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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 frågor den 9 december 2019  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på 
föredragningslistan upptagna ärenden. 

Ärendet 
För att hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. En fråga ska ha ett bestämt 
innehåll och får vara försedd med en kort inledande förklaring. En ersättare får väcka 
fråga endast vid sammanträde då ersättaren tjänstgör som ledamot. 

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

Inlämnade frågor: 

• Fråga om boendet i Jälla från Lovisa Johansson (FI) 
• Fråga om SFI från Stina Jansson (FI) 
• Fråga om Solkommunstrategi för klimatet från Magne Björklund (V) 
• Fråga om trygghetskameror i centrum från Fredrik Ahlstedt (M). 
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Kommunfullmäktige 2019-12-05 KSN-2019-0351 
  
Handläggare:  
John Hammar 
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Fråga: Boende i Jälla  

 
Boendet för ensamkommande ungdomar i Jälla har stängts. När Feministiskt initiativ tidigare lyft frågan 
om den akuta boendesituationen för ensamkommande ungdomar i kommunfullmäktige har boendet i Jälla 
presenterats som en nyckelåtgärd för att lösa problemet. Nu har det stängts. 
 
Boendet i Jälla har enligt de ungdomar som bott där fungerat väldigt bra. När beslutet om stängning kom 
skrev till och med en av dessa ungdomar till Uppsalas kommunpolitiker i ett försök att få socialnämnden 
att ändra beslutet. Ungdomarna beskriver både svårigheten i att hitta eget boende, samt oron över hur 
detta ska påverka skolresultaten som är helt avgörande för huruvida de kommer att få stanna i Sverige 
eller inte.  
 
 
Med anledning av detta frågar jag socialnämndens ordförande Eva Christiernin: 
  

- Varför väljer kommunen att stänga ner boendet? 
- Hur lång tid gick det från att ungdomarna fick besked om att boendet skulle stängas till att de var 

tvungna att flytta ut? 
- Följer kommunen upp var dessa ungdomar nu bor?  
- När presenteras den långsiktiga planen för boendelösning för ensamkommande ungdomar i 

Uppsala kommun?  
 
 
Lovisa Johansson (F!) 



 

Fråga: SFI 

 
I oktober gick kommunalrådet Mohamad Hassan ut i UNT och berättade hur Uppsala nu kommer att 
införa en tidsgräns för tre år i studier i svenska för invandrare. Hassan beskriver hur han hoppas att det 
ska leda till en “attitydförändring”. Invånare som inte har lärt sig svenska efter tre år ska hänvisas till 
andra instanser.  
 
 
Med anledning av detta vill vi fråga Mohamad Hassan, ordförande i Arbetsmarknadsnämnden: 
  

- På vilket sätt tänker du att en tidsgräns kommer att underlätta för människor att lära sig 
svenska? 

- Vilken typ av “attitydförändringar” är det som du tror tidsgränsen kommer leda till? 
- Vilka andra instanser är det tänkt att invånare som passerat tre års-gränsen ska vända sig till? 
- Vilka satsningar gör Mittstyret för att underlätta SFI-studier för invånare i Uppsala? 

 
 
Stina Jansson (F!) 
 



                    Vänsterpartiet 
                         www.uppsalavanstern.se 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande           2019-11-04 
 

Solkommunstrategi för klimatet 
 
 
För ett år sedan beslutade kommunfullmäktige, efter förslag från Vänsterpartiet och 
UppsalaAlliansen, att en solkommunstrategi ska upprättas och att samtliga fastigheter 
i kommunkoncernen där så är möjligt ska förse med solceller.  
 
Alldeles nyligen har EU fattat beslut om att utlysa ett klimatnödläge. Åtgärder av betydelse 
för klimatet brådskar. Klimatet kan inte vänta. Men fortfarande har någon solkommunstrategi 
inte beslutats och vi har heller inte fått någon rapport om hur arbetet med att förse samtliga 
möjliga fastigheter i kommunkoncernen med solceller fortgår.  
 
 
Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande 
 

- När kommer solkommunstrategin att antas? 
- Varför tar det så lång tid att få fram ett beslutsunderlag?  

 
 
 
 
 
Magne Björklund (v)   
  



 

 

 

 

 

Fråga från Fredrik Ahlstedt (M) till kommunstyrelsens 
ordförande 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. Nu har vi fått godkännande till att kameraövervaka Påvel 
Snickares gränd men enbart under vissa av dygnets timmar. 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 särskilt brottsutsatta stadsdelar? 
- Hur många kameror har efter beslut inte hunnit sättas upp? 

 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Uppsala den 27 november 2019 
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