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 Kommunfullmäktige 

Inlämnade frågor  
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden. 
 
 
 
Frågor  
Fråga av Stefan Hanna (-) till Erik Pelling (S) om solenergi, bilaga 1. 
 
Fråga av Fredrik Ahlstedt (M) till Erik Pelling (S) om trygghetskameror i centrum, bilaga 2. 
 
Fråga av Fredrik Ahlstedt (M) till Helena Hedman Skoglund (L) om närvaron i Uppsalas grundskolor, 
bilaga 3. 
 
Fråga av Markus Lagerquist (M) till Mohamad Hassan (L) om Fair Trade City, bilaga 4. 
 
Fråga av Stina Jansson (FI) till Eva Christiernin (S) om brevet om boendesituationen för 
ensamkommande i Uppsala, bilaga 5.  
 



Fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling  2019-02-01 

 

Uppsala kommun har ett mål om att vi år 2020 ska ha 20 MW solenergi i Uppsala.  

Vilket nuläge har vi? 

Vad gör Uppsala kommun, och kommunens bolag, för att nå då de mål kommunen har koppladet till 

solenergi som energikälla inom kommunen?  

 

Stefan Hanna 

Uppåt Uppsala 

 

 



Fråga från Fredrik Ahlstedt (M) till Erik Pelling (S) om trygghetskameror i centrum 

 

Den upplevda otryggheten såväl som brottsligheten ökar i Uppsala. Att sätta upp trygghetskameror 
som ett steg för att komma tillrätta med detta finns det bred politisk enighet kring. Kameror bidrar 
till att både säkra bevis och att hålla brottsligheten borta från de idag mest brottsutsatta platserna i 
centrum. Av erfarenhet från exempelvis trygghetskamerorna på resecentrum, som tog nio månader 
från beslut till att de faktiskt satt uppe, vet vi dock att det tar tid att få kamerorna på plats. Vi måste 
bli bättre på att få kamerorna på plats snabbt efter beslut. Tryggheten i Uppsala kan inte vänta.  

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) följande:  

Hur många kameror är i dagsläget uppsatta i Uppsala centrum? 

Hur många kameror har efter beslut inte hunnit sättas upp? 

 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Uppsala 2019-02-19 

 

 



Fråga från Fredrik Ahlstedt (M) till Utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L) om 
närvaron i Uppsalas grundskolor 

 

God arbetsmiljö i skolan kräver ordning och reda i klassrummet och ett aktivt arbete för att minska 
den ej godkända frånvaron. Hög ej godkänd frånvaro hos en elev kan betyda att ett annat liv helt 
plötsligt blivit intressant och borde därför vara en varningsklocka. Att jobba med att minska den ej 
godkända frånvaron är viktigt också för att kommunen generellt behöver jobba med de sjunkande 
skolresultaten. Den som inte är i skolan kommer inte att lära sig lika mycket som den som är på plats 
och lyssnar i klassrummet.  

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga Utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman 
Skoglund (L) följande:  

Hur hög är den ej godkända frånvaron i Uppsala kommuns grundskolor? 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Uppsala 2019-02-19 

 



Fråga från Markus Lagerquist (M) till kommunalrådet Mohamad Hassan (L)  

 

Uppsala kommun har tidigare fattat beslut om att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade 
city. Det är i grunden bra med både rättvis handel och märkningar som underlättar för konsumenten 
att göra upplysta val. Moderaterna vill idag, likt när beslutet fatades, inte ställa sig bakom en viss 
enskild märkning och ge denna en särställning i kommunen. Det finns flera andra organisationer som 
också arbetar med märkning och certifiering av produkter och vi anser att det bör vara upp till 
restaurangägare, hotellägare och konsumenter att själva avgöra hur de vill styra sina verksamheter 
och vilka goda val man vill göra.  

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet och ordförande i styrgruppen för 
Fairtrade Mohamad Hassan (L) följande:  

 Avser kommunens nya styre arbeta för att Uppsala inte längre ska vara en Fairtrade city? 

 

 

Markus Lagerquist 

Kommunalråd (M)  

Uppsala 2019-02-19 



Fråga till socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S) 

Fråga av Stina Jansson (F!) angående brevet om boendesituation för ensamkommande i 

Uppsala 

För två veckor sedan släpptes ett digitalt brev och en vädjan direkt riktad till Uppsala 
kommunfullmäktige angående boendesituationen för ensamkommande i Uppsala kommun. 
Texten är författad av Lucinda Andersson och Jeannette Escanilla som tillsammans med 
andra frivilligt engagerade i Uppsala står bakom brevet. Nätverk och organisationer som 
hittills ställt sig bakom brevet är Rädda Barnen Uppsala, Tillsammans för Uppsala, Refugees 
Welcome Uppsala, Barnombudsmannen i Uppsala, Nätverket för Gode Män för 
Ensamkommande Barn i Uppsala, Vi Står Inte Ut Men Vi Slutar Aldrig Kämpa, samt Ingen 
Människa är Illegal Uppsala.  
 
I brevet beskrivs den akuta situationen för ensamkommande i Uppsala där bristen på bostad, 
trygghet och säkerhet betonas. Det understryks hur kommunens insatser inte är tillräckliga, 
och hur illa dessa barn och ungdomar far. Suicidrisken för en ensamkommande asylungdom 
är idag 9 gånger högre än hos övriga jämnåriga i Sverige. 
 
Kravpunkter på både kortsiktiga och långsiktiga lösningar efterfrågas, och följande förslag till 
lösningar lyfts särskilt: 
 

- ett långsiktigt projekt för att hjälpa de ungdomar som har fått uppehållstillstånd att få 
egna hyreskontrakt. Ett sådant projekt finns redan i Stockholm med goda resultat. När 
ungdomar med uppehållstillstånd får egna hyreskontrakt frigörs dessutom fler av 
Stadsmissionens sängplatser för dem i asylprocess.  
 

- att låta ensamkommande ungdomar gå före i bostadskön till korttidskontrakt, som 
gjordes när situationen var som mest ansträngd för syriska flyktingar som fick 
uppehållstillstånd under 2015.  
 

- att inrätta någon form av elevboenden för ungdomarna.  
 
 
F! Uppsala ställer sig givetvis bakom brevet, och undrar nu hur övriga ledamöter står och vad 
kommunens konkreta planer är. 
 
 
 
 
 
 
 



Jag vill därför ställa följande fråga till Eva Christiernin (S), ordförande för socialnämnden: 
 

- Ställer du dig bakom brevet i sin helhet? 
- Vad är planen för ungdomar som bor på akutboendet i Jälla när det stänger i april? 
- Vad är planen för ungdomarna som har boende via fadderhemsprojektet när det tar 

slut den 30 juni? 
- Vad är kommunens långsiktiga plan för att säkra ensamkommande boende, trygghet 

och säkerhet? 
 
 

Stina Jansson (F!) 
Lovisa Johansson (F!) 
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