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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
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Inlämnade interpellationer 26 april 2021  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att interpellation om kommunens hantering av remissvar från Linnea Bjuhr 
(SD) inte får ställas 

2. att interpellation om marknadshyror från Tobias Smedberg (V) inte får ställas, 
samt 

3. att interpellation om Örnsätraskogens naturreservat från Mattias Johansson 
(C) får ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 
31 maj 2021. 

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

Interpellation om kommunens hantering av remissvar från Linnea Bjuhr (SD) avser inte 
en fråga av större intresse för kommunen och får därför inte ställas. 

Interpellationen om marknadshyror från Tobias Smedberg (V) avser frågor om ett 
utredningsförslag som ännu inte lagts fram. Interpellationen kan därmed inte sägas ha 
ett bestämt innehåll och får därför inte ställas.  

Beslutsunderlag 

• Interpellation om kommunens hantering av remissvar från Linnea Bjuhr (SD) 
• Interpellation om marknadshyror från Tobias Smedberg (V) 
• Interpellation om Örnsätraskogens naturreservat från Mattias Johansson (C). 

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Kommunfullmäktige 2021-04-22 KSN-2021-00094 
  
Handläggare:  
John Hammar 
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Interpellation om kommunens hantering av  

remissvar 

I samband med att yttranden skickats in till kommunens e-postservice (sydostra@uppsala.se) angående 

utställningen för Sydöstra stadsdelarna, som avslutades den 6 april, har det framkommit att e-postsystemet 

avstått från att skicka ut autosvar/bekräftelser i vissa fall, något som Föreningen Sydöstra Uppsala har 

larmat om. Erik Pelling har kommunicerat att kommunen inte skickar ut bekräftelsemejl om material 

skickas till kommunens e-postadress avsedd för ändamålet. Detta stämmer dock inte eftersom vissa 

inskickade mejl har fått bekräftelsemejl, bland annat fick SD det när partiet skickade in sitt yttrande. Enligt 

uppgift, utifrån stickprov, har de som skickat in mejl men inte fått återkoppling i form av autosvar inte fått 

sina remissvar registrerade. Uteblivet autosvar verkar således innebära att ens inskickade synpunkter 

uteblir att hanteras.  

Det har alltså nu uppstått en situation där ett okänt antal inskickade yttranden förefaller vara oregistrerade 

och därmed ej kommer hanteras i processen. Detta är problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. 

Mörkertalet över oregistrerade remissvar kan vara stort.  

För att försäkra sig om att yttranden registreras som de ska är det angeläget att få svar på följande frågor. 

 

Med anledning av ovanstående ställs följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Erik 

Pelling (S): 

 

● Skickas det alltid ett autosvar när man skickar remissvar till mailadressen sydostra@uppsala.se? 

● Om ja, varför har inte alla fått det i sådana fall? Om man inte har fått ett autosvar, har mejlet 

registrerats ändå? 

● Om nej, varför har ni ett system där en del får autosvar och en del inte? 

● Vilka åtgärder kommer vidtas för att säkerställa att alla inskickade yttranden registrerats? 

 

Uppsala den 20 april 2021                                            

 

Linnea Bjuhr, gruppledare (SD) 

 

 

 



 

                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande          2021-04-21 

 

Marknadshyror påverkar Uppsalaborna 
 

Nu är det bara några veckor kvar innan den av januaripartierna tillsatta utredningen 

om införande av marknadshyror presenteras. För Uppsalas del spår 

Hyresgästföreningen, i en nyligen publicerad rapport, att marknadshyror kan driva 

fram hyreshöjningar med i genomsnitt 34 procent i Uppsala. En sådan utveckling 

skulle bli ett hårt slag mot många Uppsalabor.   

 

Hyreshöjningar gör att färre har råd hyran och alltfler har mindre pengar till övers när hyran 

är betald. Enligt hyresgästföreningen innebär den spådda 34 procents hyreshöjningen att 

genomsnittslägenheten om två rum och kök, kommer att höjas från 6200 kronor i månaden 

till 8100 kronor. I flera stadsdelar blir höjningen betydligt högre.  

 

För många Uppsalabor, inte minst för de som redan idag har svårt att komma över ett 

bostadskontrakt med en hyra de har råd med, får förslaget förödande konsekvenser om det 

blir verklighet. Ungdomar som får ännu svårare att flytta hemifrån, pensionärer som har låg 

pension får ännu svårare att klara hyran, barn i ekonomiskt utsatta hem får se sina föräldrar 

lägga en ännu större andel av hushållets knappa ekonomi på hyra.  

