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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Inlämnade interpellationer den 4-5 november 
2019  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges 
kommande sammanträde den 9 december 2019. 

 

Ärendet 
En interpellation får väckas av en ledamot vid fullmäktigesammanträde eller lämnas in 
till kommunledningskontoret mellan sammanträdena. En ersättare får väcka en 
interpellation endast vid sammanträde då ersättaren tjänstgör som ledamot. 

En interpellation ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags 
handläggning; får inte avse allmänpolitiska frågor; får inte avse frågor som nämnderna 
enligt särskilda författningar självständigt prövar och bör endast väckas i frågor av 
större intresse för kommunen. 

En interpellation får ställas av en ledamot och riktas till ordföranden i 
kommunstyrelsen, nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag. Ordföranden får i sin tur 
överlämna interpellationen till annan ledamot för besvarande. 

Lämnas interpellationen senare än kl. 12.00 onsdagen före sammanträdet föreläggs 
den för fullmäktiges medgivande vid nästkommande sammanträde. 

Interpellationssvar ska lämnas till kommunledningskontoret senast fem arbetsdagar 
före sammanträdesdagen. Interpellationen och svaret ska vid besvarandet vara 
tillgängliga för alla ledamöter i fullmäktige. 

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Kommunfullmäktige 2019-10-30 KSN-2019-2683 
  
Handläggare:  
John Hammar 
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Interpellationer: 

Interpellation om försörjningsstödsutvecklingen från Stefan Hanna (-) 

Interpellation om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck från Alexandra 
Steinholtz (M) 

Interpellation om kvalitetsarbetet i skolan från Christopher Lagerqvist (M) 

Interpellation om grannsamverkan från Jonas Segersam (KD) 

Interpellation om lagerrutiner inom vård- och omsorgsverksamheter från Diana Zadius 
(C) 

Interpellation om bilmålvakters penningtvätt i kommunal verksamhet från Olle Romlin 
(C) 

Interpellation om Uppsala som försökskommun med utökat arbetsmarknadspolitiskt 
uppdrag från Mattias Johansson (C) 

Interpellation om elsparkcyklar från Magne Björklund (V) 

Interpellation om SSPF i mellanstadiet från Hanna Victoria Mörck (V). 
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     2019-10-15 
Interpellation om försörjningsstödsutvecklingen 
 
 
I en ansökan till Arbetsmarknadsdepartementet önskar Uppsala kommun bli försökskommun att ta 
över uppgifter som Arbetsförmedlingen tidigare ansvarat för. Ansökan behandlades på 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 2019-10-15. I ansökan framgår bland annat: 
 

- Trots Uppsalas goda förutsättningar har resultatet för nyanlända som lämnar etableringsprogrammet 
varit lägre i Uppsala än i andra kommuner och riket i stort. Särskilt utrikesfödda kvinnor i etableringen 
har haft svårt att komma ut i arbete eller studier efter avslutat statligt etableringsprogram vi 
arbetsförmedlingen. Cirka hälften av hushållen som uppbär ekonomiskt bistånd gör det på grund av 
arbetslöshet. Under 2018 uppbar 3872 unika hushåll ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. 
Dessa hushåll utgjordes av totalt 4526 individer (2504 män och 2022 kvinnor). 

 
- En ytterligare negativ utveckling är att andelen biståndsmottagare av befolkningen ökar i Uppsala i 

motsats till jämförbara kommuner, storstäder och riket i övrigt. Under 2018 var ca fem procent av 
uppsalaborna i behov av kommunens stöd för sin försörjning. Uppsala har under flera år på 2010-talet 
legat i nivå med riket (cirka fyra procent) när det gäller andelen invånare i behov av ekonomiskt 
bistånd. I jämförelse med liknande kommuner och övriga storstäder har Uppsala haft en betydligt 
lägre andel invånare med bistånd. Trenden i jämförbara kommuner och övriga storstäder är 
nedåtgående medan Uppsala från 2016 har en ökande andel av befolkningen i behov av stöd. 
Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd är prognostiserat till cirka 400 miljoner kronor 2019 och 
utvecklingen framåt pekar mot på cirka 455 miljoner kronor i utbetalt bistånd år 2022. Ett ökat ansvar 
för den lokala arbetsmarknadspolitiken ökar kommunens förutsättningar att bryta denna utveckling. 

 
- Många nyanlända har kommit till Uppsala. Dessa personer är en tillgång för kommunen med tanke på 

behoven på arbetsmarknaden och den demografiska utvecklingen. Det ställer krav på att Uppsala har 
ett välutvecklat mottagande som bidrar till en snabb och bra etablering på arbetsmarknaden.  

