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Inlämnade interpellationer 31 augusti 2020  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att den sjunde strecksatsen i interpellation om fusk och avtalsbrott hos privata 
äldreboenden från Tobias Smedberg (V) inte får ställas, men i övrigt får den 
ställas och besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september 
2020, samt 

2. att övriga inlämnade interpellationer får ställas och besvaras vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september. 

 

Ärendet 
I den sjunde strecksatsen i interpellation om fusk och avtalsbrott hos privata 
äldreboenden från Tobias Smedberg (V) ställs en fråga om hur de framkomna bristerna 
har påverkat kommunens och ett privat företags arbete med att förebygga och agera 
vid uppkomst av smittspridning av Covid-19. Frågeställningen måste begränsas till hur 
kommunens arbete har påverkats av de påtalade bristerna, då äldrenämndens 
ordförande inte kan förväntas kunna besvara frågor som riktas till enskilda företag, jfr. 
5 kap. 61 § kommunallagen. Det bör också påpekas att frågan i den åttonde 
strecksatsen gäller ett framtida scenario, vilket äldrenämndens ordförande sannolikt 
inte kommer kunna besvara.  

Den sjunde strecksatsen i interpellationen föreslås därför inte få ställas. 

  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Kommunfullmäktige 2020-08-27 KSN-2020-00024 
  
Handläggare:  
John Hammar 
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Inlämnade interpellationer 

• Interpellation om fusk och avtalsbrott hos privata äldreboenden från Tobias 
Smedberg (V) 

• Interpellation om stadsbyggnad i känsliga områden från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om utvecklingen av Uppsala city från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om cykelvägen vid Ulva kvarn från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om sociala investeringsfonden från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om sparkrav på äldrenämnden och Coronaberedskap från 

Tobias Smedberg (V) 
• Interpellation angående stävjande av fusk med försörjningsstöd från Jonas 

Segersam (KD) 
• Interpellation om Uppsala kommuns arbete med näringslivsutveckling från 

Jonas Petersson (C) 
• Interpellation om framtidens förutsättningar på äldreboenden från Rigmor 

Stenmark (C) 
• Interpellation om trygghetssituationen på Gränbyskolan från Olle Romlin (C) 
• Interpellation om friluftskonserter i Stadsträdgården från Arne Sandemo (M) 
• Interpellation om den nya isarenan från Madeleine Andersson (M). 

 

 



                    Vänsterpartiet 
                         www.uppsalavanstern.se 

Interpellation till äldrenämndens ordförande               2020-06-15 

 

Fusk och avtalsbrott hos privata äldreboenden 
 

Sveriges Television har den 14 juni uppmärksammat allvarliga brister i hur det privata 

vinstdrivande företaget Attendo, vilket driver flera äldreboenden i Uppsala kommun, 

följer det avtal som finns mellan kommunen och företaget. SVT rapporterar även om 

allvarliga arbetsmiljöbrister.  

 

I SVT:s rapportering framkommer bland annat att Attendo bryter mot arbetstidslagens förbud 

mot icke nödvändigt nattarbete. Arbetsuppgifter som skulle ha kunnat utföras dagtid, utförs i 

stället på natten med det mest sannolika syftet att pressa ut så mycket produktion som 

möjligt ur arbetskraften och minska bemanningsbehoven. Detta ska ha pågått i flera år. SVT 

rapporterar också om att det saknas personal på Attendos boenden, trots att detta bryter mot 

de avtal som finns med kommunen. Dokumentation om skift fylls inte i korrekt och det saknas 

behörig personal. Personal i inslaget vittnar om hur det ofta blir fel på medicinering och att 

många är sjukskrivna.  

 

Inget av ovanstående har äldrenämnden fått ta del av tidigare. I den senaste årsrapporten 

med avtalsuppföljning som behandlas av nämnden anges istället ”Bemanningen på de 

verksamheter som följts upp under året bedöms i stort uppfylla de krav som nämnden ställer 

på verksamheterna.” Rapporten innehåller ingen information alls om bemanningsbrister hos 

Attendo. Istället pekas Attendo i rapporten ut som ett föredöme jämfört med exempelvis 

Vardaga. Detta blir för läsaren minst sagt förbryllande med tanke på SVT:s rapportering. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till äldrenämndens ordförande:  

 

- När fick äldreförvaltningen kännedom om de brister som framkommer i SVT:s rapportering? 

