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Inlämnade interpellationer 14 juni 2021  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att de inlämnade interpellationerna får ställas och besvaras vid 
kommunfullmäktiges kommande sammanträde den 13 september 2021. 

Inlämnade interpellationer 

• Interpellation om Cineasterna från Artemis Lumarker (V) 
• Interpellation om fastighetsförsäljning från Stefan Hanna (-). 

 

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Kommunfullmäktige 2021-06-10 KSN-2021-00094 
  
Handläggare:  
John Hammar 
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Interpellation till kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson       2021-05-31 

 

Låt Uppsalaborna strömma film 
 

Den populära och välanvända strömningstjänsten Cineasterna på Bibliotek Uppsala har helt 

avslutats från 1 maj. På bibliotekets hemsida kan kommuninvånare läsa att anledningen är 

besparingar. Det hänvisas också till att biblioteket behöver prioritera annan verksamhet 

utifrån bibliotekets övergripande uppdrag och styrdokument såsom Biblioteksplanen 2018–

2020. I den lyfts vikten av att biblioteksverksamheten jobbar med kunskapsförmedling, 

källkritik och präglas av mod, bildning och nytänkande. Detta görs rimligen bra också genom 

att tillhandahålla en strömningstjänst för biblioteksanvändarna.  

 

Genom Cineasterna har de med lånekort vid Bibliotek Uppsala haft möjlighet att se 

kvalitetsfilmer från hela världen digitalt i sitt vardagsrum. Det handlar inte om populära 

blockbusters. Via Cineasterna öppnas nya världar och en möjlighet att uppleva andra länder 

utan att resa och ett annat filmiskt berättande för barn, ungdomar och vuxna. 

 

Sådana besparingar slår särskilt hårt mot de som har det mindre välbeställt. Att det 

dessutom under en pandemi slår extra hårt är uppenbart. Om en är isolerad i sin egna 

sociala bubbla och inte kan köpa strömningstjänster blir ensamheten extra märkbar. 

 

Det som förvånar är att alternativ inte ens verkar ha setts över. Styret kan omförhandla 

avtalet med Cineasterna eller se efter alternativa tjänster. En annan möjlighet är att ändra 

villkoren och minska antalet lån som erbjuds i veckan.  

 

Strömningstjänster blir en allt vanligare och större del av människors vardag. Det är ett viktigt 

sätt som vi lär oss genom och tar del av kultur. Dessutom är det en del av den eftersatta 

folkbildningen. För att erbjuda ett bibliotek i tiden borde Cineasterna eller ett fullvärdigt 

alternativ återigen erbjudas uppsalaborna. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kulturnämndens 

ordförande Linda Eskilsson: 

 

- Vad har minoritetsstyret för prioriteringar när ni genomför besparingar av 

kulturverksamheten inom kommunen? 

- Hur motiverar minoritetsstyret specifikt begränsningen av Uppsala biblioteks digitala utbud 

genom att Cineasterna nu inte längre erbjuds? 

- Hur ska Uppsala bibliotek med ”mod, bildning och nytänkande” erbjuda ett filmutbud för alla 

när minoritetsstyret genomför besparingar som begränsar kulturutbudet (särskilt under en 

pandemi)? 

 

 

 

Artemis Lumarker (V) 



     2021-05-27 

Interpellation om fastighetsförsäljning  

 
Bakgrund 
 
Jag anser att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige alltid ska få en utförlig redogörelse 
av alla större försäljningar som kommunkoncernen genomför av gemensamt ägda tillgångar. 
Inte minst kopplat till de senaste fastighetsaffärer som kommunen genomfört. Det är viktigt 
att invånarna kan få en ordentlig redovisning av dessa transaktioner för att kunna bedöma hur 
bra kommunen är på att bedriva en god ekonomisk hushållning. I dagsläget anser jag inte att 
det är möjligt att rimligt enkelt hitta underlag som beskriver vilka ingångsvärden fastigheterna 
haft, vilket försäljningspris kommunen erhållit och samtliga försäljningskostnader relaterade 
till dessa affärstransaktioner. Att göra bra affärer är svårt. Att göra dåliga affärer är enkelt. Att 
eftersträva att minska kommunens skuldbörda genom avyttringar kan definitivt vara intressant 
om det också görs genom bra affärer. I ljuset av kommunens stora behov av nyinvesteringar 
ska den alltid överväga vilka tillgångar som kan säljas för att bidra till nya 
investeringsutrymmen. 
 
 
Jag ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling; 
 

- Har kommunens relevanta bolag en förteckning över tillgångar som kan tänkas 
avyttras för att minska skulder eller för att frigöra kapital för önskade nyinvesteringar? 

- På vilket sätt säkerställs att kommuninvånarna får full insyn i kostnader, intäkter och 
eventuella reavinster i samband med att kommunen säljer sina fastigheter? 

- Hur säkerställs en transparent försäljningsprocess samt att 
försäljningsdokumentationen blir så överskådlig som möjligt där man klart kan utläsa 
bokfört värde, bedömt marknadsvärde, försäljningspris samt alla relevanta 
försäljningskostnader? 

 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
 


	KSN-2021-00094-10 Inlämnade interpellationer till kommunfullmäktige 14 juni 2021 1127836_664216_0.pdf
	Inlämnade interpellationer 14 juni 2021
	Förslag till beslut
	Inlämnade interpellationer



	Interpellation om Cineasterna från Artemis Lumarker (V).pdf
	Interpellation om fastighetsförsäljning från Stefan Hanna (-).pdf