 
- Uppsala kommun har sedan lång tid samorganiserat arbetsmarknadsinsatser, kommunal 

vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd under samma nämnd; arbetsmarknadsnämnden. Det finns en 
stark politisk enighet om fördelarna med denna samorganisering då flertalet individer har insatser 
inom de olika verksamheterna. Samorganiseringen möjliggör effektiva insatser för de personer 
verksamheten möter. 
 

- Under 2019 etablerar arbetsmarknadsnämnden Utbildnings- och jobbcenter där vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsinsatser samlokaliseras för att förstärka det samordnade arbetet kring individen. 
Etablering sker centralt i Uppsala i stadsdelen Boländerna samt i Gottsunda centrum. Kommunen har 
en stor vuxenutbildning med cirka 12 000 unika elever per år i de olika skolformerna. Vi har en 
generös antagning till utbildning och har dessutom klarat mottagande av nyanlända och övriga 
invandrare utan kö till svenska för invandrare, sfi, tack vare utbildning inom egenregi och hos externa 
leverantörer. Arbetsmarknadsavdelningen hade i augusti 2019 cirka 1500 personer inskrivna i 
verksamheten varav cirka 500 hade en arbetsmarknadsanställning. Under 2017-2018 samlades 
kommunen kring uppdraget att genomföra 700 extratjänster för uppsalabor som var i behov av 
arbetsmarknadsanställning. Samordningen och samarbetet i kommunen visade att Uppsala kommun 
är en kraftfull organisation och vi lyckades tillsammans bereda över 700 uppsalabor extratjänst. 

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S): 

- Varför har resultatet för nyanlända som lämnar etableringsprogrammet varit lägre i Uppsala 
än i andra kommuner och riket i stort? 
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- Är det rimligt att resultatet för nyanlända som lämnar etableringsprogrammet är lägre än i 
andra kommuner och riket i stort i en kommun som Uppsala? 

- Varför har andelen biståndsmottagare av befolkningen ökat i Uppsala i motsats till 
jämförbara kommuner, storstäder och riket i övrigt? 

- Varför kommer Uppsala kommun bättre än Arbetsförmedlingen klara av att matcha 
arbetsföra människor längst ifrån arbetsmarknaden mot självförsörjning med tanke på ovan 
usla resultat?  

- Hur ser prognoserna ut för behov av försörjningsstöd i antal personer och miljoner kronor 
2020, 2021 och 2022? 

Stefan Hanna 

Kommunalråd  

Politiskt obereonde 



 

 

 

 
Interpellation från Alexandra Steinholtz (M) till 
socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S) om arbetet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck 
61 procent av de utrikesfödda flickorna i nionde klass i Uppsala kommer inte att få bestämma 
själva vem de ska gifta sig med. Tack vare organisationen TRIS har vi i kommunen en bra 
uppfattning av hur många det är som varje dag får sin frihet inskränkt av familjemedlemmar.  

Från 1 januari 2018 till sista juli 2019 anmäldes 52 fall av hedersrelaterat våld och förtryck till 
socialtjänsten. Enligt en undersökning som UNT genomfört lämnades 36 av dessa utan 
åtgärd. Det handlar därmed inte bara om att upptäcka dessa utsatta barn och unga utan 
också om vilka åtgärder som faktiskt vidtas. Det måste finnas ett batteri av åtgärder som alla 
kan sättas in snabbt.  

Socialtjänsten får idag kritik för att kompetensen hos medarbetare inte finns i denna fråga 
och för att många av anmälningarna läggs åt sidan. Det är mycket allvarligt och drabbar 
både de barn och unga som inte för hjälp idag, men också om det i förlängningen leder till att 
hedersutsatta i framtiden drar sig för att anmäla och be om hjälp. Redan idag är det en 
mycket liten andel som faktiskt ber om hjälp att ta sig ur ett liv där någon annan, ofta en 
familjemedlem, bevakar varje steg. Vi måste göra vad vi kan för att både förebygga och 
hjälpa de som redan utsätts för våld och förtryck i hederns namn.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialnämndens ordförande följande:  

- Hur arbetar Socialförvaltningen i möte med barn och unga som uppger att de utsätts 
för hedersförtryck eller våld? 

- Hur avser mittenstyret säkerställa att Socialförvaltningen har den kompetens och det 
stöd som behövs för att arbeta med hedersärenden? 