- När fick du som ordförande i äldrenämnden kännedom om de brister som framkommer i 

SVT:s rapportering? 

- Varför har äldrenämnden inte fått information om de brister som framkommer?  

- Finns det brister utöver det som framkommit i årsrapport för avtalsuppföljning och i SVT:s 

rapportering?  

- Ser du behov av att förändra avtalsuppföljningen med anledning av att brister framkommer i 

mediers granskning som inte framkommit i kommunens egen avtalsuppföljning? 

- Kommer någon form av extra genomlysning att genomföras med anledning av den 

information som nu framkommit, utöver den ordinära avtalsuppföljningen? 

- Hur har de framkomna bristerna påverkat Attendos och kommunens arbete med att 

förebygga och agera vid uppkomst av smittspridning av Covid-19?  

- Vilka sanktioner kommer drabba Attendo med anledning av de rapporterade bristerna? 

- Vilka risker ser du förknippat med den äldreomsorgsmodell mittensstyret hittills föredragit, 

det vill säga en modell där privata vinstdrivande aktiebolag används för att utföra 

skattefinansierad äldreomsorg?  

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   

 



      2020-06-18 
 
 
Interpellation om konsekvenser av stora stadsbyggnadsprojekt i känsliga områden 
 
Bakgrund: 
 
Länsstyrelsen hade skarpa synpunkter på planprogrammet för Ulleråker med avseende på 
naturvård ( till exempel bevarande av äldre tallbestånd och indikatorarter/rödlistade 
arter) och vatten (dagvattenhantering utifrån skydd av grundvatten och påverkan på 
recipient - Fyrisån och Ekoln). Länsstyrelsens synpunkter och krav medförde stora omtag 
som innefattade kostsamma konsultutredningar, stora arbetsinsatser av kommunens 
medarbetare och höga räntekostnader som följd av förseningar. De första detaljplanerna 
blev kraftigt försenade bland annat kopplat till alla synpunkter från Länsstyrelsen. Tidigare av 
vissa önskade mängder av bostäder fick kraftigt reduceras vilket också påtagligt påverkat 
kommunens möjliga exploateringsintäkter i området. 
 
Nu planerar Uppsala kommun både en omfattande exploatering kopplad till FÖP 
Bergsbrunna samt en mycket omfattande spårvägsinvestering i mycket naturkänsliga 
områden. Och precis som i exemplet Ulleråker har dessa projektplaner i nuläget aggressiva 
tidplaner. Ur både invånarnas trygghetsperspektiv och skattebetalarperspektivet är det 
viktigt att kommunen inte återigen hamnar i en liknande situation som i Ulleråkerexemplet.  
 
Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling: 
 

- Vilka merkostnader beräknas kommunen ha haft kopplat till att möta alla extra krav 
som Länstyrelsen ställde för att godkänna exploateringsplanerna av 
Ulleråkerområdet?  

- Hur stora avskrivningar har hittills gjort kopplat till kommunens förvärv av 
Ulleråkerområdet? 

- Hur stora är de årliga räntekostnaderna för de lån kommunen tagit för att finansiera 
förvärvet av Ulleråkerområdet? 

- Vilka lärdomar har kommunen gjort av Ulleråkerprojektet som kan tas till vara i stora 
nya projekt, som FÖP Bergsbrunna och spårvägsprojekten, som också berör mycket 
känsliga markområden?  

 
 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
 

 

 

 

 



      2020-06-18 

Interpellation om utvecklingen av Uppsala city 

 

Bakgrund: 

