alla inblandade i processen skulle redan från start veta att boverkets riktlinjer
var ett krav.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

 Att utreda hur det går att förbättra och utöka befintliga förskolors friytor så att de 
utökas till minst 40kvm/barn samt minst 3000 kvm/förskola i samtliga fall där det inte
finns fysiska hinder för utökning. 

 Att som huvudregel inte godkänna detaljplaner, i nybyggnadsområden, för förskolor 
med friytor under 40kvm/barn samt under 3000 kvm/förskola. 

Uppsala 31 augusti 2020

Lisen Burmeister
Ledamot, SD



Under de senaste dagarna har det uppmärksammats hur två rivaliserande kriminella klaner legat i 
fejd med varandra i Göteborg. Under en period satte till och med den ena klanen upp vägspärrar i ett 
bostadsområde, och det hela slutade med en uppgörelse på ett hotell i staden där den ena klanen 
betalade ett antal hundra tusen kronor till den andra i syfte att bilägga tvisten. Sedan dess har 
situationen varit lugn. 
 
Internationellt och historiskt finns det många exempel på klanstrukturer och klansamhällen. I många 
stater i exempelvis Mellanöstern och Afrika är statsapparaten dysfunktionell och man får i stället 
förlita sig på just släkten för sin trygghet och för rättsskipningen i landet. I ett land som Jordanien kan 
man se tre parallella rättssystem – den offentliga lagen, sharia och klanlagen. I olika sammanhang går 
de olika rättssystemen in i varandra och fyller olika funktioner. 
 
När människor som är vana vid dessa system kommer till Sverige finns det en risk att man agerar 
utifrån dessa klanmönster även här. Tvister mellan klaner görs då upp genom våld och repressalier, 
och biläggs genom uppgörelser mellan klanledare. Om en person i klanen begår ett ”fel” riskerar alla 
klanens medlemmar att drabbas. Även släktingar i hemlandet kan dras in i dessa tvister. 
 
Ett stort problem uppstår när dessa klanstrukturer börjar implementeras i den svenska 
samhällsordningen. När exempelvis klanföreträdare anställs inom socialtjänsten eller rättsväsendet, 
och när tvister som berör dessa personer på ett personligt plan får en påverkan hur de agerar i sin 
offentliga myndighetsutövning. På skolor kan det exempelvis leda till att man i stället för att göra en 
polis- eller orosanmälan till socialtjänsten samlar företrädare för släkter i en tvist och ordnar en egen 
uppgörelse. Då har den svenska rättssäkerheten försvunnit och en klanstruktur tagit över. 
 
Vi har i Uppsala kommun fattat beslut om att inrätta team som ska agera mot hedersvåld och 
hedersstrukturer. Heder är ofta en viktig del av värdesystemet i klansamhällen. Men får att förstå hur 
man agerar i hedersstrukturer så måste man även se dessa klanstrukturer. Uppsala kommuns arbete 
med hedersvåld och förtryck behöver därför kompletteras med ökad kunskap om klanstrukturer. 
 
Vi kristdemokrater föreslår därför att Uppsala kommun tar initiativ till att höja kompetensen för vår 
personal, företrädesvis inom skolor och socialtjänst, genom utbildning om klanstrukturer. 
 

  
 
Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en modell för hur kommunens 
personal kan ges kompetens om klanstrukturer i syfte att motverka exempelvis kriminalitet, 
hedersvåld och utomrättsliga strukturer för biläggande av tvister. 
 

 
 
 



 

                    Vänsterpartiet 
                         uppsala.vansterpartiet.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige                2020-09-08 

 

Halvera vice ordförandens 
arvoden 
 

Nämndernas vice ordföranden och presidier spelar en viktig roll i den demokratiska 

processen genom att tillåta folkvalda insyn i politiken. Arvodet som tilldelas dessa 

poster möjliggör för förtroendevalda att lägga tid på politiken. Men det får aldrig vara 

ett mål i sig.  

 

Vänsterpartiet har tidigare motionerat till den här församlingen om att sänka 

kommunalrådsarvoden, som ett sätt att spara på kommunens medel men även för att värna 

om politikens närhet till vanliga uppsalabors vardag. Men det är inte bara kommunalråden 

som erhåller höga arvoden.  

 

Vi föreslår även halvering av arvodet för vice ordföranden och presidialer i nämnderna. Vi 

som undertecknar den här motionen har varit 3e vice ordförande och kommer framöver att få 

en ny titel.  För Vänsterpartiet är poängen med vice ordförandeposter är att folkvalda ska få 

den insyn i politiken som motsvarar väljarnas vilja. Det är viktigt för demokratin att dessa 

poster finns men det får aldrig handla om att jaga titlar eller göra sig rik på politiken.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på 

att arvodena för vice ordföranden och övriga nämndledamöter med fasta månadsarvoden 

halveras.  

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   

Hanna Victoria Mörck (v) 

Karolin Lundström (v)  

Ingela Ekrelius (v) 

Per-Olof Forsblom (v) 
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