- Vad avser den styrande minoriteten göra för att inga anmälningar om hedersrelaterat 
våld och förtryck ska lämnas utan åtgärd? 

- Används TRIS, och den kompetens de besitter, för att hjälpa i enskilda ärenden? 
 
 

Alexandra Steinholtz (M) 

19 oktober 2019 

 

 

 



 

 

 

 

Interpellation från Christopher Lagerqvist (M) till 
Utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman 
Skoglund (L) om kvalitetsarbetet i skolan 
Moderaterna och Alliansen har sedan 2015 drivit på för att Uppsala kommun ska påbörja ett 
rigoröst kvalitets- och utvecklingsarbete inom skolan, som höjer elevresultaten och lyfter de 
skolor som underpresterar resultatmässigt. Det är inte minst nödvändigt att använda metoder 
som gör det möjligt att utvinna generella och överföringsbara kunskaper genom kvalitativa 
studier. 

Nämnda FoU-arbete genomförs redan internationellt, exempelvis inom medicinframtagning, 
effektiv sjukvård, fattigdomsbekämpning och resultatlyft inom skolan. Metoderna går ut på att 
förutsättningslöst söka efter de arbetssätt som fungerar allra bäst och involverar 
randomiserade urval och ekonometri. 

Nyligen tilldelades flera forskare Nobelpriset i ekonomi just för att effektivt lyfta resultaten och 
för att genom kvalitativa studier identifiera generella och överförningsbara kunskaper.   
Metoderna används även vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk 
utvärdering, som lyder direkt under regeringen och ligger här i Uppsala. 

I Uppsala har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet dessvärre motsatt sig att 
använda dessa metoder. Under det senaste året har även Liberalerna i Uppsala anslutit till 
avvisandet av de metoder som internationellt ger bäst resultat.  Effekten har blivit att inga 
FoU-projekt i Uppsala leder till att framgångsrika arbetssätt, som fungerar på en skola, kan 
överföras och fungera vid andra skolor. 

Istället används metoder som genomsyrar lärarutbildningarna och används inom 
pedagogiken och didaktiken för att exempelvis stimulera glädje, aktivitet, subjektiva 
upplevelser och motverka bland annat klimatångest. Det gemensamma för nämnda metoder 
är att de inte höjer elevresultaten. Randomiserade studier, som är både enkla och 
arbetsekonomiskt effektiva, tillämpas överhuvudtaget inte alls.  Därmed uteblir även 
möjligheterna att fånga det generella (dvs. det som fungerar) genom det specifika (dvs. det 
valda studieobjektet). 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet Helena: 

När kommer Utbildningsnämnden att uppgradera sina arbetssätt inom FoU-arbetet, så att 
skolornas underprestation kan motverkas och helst upphöra? 

 

Uppsala den 25 oktober 2019 

Christopher Lagerqvist 

 



I samband med omfattande brandattentat mot garagelängor i Gränby och Löten i helgen efterlyser 

polisen upplysningar från boende i områdena. Genom en ökad samverkan med boende i olika 

bostadsområden skulle man kunna öka möjligheten att få fram uppgifter efter brott, och framförallt 

förebygga att brott begås. Vid mordet där en kropp dumpades i Ledinge, Knivsta kommun, bidrog 

engagemanget från närboende att misstänkta personer kunde gripas. 

Vi behöver mer av den typen av samhällsgemenskap, där människors civilkurage uppmuntras, och 

där vi tillsammans hjälps åt att förebygga brott och stävja kriminalitet. Polisen kan inte lösa allt, utan 

vi behöver i civilsamhället få starka krafter och en organisering i bostadsområden för att 

åstadkomma en verklig förändring. 

På landsbygden och i villaområden finns ett strukturerat arbete tillsammans med polisen i form av 

grannsamverkan. Denna modell skulle kunna användas också inne i stan, i samverkan med de 

boende. Om Uppsalahem tog ett initiativ och införde en framgångsrik modell på detta område skulle 

denna också kunna spridas till andra fastighetsägare. 

 

Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga Uppsalahem AB:s ordförande, Elnaz Alizadeh (S) 

1. Skulle du kunna tänka dig att i styrelsen för Uppsalahem AB ta upp frågan om att införa en 

modell för grannsamverkan i bolagets bostadsbestånd? 

2. På vilket sätt arbetar Uppsalahem brottsförebyggande och i samarbete med polis och andra 

myndigheter idag? 