Under flera år har handeln pressats allt mer av konkurrens från näthandelsföretag som 
verkar helt på nätet. Nätföretag som distribuerar sina produkter från allt fler enorma 
distributionscentraler som byggs runt om ibland annat Sverige. Denna kraftiga utveckling 
kunde till exempel identifieras redan 2013 och 2014 då antalet smågodstransporter i 
Uppsala växte kraftigt. Även digitala tjänster som nätdoktorer och annan digital rådgivning 
ändrar behovet av kontorsetableringar i centrala delar av städer. De flesta företag som har 
ambitionen att överleva måste anpassa sig till den utvecklingstrend som växer kraftigt och 
som påtagligt förändrar tidigare förutsättningar. De större butikskedjorna drar ner sina 
butiksytor kraftig och fortsätter förhoppningsvis att ha mindre butiker på bottenplan som 
blir mer av ”Show rooms”. Många mindre unika butiker måste bättre profilera sin särprägel 
och personligen tror jag att de måste kombinera en liten butik med att finnas med sitt utbud 
och en konkurrenskraftig distributionslösning via Internet. En konsekvens av denna allt 
snabbare förändring är att Uppsala city riskerar att få ett allt tråkigare utbud av 
handelsäventyr och värdefulla kontorsarbetare. Självklart kan Uppsala bättre skapa 
förutsättningar för ett attraktivt Uppsala city. För att göra det krävs bland annat att 
kommunen slutar att ge ytterligare bygglov till affärsverksamheter utöver livsmedel till nya 
planerade bostadsområden. Och inga nya expansionslov för existerande köpområden. Under 
lång tid framöver är det viktigaste att säkerställa att det går att driva verksamheter lönsamt 
på de redan etablerade affärsområdena. Det är också min övertygelse att om kommunen 
seriöst hade velat bidra till att Uppsalas mindre och privatägda handlare ska överleva borde 
presentcheckar ha ersatts med ett samarbetsprojekt med City i Samverkan om att skapa ett 
näthandlarkoncept, inklusive en kostnadseffektiv distributionslösning av köpta varor. 
Eftersom det redan finns många bassystem utvecklade för detta skulle en sådan lösning 
säkerligen kunna skapas, till stor nytta för Uppsala citys handlare, för 8 miljoner kronor. 
Presentcheckar som i bästa fall ger ett antal mindre butiker en merförsäljning på runt 25.000 
kronor gör ingen överlevnadsskillnad. Det som behövs för att hjälpa alla Uppsalabor att få ha 
kvar attraktiva mindre butiker i Uppsala city är strukturella grepp som kräver nytänkande. 

 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling: 

- Vilka åtgärder i samhällsplaneringen avser minoritetsstyret föreslå för att Uppsala 
city ska vara en attraktiv plats för nöjesliv, handel och kontorsetablering? 

- Vilka regelverk som kommunen idag tillämpar för byggprojekt kan med fördel ändras 
för att bättre stimulera till livskraftiga näringsverksamheter i Uppsala city? 

- Varför ska kommunen inte avstå ifrån att under överskådlig tid kräva stora ytor av 
verksamhetslokaler, markplan, i samband med byggen av bostäder i Uppsala stad? 



- Hur ser minoritetsstyret på möjligheten att tillsammans med till exempel City i 
samverkan bidra till att mindre handlare får tillgång till en digital plattform och ett 
kostnadseffektivt, samt miljösmart, system för handel och distribution av varor? 

- Hur ser minoritetsstyret på möjligheten att ett liknande system enligt ovan kan 
koordineras med ett handelssystem av mat inom hemtjänsten? 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      2020-06-18 

Interpellation om cykelvägen vid Ulva kvarn  

 

Bakgrund: 

I flera fall har Försvarsmakten lagt in sitt veto mot kommunala byggplaner. Bland annat mot 
vindkraftsparker samt mot höjden på planerade andra höga byggen. De har även stoppat 
färdigbyggande av cykelvägen från Bälinge till norra delen av Uppsala stad vid Ulva Kvarn och 
längs Fyrisån. Motivet från ansvariga inom Försvaret har hela tiden varit av riskerna för 
olyckor.  Uppsala kommun, och svenska staten genom Trafikverket, har lagt ner mycket 
pengar på att bygga delar av den av många efterlängtade fullständiga cykelvägen längs 
Fyrisån. En sträcka som knyter ihop Bälinge och Uppsala stad. Kostnaderna är kopplade till 
utredningar samt bygge av delar av den planerade cykelvägssträckan. Under Alliansens 
ledning fram till 2014 anklagade främst Socialdemokraterna, genom kommunalrådet Erik 
Pelling, Alliansen för att stoppa färdigställandet av cykelvägen. Dåvarande ordföranden för 
Gatu- och Samhällsmiljönämnden, Stefan Hanna, redogjorde gång efter gång om sakfrågan 
och att Försvaret av säkerhetsskäl inte accepterade färdigställandet av cykelvägen. 
Spaltmeter av insändare och debattartiklar har skrivits i frågan. Sjukt nog fler insändare och 
debattartiklar än kopplat till den planerade gigantiska investering i kapacitetsstark 
kollektivtrafik i Södra Uppsala stad. Väldigt många av debattinläggen om cykelvägen var 
undertecknade av nuvarande kommunfullmäktiges ordförande, Erik Pelling. Nu har 
Socialdemokraterna styrt Uppsala i fem år. Socialdemokraterna, under ledning av Erik 
Pelling, hävdade hela tiden att det skulle vara enkelt att färdigställa cykelvägen om man bara 
ville.  