 

Hyreshöjningar innebär inte bara stora konsekvenser för många Uppsalabor. Vad som även 

kan väntas är konsekvenser för kommunens ekonomi. Detta till följd av det ökade behovet av 

försörjningsstöd som höga hyror för med sig. Höga hyror korrelerar starkt med höga 

kostnader för försörjningsstöd.  

 

Konsekvenserna om utredningen blir verklighet blir särskilt trängande, i en kommun som 

Uppsala, där det redan råder hög bostadsbrist. Kommunen kommer få mycket svårt att 

fullfölja sitt uppdrag enligt bostadsförsörjningslagen. 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens 

ordförande Erik Pelling:  

 

- Hur kommer kommunen förbereda sig inför detta? Kommer kommunen framföra 

invändningar/protester till regeringen?  

- Hur kommer kostnaderna för försörjningsstöd påverkas?  

- Hur kommer möjligheterna att leva upp till kommunens bostadsförsörjningsansvar att 

påverkas? 

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   



INTERPELLATION TILL PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDENS ORDFÖRANDE 2021-03-30 

 

Interpellation om Örnsätraskogens naturreservat 
Uppsala kommuns nyaste naturreservat inrättades i april 2017, när Örnsätraskogen 
bildades. Reservatet ligger i Jumkil, utmed en av Linnéstigarna.  

I beslutet som Plan och byggnadsnämnden hanterade, och som kommunfullmäktige 
fattade, betonas områdets höga naturvärden. Därtill uppges ett av syftena med bildandet 
vara ”att tillgodose behovet av ett attraktivt skogsområde som ännu kan förknippas med 
Linnés arbete i fält och det vetenskapshistoriska värdet av detta, för allmänhetens 
friluftsliv och naturupplevelse.”  

Detta syfte ska bland annat uppnås genom åtgärder ska vidtas ”för att underlätta 
allmänhetens tillgänglighet genom anläggning, uppmärkning och underhåll av stigar, 
sittbänkar, spänger eller enkla broar över bäcken och informationsskyltar.” Detta 
fastställs också i den förvaltningsplan som fastställts och sänts in till Naturvårdsverket, 
vilken Länsstyrelsen i Uppsala har tillsyn över.  

Den som besöker Örnsätraskogen idag finner dock att tillgängligheten för besökare till 
reservatet har försämrats. Den parkeringsplats som är lättast att nå från Uppsala, i byn 
Nybygget vid östra ingången, har tagits bort. Enligt den lokala vägföreningen har 
kommunen inte velat ersätta markägaren för upplåtande av platsen, liksom att 
föreningen inte fått några bidrag för att hålla vägen fram till reservatet öppen.  

Den enda parkeringsplats som finns ligger istället på Örnsätraskogens västra sida. Den 
nås genom att köra längre utmed väg 272 ifrån Uppsala och – om man vet exakt var 
eftersom det inte finns några skyltar eller markeringar – köra 5 km på olika skogsvägar. 
Parkeringen rymmer som mest 5 bilar och delas med besökare till det intilliggande 
naturreservatet Fäbodsmossen. Därifrån väntar en 2,5 km lång promenad fram till 
Örnsätraskogens reservatsgräns. Väl där kan besökarna se att det finns inga nya stigar 
upprättade, inga skräpkorgar eller några utflyktsbord man kan sitta vid.  

Coronapandemin blixtbelyser vikten och behoven av de kommunala naturreservaten. Att 
göra allmänhetens tillgång till dem så smidig som möjligt, borde vara en högt prioriterad 
uppgift. Det är dessutom Uppsala kommuns skyldighet att de förvaltningsplaner som 
upprättats, följs.  

Jag vill därför fråga Plan- och byggnadsnämndens ordförande Ylva Stadell (S): 

• Hur har Uppsala kommun arbetat för att uppnå syftena med bildandet av 
Örnsätraskogens naturreservat sedan 2017? 

• Är kommunen beredd att återuppta förhandlingarna med vägförening och 
markägare i Nybygget i syfte att få en parkeringsplats för besökare av 
naturreservatet?   

• Vilka planer finns det på att underlätta allmänhetens tillgänglighet till 
Örnsätraskogen vad gäller anläggning, uppmärkning och underhåll av stigar, 
sittbänkar, spänger eller enkla broar över bäcken och informationsskyltar? 

 

Mattias Johansson (C) 
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