3. Tror du det ligger ett värde i bättre samverkan mellan boende för att förebygga och bekämpa 

kriminalitet i Uppsala stad? 

 

Uppsala 2019-10-28 

Jonas Segersam (KD) 

Kommunalråd 

 



Uppsala, den 17 oktober 2019 

 

 

 

Interpellation av Diana Zadius (C) om 
lagerrutiner inom vård- och 
omsorgsverksamheter 
Under hösten har det rönt uppmärksamhet att ett flertal sjukhus i Mellansverige fått 
ställa in planerad verksamhet på grund av materialbrist. Enligt vad som framkommit i 
media är orsaken strul i samband med ett leverantörsbyte. 

Även Uppsala kommun bedriver vård- och omsorgsverksamhet som är beroende av att 
förbrukningsvaror finns att tillgå. Hösten har dessutom visat att kommunen inte är 
förskonad från problem i samband med byten av upphandlade leverantörer (den 
särskilda kollektivtrafiken havererade i samband med ett leverantörsbyte i augusti och i 
skrivande stund är problemen fortfarande inte helt lösta). 

Jag och Centerpartiet anser att Uppsala kommun bör vara förutseende och ha beredskap 
för liknande problem som drabbat sjukvården i vårt närområde. 

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt 
(S): 

• Finns rutiner för lagerhållning av förbrukningsvaror för vård- och 
omsorgsverksamhet? 

• Hur lång tid klarar sig kommunens vård- och omsorgsverksamheter på sina lager i 
händelse av uteblivna leveranser av förbrukningsvaror? 

• Planerar äldrenämnden att vidta några åtgärder eller förändra några rutiner efter 
Region Uppsalas leverantörsstrul? 

 

Diana Zadius (C) 

 



Uppsala, den 22 oktober 2019 

 

 

 

Interpellation av Olle Romlin (C) om bilmålvakters 
penningtvätt i kommunal verksamhet 
Bilmålvakter är ett stort problem i Sverige och i Uppsala. Bilmålvakter är personer som i 
fordonsregister äger bilar och som sedan struntar i att betala p-avgifter, fordonsskatt, 
trängselavgifter och annat. Ofta ägs och framförs bilarna av personer med kopplingar till grov 
kriminell verksamhet. Enligt statistik från Kronofogden fanns det runt 100 bilmålvakter i Sverige med 
runt 20 000 – 30 000 fordon registrerade och 400 miljoner kronor i fordonsskulder. 

Under 2016 påbörjade kommunen och Parkeringsbolaget en gemensam insats för att trappa upp 
jakten på bilmålvakter. En uppställningsyta vid Vedyxa togs i bruk och man använde ett särskilt 
lagrum som innebär att bilar med över 5 000 kronor i böter eller skulder får tas i beslag. Över en 
fördubbling av antalet bortforslade fordon i Uppsala skedde mellan 2015–2017. Ett viktigt verktyg för 
att komma åt den organiserade brottsligheten i Uppsala. 

Uppställningsplatsen i Vedyxa har helt saknat adekvat skalskydd. Flera inbrott på platsen har skett 
och samtliga uppställda bilar har blivit vandaliserade. Inbrotten och skadegörelsen har enligt 
uppgifter blivit så omfattande att man nu inte längre forslar bort fordon trots att de har många 
obetalda böter och skulder. 

När en bil blir vandaliserad på kommunens uppställningsplats blir dessutom Uppsala kommun 
skadeståndsskyldiga till fordonsägaren. Ersättning som inte täcks av kommunens/bolagets 
försäkringsbolag och som därmed behöver betalas helt ur egen ficka. Det misstänks även att det 
finns en systematik från fordonsägarna som kanske har köpt bilarna ”svart” men som sedan får 
ersättning av kommunerna i ”vita” pengar. 

Det är mycket problematiskt att man nu helt har släppt det framgångsrika arbetet för att komma åt 
målvaktsfordon på grund av att tillräckligt skalskydd och bevakning inte finns på kommunens 
uppställningsplats. Det skickar tydliga signaler till de kriminella gängen att de är starkare och har 
överlistat det offentliga. 

Med anledning av denna situation vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Erik Pelling (S): 

• Varför valdes inte en uppställningsplats med funktionellt skalskydd? 
• Hur mycket har betalats ut i ersättning för skadegörelsen som skett till följd av att 

Vedyxa varit utan tillräcklig bevakning? 
• Har pengar betalats ut till personer med kända kriminella kopplingar? 
• När kommer en ny uppställningsplats vara färdig att tas i bruk? 
• När kommer polisen och kommunen åter kunna aktivt arbeta med bortforsling av 

dessa typer av fordon? 