 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling:  

- Varför är inte cykelvägen färdigbyggd?  

- Vad har gjorts för att försöka färdigställa cykelvägen sedan 2015?  

- När tror du att cykelvägen kan bli komplett? 

- Har Försvaret godkänt att cykelvägen byggs längs Fyrisån i direkt anslutning till Försvarets 
militära område? 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

       



 

      2020-06-18 

Interpellation om sociala investeringsfonden 

 

Bakgrund: 

Med stort engagemang presenterade vänstermajoriteten i Uppsala kommun under 
mandatperioden 2014-2018 att man ville införa en så kallad social investeringsfond i 
Uppsala. Särskilt ivriga var Socialdemokraterna. Beslut togs också om att göra det. Jag var i 
samband med detta mycket tydlig med att sociala investeringar som koncept är intressanta 
men att det praktiskt är feltänkt och enbart genererar administrativa kostnader och 
dessutom minskar den bästa sociala investeringen, det vill säga att göra bättre insatser i det 
löpande arbetet. 

I samband med ett möte arrangerat av kommunledningen fick vi en presentation från en 
representant från Malmö kommun. Där hade de beslutat att sluta med sociala investeringar 
då de visat sig vara just administrativt tungarbetade.  

 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling: 

- Vilket sakläge har vi idag kopplat till tidigare beslut om att införa en social 
investeringsfond i Uppsala kommun? 

- Vilka administrativa processer är kopplade till den sociala investeringsfonden? 
- Vilka projekt har fått ta del av medel från den tidigare beslutade sociala 

investeringsfonden? 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 
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                         www.uppsalavanstern.se 

Interpellation till äldrenämndens ordförande         2020-08-26 

 

Sparkrav på äldrenämnden och 
Coronaberedskap 
 

Detta verksamhetsår har äldrenämnden ett sparbeting (även kallat effektivisering) på 39 

miljoner kronor.  

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga äldrenämndens ordförande:  

 

- Hur har flera års sparkrav / effektiviseringskrav på äldrenämndens verksamhet påverkat 

äldreomsorgens beredskap att hantera Coronapandemin?  

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   

 



  

 
Interpellation angående stävjande av fusk med 
försörjningsstöd 
Uppsala 2020-08-25 
Södertälje kommun har genom ett strukturerat och engagerat arbete på tre år lyckats sänka 
kostnaderna för försörjningsstöd från 300 miljoner kronor till 150 miljoner kronor per år. Samtidigt 
har trivseln ökat och personalomsättningen minskat bland handläggarna och träffsäkerheten att ge 
hjälp till de som verkligen behöver ekonomiskt bistånd ökat. 

Det är tyvärr utbrett att utnyttja systemet för försörjningsstöd, exempelvis genom skenskilsmässor, 
felaktig folkbokföring, otillbörlig andrahandsuthyrning och svartarbete. I Södertälje fick vi ett 
räkneexempel där ett par genom en skenskilsmässa i praktiken uppbar en gemensam överskjutande 
månadsinkomst på 34.000 kronor, efter att en schablon på levnadskostnader runt 20.000 kronor 
dragits av. Av denna summa utgör drygt 18.000 kr bidrag (10.644 kr i ekonomiskt bistånd, 4.200 kr i 
bostadsbidrag samt 3.296 kr i underhållsstöd).  

