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I nlämnade frågor 8 juni 2020

Förslag till beslut

Kommunfullmäktigebeslutar

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

Inlämnade frågor:

Fråga om handlingsplan Gottsunda Valsätra från Christian Hermansson (KD)
Fråga om äldre på särskilda boenden och deras anhörigas tillgång till
information från Linnea Bjuhr (SD)
Fråga om äldre på särskilda boenden med andningsproblem från Linnea Bjuhr
(SD)

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer:
Kommunfullmäktige 2020-06-04 KSN-2020-00025

Handläggare:
John Hammar
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Fråga angående Handlingsplan – Gottsunda/Valsätra och 

de 89 punkterna för ökad trygghet 
	
I februari 2018 antogs en handlingsplan för ökad trygghet och minskad social oro i 
Gottsunda och Valsätra med närmare 90 punkter. Några av åtgärderna var att stärka 
insatserna mot skolk och att utöka nattvandringen. ”En rivstart” citerades rödgröna 
företrädare i UNT beskriva fastställandet av handlingsplanen. 

Nu har det gått ett par år, och med tanke på hur Polisens insats ”Rimfrost” gått och 
aktualiserats i exempelvis SVT Agenda den 31/5-2020 så är det högaktuellt att veta 
hur framtiden skall planeras för tryggheten i de utsatta områdena. 
 
Jag vet att man i kommunstyrelsen gör en del uppföljning på hur planen avancerar, 
men givet att kommunfullmäktige är den högst beslutande församlingen är det 
rimligt att en redogörelse kommer ledamöterna till del för att säkerställa att planen 
verkställs på rätt sätt. 
 
Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling:  
 
Kommer kommunfullmäktige att få någon redogörelse av hur handlingsplanen 
fungerar/inte fungerar? 

 
 

Uppsala 2020-06-02 
 
Christian Hermanson (KD)    



 

Fråga om äldre på särskilda boenden och deras 

anhörigas tillgång till information 
Covid-19 har varit förödande för Sveriges äldre. En betydande del av förlusterna i människoliv har skett 

inom äldreomsorgen. Uppsala kommun har utefter regeringens beslut den 1 april infört ett besöksförbud 

vid vård- och omsorgsboenden. Det är bra att Uppsala kommun inför ett besöksförbud för att minimera 

smittspridning. Med anledning av det allvarliga läget blir det emellertid viktigt att se till så att de äldre och 

deras anhöriga får tillräcklig information om smittspridningen för att kunna känna sig trygga i sin egen 

boendemiljö.  

 

Med anledning av ovanstående ställs följande fråga till äldrenämndens ordförande Caroline 

Hoffstedt (S): 

• Garanteras de äldre på kommunens särskilda boenden och deras anhöriga tillräcklig information 

för att få en bra överblick över smittspridningen på det aktuella boendet? 

 

Uppsala den 24 maj 2020                                               

 

Alexander von Uckermann, ersättare (SD) 

Linnea Bjuhr, ledamot och gruppledare (SD) 

 

 



 

Fråga om äldre på särskilda boenden med 

andningsproblem 
Covid-19 har varit förödande för Sveriges äldre. En betydande del av förlusterna i människoliv har skett 

inom äldreomsorgen. Endast 10% av de avlidna inom landets äldreomsorg har erbjudits vård på sjukhus 

enligt SVT agenda den 24 maj.  

 

Ett vanligt symtom för covid-19 är andningsproblem. Andningsproblem är mycket allvarligt och för detta 

hjälper syrgas. Sjuka ska inte behöva skadas och lida i onödan på grund av syrebrist. Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) inleder under maj månad en granskning av den vård som erbjuds äldre på särskilda 

boenden runt om i landet. Inspektionen sker med anledning av uppgifterna att många äldre inte får 

tillgång till syrgasbehandling. Finns det inte förutsättningar på särskilda boenden för medicinsk behandling 

och vård ska sjuka få vård på sjukhus.  Med anledning av detta är det aktuellt att Uppsala 

kommunfullmäktige informeras om kommunens arbete med att garantera äldre på särskilda boenden 

tillgång till vård. 

 

Med anledning av ovanstående ställs följande fråga till äldrenämndens ordförande Caroline 

Hoffstedt (S): 

• Garanterar den kommunala äldreomsorgen att äldre med andningsproblem får tillgång till 

syrgas eller får möjligheten att skickas till sjukhus om detta inte går? 

 

Uppsala den 24 maj 2020                                               

 

Alexander von Uckermann, ersättare (SD) 

Linnea Bjuhr, ledamot och gruppledare (SD) 

 

Källa: 

https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2020/tillsyn-av-vard-och-behandling-pa-landets-

samtliga-sarskilda-boenden-for-aldre/ 

https://www.svtplay.se/video/25859096/agenda/agenda-24-maj-21-15?start=auto 
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