 

 

Olle Romlin (C) 



Uppsala, den 25 oktober 2019 

 

Interpellation om Uppsala som försökskommun med 
utökat arbetsmarknadspolitiskt uppdrag 
 
Den 22 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att lämna in en ansökan till 
Regeringen om att göra Uppsala till försökskommun med utökat arbetsmarknadspolitiskt 
uppdrag. Som huvudskäl angavs att den ännu inte genomförda reformen av 
Arbetsförmedlingen skulle få en stark påverkan på behovet av kommunens 
välfärdstjänster. Därför, står det i ansökan, måste kommunen ”upprätthålla en aktiv 
arbetsmarknadspolitik för att kunna klara välfärdens utmaningar”.  
 
KS menar i ansökan att rollen som försökskommun ”ger kommunen en möjlighet att 
överbrygga det glapp som kommer att finnas under 2019-2021”. Man erbjuder sig också 
att vara utvärderingskommun ”av resultatet av att släppa in kommunen i utförandet av 
arbetsmarknadspolitiken”. 
 
Den ansökan KS lämnat in, är av flera skäl helt opåkallad: 

- Arbetsmarknadsdepartementet har inte utlyst något uppdrag eller initierat någon 
process om försökskommuner enligt det kommunstyrelsens ansökan anför. Det 
enda som skett är att ministern aviserat en utredning för att undersöka om 
kommuner ens kan vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser i ett 
valfrihetssystem. 
 

- Arbetsförmedlingens reform enligt det så kallade Januariavtalet, är inte till fullo 
konkretiserad. Ej heller har eventuella konsekvenser av reformen definierats eller 
beräknats på nationell eller lokal nivå. Den del av Januariavtalet som berör 
Arbetsförmedlingens reform, föreskriver inte att kommuner ska få en ny 
arbetsmarknadspolitisk roll. 

 
- Det finns inga anslag avsatta i regeringens budget för 2020 till den 

försöksverksamhet KS eftersöker, lika lite som att det finns löften som sådana 
medel i själva budgettexterna eller i Arbetsförmedlingens regleringsbrev. 

 
KS har helt undgått diskussion och behandling i den nämnd som ansvarar för vår 
kommuns åtgärder på arbetsmarknadsområdet, Arbetsmarknadsnämnden. Detta trots 
att de resurser som rimligen måste tas i anspråk för ett dylikt åtagande, på ett eller flera 
sätt skulle belasta AMN:s verksamhet och budget. Ansökan var inte ens tänkt att gå via 
AMN:s arbetsutskott – när den efter kritik från oppositionen togs upp där var det enbart 
som ett informationsärende.  
 
Företrädare för den styrande minoriteten har som motiv för ansökan hävdat att 
Uppsala ”måste ställa sig bland de första i kön” om att få bli arbetsmarknadspolitisk 
försökskommun. Den kö som hänvisas till består av ett litet antal mindre kommuner, där 
Arbetsförmedlingen aviserat att de kommer att lägga ned kontor till 2021. Dessa oroar 
sig för att deras lokala arbetsmarknad inte kommer att attrahera tillräckligt många 
privata aktörer för att till fullo ersätta den verksamhet AF lämnar efter sig. Något som 
knappast kommer att vara ett problem i Uppsala kommun, med tanke på en stark 
arbetsmarknad och att AF kommer att finnas kvar här. Det framstår som obegripligt att 
Uppsalas situation kräver att vi ställer oss i samma ”kö” som Torsby, Svenljunga och 
Storuman.     
 
Med anledning av KS beslut om ansökan, efterlyser Centerpartiet svar på följande frågor 
från KS ordförande Erik Pelling (S): 
 

• Vilka skäl ligger bakom att ansöka om ett uppdrag som vare sig 
Arbetsmarknadsdepartementet eller Arbetsförmedlingen formulerat eller utlyst? 
 



Uppsala, den 25 oktober 2019 

 

• Vari består analysen av att den ännu inte genomförda reformen av 
Arbetsförmedlingen får en stark påverkan på behovet av Uppsala kommuns 
välfärdstjänster? Finns denna analys att tillgå någonstans? 

 
• Var i gällande statsbudget, det så kallade Januariavtalet eller i 

Arbetsförmedlingens regleringsbrev föreskrivs att den kommunala nivån 
ska ”släppas in i arbetsmarknadspolitiken” på det sätt som KS uppger i sin 
ansökan? 