För att lyckas stävja denna typ av fusk krävs ett aktivt arbete, där alla brott dokumenteras och 
systematiskt polisanmäls. Det kräver också ett aktivt arbete i kommunen att hitta och åtgärda 
bostäder som exempelvis utan bygglov byggts om invändigt och som uthyrs otillbörligt i andra hand (i 
sammanhanget kan sägas att över 220 sagts upp från Telge bostäder på grund av fusk med kontrakt). 
En fingervisning kan ibland vara sophanteringen som kan ge ledtrådar om var det förekommer 
svartuthyrning i större omfattning, men även olaglig affärsverksamhet i form av exempelvis 
restaurang och byggnation.  

Södertälje har fått tjäna som modell för många kommuner som låtit sig inspireras och försökt 
implementera arbetssättet. Det kräver dock ofta en attitydändring bland medarbetarna så att man 
kan skifta fokus från att betala ut försörjningsstöd i tid till att utreda rätten till ekonomiskt bistånd. 
Det är viktigt att myndighetsutövning är rättssäker, träffsäker och effektiv, och inte uppmuntrar till 
fusk och brott.  

Om Södertäljemodellen inte är införd i Uppsala så är det hög tid.  

 

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad 
Hassan (L):  
 
1. Har Uppsala infört, eller avser införa Södertäljemodellen för ekonomiskt bistånd? 



2. Hur ofta förekommer polisanmälningar inom försörjningsstödsverksamheten? 

3. Ser du att det är ett problem med fusk i form av skenskilsmässor och bedrägligt uppgiven 
bostadsadress, svarta hyreskontrakt och felaktiga bidragsansökningar? 

4. Om ovanstående förekommer, vad gör Uppsala kommun för att hindra den här typen av fusk? 

 

Jonas Segersam (KD)    



Uppsala, den 7 augusti 2020 

 

 

 

Interpellation av Jonas Petersson (C) om Uppsala 
kommuns arbete med näringslivsutveckling 
Kommunfullmäktige antog i januari 2017 ett nytt näringslivsprogram. I samband med 
detta aktiverades även kommunstyrelsens Handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-
2018. Programmet och handlingsplanen ska vara vägledande för Uppsala kommuns 
arbete med näringslivsutveckling och har som övergripande målsättning att främja 
etableringen av 70 000 nya arbetstillfällen i Uppsala till 2050. 

Vi lever i en snabbföränderlig värld. Trots att det bara är knappt fyra år sedan 
näringslivsprogrammet antogs har förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete 
förändrats i grunden. För att nämna några exempel så finns idag ett avtal med staten 
och Region Uppsala om att anlägga fyra spår mellan Uppsala och Stockholm, detta fanns 
inte när program och handlingsplan antogs i januari 2017. Idag drabbas delar av 
Uppsalas näringsliv av en omfattande gängbrottslighet, detta var inte fallet i januari 
2017. Idag har Uppsala en ny fotbollsstadion, ett dam- och ett herrfotbollslag i högsta 
serien, en lokal världsrekordhållare i friidrott samt en ny isarena under uppbyggnad 
vilket stärkt Uppsala som idrotts- och besöksdestination, inget av detta fanns i januari 
2017. 

Jag förutsätter att tanken med att anta en tvåårig handlingsplan för att konkretisera de 
mål och syften som anges i näringslivsprogrammet var att med jämna och förhållandevis 
täta mellanrum anta nya handlingsplaner som är uppdaterade utifrån rådande 
omständigheter. Någon ny handlingsplan har emellertid inte antagits sedan 2017. 
Näringslivsenheten uppger att de fortfarande arbetar efter den plan som ursprungligen 
inte var tänkt att användas längre än till sista december 2018. Detta trots att behovet av 
en uppdaterad handlingsplan för näringslivsutveckling pekades ut i kommunens 
uppföljning av program och planer både 2018 och 2019. 

Av näringslivsprogrammet framgår att det ”revideras vid behov”. Någon revidering har 
ännu aldrig gjorts. I handlingsplanen står att ”kommunstyrelsen följer upp 
handlingsplanen årligen per augusti”, någon augustiuppföljning av handlingsplanen har 
emellertid inte stått på kommunstyrelsens dagordning vare sig 2017, 2018, 2019 eller 
hittills under 2020. 

Den samlade bild som framträder av kommunens arbete med näringsliv och företagande 
är att det inte är politiskt prioriterat utan förpassats ned till tjänstepersonsnivå. Jag har 
stort förtroende för tjänstepersonerna på näringslivsenheten, men ska vi lyckas med att 
lyfta kommunens företagsklimat och etablera 70 000 nya arbetstillfällen till 2050 tror jag 
det krävs att alla delar av kommunorganisationen hjälps åt och att det finns ett politiskt 
engagemang och ledarskap. 

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

• Är näringslivs- och företagandefrågorna prioriterade av dig som 
kommunstyrelsens ordförande? 

• Varför har ingen ny handlingsplan för näringslivsutvecklingen antagits sedan 
2017? 

• När räknar du med att kommunstyrelsen kan få ett förslag på reviderad 
handlingsplan för näringslivsutveckling för antagande? 



Uppsala, den 7 augusti 2020 

 

• Varför har kommunstyrelsen inte fått ta del av någon uppföljning av 
näringslivsarbetet sedan du tillträdde som kommunstyrelsens ordförande? 

 

 

 

__________________________ 

Jonas Petersson (C) 



  Interpellation 2020-08-25 

 

Interpellation av Rigmor Stenmark (C) om framtidens 
förutsättningar på äldreboenden när coronapandemin är över 
Äldrenämnden har noga följt coronapandemin och hur den slagit mot våra äldreboenden i Uppsala 
kommun. Vi har lärt oss att det är oerhört viktigt att det finns resurser som kan säkerställa att våra 
äldre som har sitt boende på äldreboenden, men även de som har hemtjänst, får den vård som 
behövs.  

Vi har också dessvärre sett att det funnits brister. Det saknas till exempel sjuksköterskor. Det har 
också brustit i hygienåtgärder. Inte alltid har det varit möjligt att säkerställa att bristerna rättas till. 
Finns det inte kompetent personal att tillgå så är det svårt att åtgärda problemen. Den personal som 
arbetar med äldreomsorg är beundransvärd och vi måste se till så att även vikarier som kommer in i 
vård och omsorg får den kunskap som de måste ha för att arbeta med äldre. 

Inför framtiden och med de erfarenheter som vi har med oss så anser jag att det måste satsas extra 
resurser på äldreomsorgen i framtiden.  

Jag vill därför fråga äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S): 

• Kommer kärnverksamheten vård och omsorg att prioriteras inför kommande år och i så fall 
på vilket sätt? 

 

_____________________________ 
Rigmor Stenmark (C) 

 



  Interpellation 2020-08-20 

 

Interpellation av Olle Romlin (C) om trygghetssituationen på 
Gränbyskolan 
Under hösten 2019 var det mycket oroligt kring flera högstadieskolor i Uppsala kommun, bland andra 
Nannaskolan i centrala Uppsala. Polis fick tillkallas vid ett flertal tillfällen bland annat med anledning 
av att stölder förekommit, narkotika hittats och beslagtagits samt att obehöriga personer tagit sig in 
på skolan och vägrat lämna. Under senare halvan av hösten agerade skolledningen, förvaltningen och 
Skolfastigheter resolut tillsammans med polis och socialtjänst. Det beslutades snabbt om att sätta 
upp bommar runt skolgården för att hindra tillträde för obehöriga och att kameror skulle sättas upp 
för att avskräcka och beivra brott. Dessutom började kommunala ordningsvakter patrullera 
skolgården redan under hösten. Sedan dessa åtgärder vidtagits har trygghetssituationen på skolan 
såvitt jag förstår förbättrats. 

En annan av de skolor där det var mycket oroligt hösten 2019 är Gränbyskolan. Polis fick tillkallas, 
vissa gånger akut, efter att bland annat allvarliga slagsmål utbrutit på skolgården, brinnande föremål 
kastats på skolan och personer beväpnade med pistol bevittnats på skolområdet. Vid ett tillfälle i 
november dök 7-8 maskerade män upp på skolgården och sökte efter två av skolans elever. 
Trygghetssituationen på Gränbyskolan brister även fortsättningsvis och under 2020 har åtskilliga 
polisanmälningar upprättats som rör exempelvis stöld och skadegörelse på skolan.  