 
• Hur mycket kommer försöksverksamheten att kosta Uppsala kommun? Vilka 

medel avser minoritetsstyret ta i anspråk för detta? 
 

• Varför har KS inte låtit Arbetsmarknadsnämnden få bereda, diskutera eller 
uttrycka sin syn på ansökan om att Uppsala ska bli försökskommun med utökat 
arbetsmarknadspolitiskt uppdrag? 
 
 

Mattias Johansson (C) 
Ledamot av kommunfullmäktige 
 



                    Vänsterpartiet 

                         www.uppsalavanstern.se 

Interpellation Ordförande i Gatu- och samhällsmiljönämnden         2019-11-04 

 

Styr upp elsparkcyklarna 
 

I över ett år har stadsbilden i Uppsala präglats av elsparkcykelns intåg. Sparkcyklarna 

erbjuder många fördelar för den som snabbt vill kunna ta sig från a till b utan egenägd 

cykel eller med bil. Men samtidigt skapas problem av sparkcyklarna, i synnerhet för 

synskadade.  

 

Synskadades Riksförbund har nyligen drivit en kampanj för att rikta uppmärksamhet mot 

problemet som elsparkcyklar som slarvigt ställs på trottoarer och särskilt på räfflade ledstråk 

innebär för den med en synskada. Äldre, och andra med gångsvårigheter, har påpekat att de 

slarvigt slängda cyklarna orsakar stora problem med framkomlighet och gör att staden känns 

oinkluderande. Man känner sig osedd och utestängd från det offentliga rummet när 

elsparkcyklar får blockera trottoarer eller på annat sätt stå ovarsamt parkerad.  

 

Det är inte fordonet i sig som är problemet, utan bristen på uppställningsytor och att 

företagen hittills inte har behövt ta ansvar för att sparkcyklar parkeras ordentligt – någonting 

som skulle också kunna öka livslängden på sparkcyklarna som idag är skrämmande kort.  

 

I Göteborg har staden skrivit avtal med elsparkcykelföretagen som leder till att det inte längre 

kommer vara tillåtet att ställa cyklarna var som helst. Även upphämtningen från företagen 

sker nu med ellastcykel för att minska fordonets klimatpåverkan.  

 

Om elsparkcykeln ska kunna bli ett välkommet inslag i stadsbilden får den inte bli en 

miljöbelastning eller ett tillgänglighetshinder.  

 

 

Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Ordförande i Gatu- och 

samhällsmiljönämnden:  

 

 

- vad avser styret göra för att komma till rätta med de tillgänglighetshindrande och 

miljöbelastande problemen som kommer av dagens oreglerade elsparkcykeltjänster i 

Uppsala?  

 

 

 

 

 

 

 

Magne Björklund (v)   

  



                    Vänsterpartiet 

                         www.uppsalavanstern.se 

Interpellation till Utbildningsnämndens ordförande           2019-11-04 

 

Förebyggande arbete redan i 
mellanstadiet? 
 
Under hösten har otrygghet varit föremål för debatt då händelser inträffat och 

kommunen hamnat i nationell media och facebookgruppen Uppsala Gäris startats av 

Neda Ameli, som verktyg för att motverka kvinnors otrygghet.  

 

Trygghetsundersökningen visar att framförallt kvinnor känner otrygghet i det offentliga 

rummet och anpassar sitt liv efter den oron. Den nationella politiken har fokuserat på 

strängare straff och nämner gärna förebyggande arbete, men lämnar ett tomrum, om och hur 

det förebyggande arbetet ska ske. 

 

I skolan ser vi att elever mår sämre och delvis även presterar sämre. Skolan inte är 

opåverkad av sin omvärld och ett vanligt svar på frågan om varför unga mår dåligt i 

undersökningen Liv och hälsa Ung, är ”oro för föräldrarnas ekonomi”. 

 

Uppsalas SSPF - samverkan mellan Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid, har prisats och visat 

sig vara ett lyckat arbetssätt för att fånga upp unga i behov av stöd och motverka social oro. 

Det skapar kontaktvägar mellan verksamheterna och ger en bättre samverkan. 

 

Polisen har signalerat att brotten går ner i åldrarna. Då borde SSPF följa med ner. 

 

Därför är frågorna till Utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund:  

 

- Varför omfattas inte mellanstadiet av SSPF? 

- Finns det en ambition från styret att mellanstadiet ska omfattas? 

 

 

 

 

 

Hanna Victoria Mörck (v)   
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