Under inledningen av 2020 genomförde stiftelsen Tryggare Sverige dessutom en 
trygghetsundersökning på Gränbyskolan, på uppdrag av Uppsala kommun. Som del i undersökningen 
samlade Tryggare Sverige bland annat in enkätsvar och genomförde intervjuer med skolans elever 
om tryggheten i skolan. En elev uppger att ”Jag går aldrig på toaletten ensam”. En annan säger ”Jag 
tycker att Molngatan är obehaglig. Det brukar hänga några män där. De har frågat om jag vill bli 
deras flickvän och om jag vill köpa knark.” En tredje elev svarade att ”Det bästa vore att få dit 
mammor och pensionärer, men de vågar inte.” 

Situationen på Gränbyskolan liknar situationen på Nannaskolan under hösten 2019, och är på många 
sätt allvarligare. Trots det har kommunen inte agerat på samma resoluta vis i Gränby som man gjorde 
inne i centrum. 

Därför frågar jag utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L): 

• När tryggheten snabbt försämrades på Nannaskolan förra hösten agerade kommunen snabbt 
och resolut, varför har inte trygghetssituationen på Gränbyskolan bemötts med motsvarande 
resoluta agerande? 

• Planerar du att i närtid vidta några konkreta åtgärder för att säkerställa tryggheten för 
Gränbyskolans elever? 

• Vilka åtgärder kommer du att föreslå för att förbättra säkerheten och tryggheten på Uppsalas 
skolor på kort och lång sikt? 

 

 

 

_____________________________ 
Olle Romlin (C) 



 

 

Interpellation från Arne Sandemo (M) till Linda Eskilsson 
(MP) om handläggningen av ansökan om friluftskonserter i 
Stadsträdgården  
 

I somras ansökte föreningen Kulturhjältarna om bidrag för musikkvällar i Stadsträdgården i 
anslutning till Gula villan. Trots omsorgsfullt utformade smittskyddsåtgärder nekades man 
bidrag. Kent Wennman var mycket kritiskt till bemötande och handläggning då han menade 
att alla rimliga hänsyn tagits. Senare ordnade han och föreningen på eget initiativ några av 
dessa planerade minikonserter med polistillstånd.  

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga Kulturnämndens ordförande Linda 
Eskilsson (MP): 

 

- I vilken mån har du som ordförande varit involverad i beslutet? 

- Anser du att förvaltningen handlagt frågan korrekt? 

 

 

Arne Sandemo, Uppsala, 25 augusti 2020 

 
 



 

 

Interpellation från Madeleine Andersson (M) till Maria Patel 
(S) om den nya isarenan  
Idrotten är viktig för Uppsalas barn, unga och vuxna, den är viktig för besöksnäringen och 
den är en viktig jobbskapande faktor. Från kommunens håll måste vi skapa rätt 
förutsättningar för både bredd- och elitidrott att utvecklas. Den nya isarenan har varit på 
agendan i många år och den har varit starkt efterfrågad av issporten. Moderaterna ville i 
första hand att arenan skulle byggas på kvarteret Kölen. Sedan 2019 års beslut om att 
förlägga Uppsalas nya isarena till Gränby sportfält har vi lyft vikten av förtydligande av 
förutsättningarna för arenan för att den långsiktigt ska kunna lägga grunden för elithockeyn i 
Uppsala. Vi har bland annat drivit på för att Almtuna IS ska ges möjlighet att sköta driften för 
arenan för att ge dem de ekonomiska incitamenten att göra arenan till en plats fylld av 
evenemang, restauranger m.m.  
 
Vi är positiva till att man nu är på gång med ordentliga upprustningar för issporten i Uppsala, 
samtidigt som vi ser en rad oroande faktorer. Den parallella renoveringen av bandyhallen 
riskerar att kasta ut Almtuna IS från C-hallens omklädningsrum och det finns flertalet 
indikationer som pekar på att planarbetet för isarenan riskerar att försenas och fördyras. Vi 
har sedan tidigare även poängterat den redan idag ansträngda parkerings- och 
trafiksituationen runt Gränby sportfält. Allt för att arenaområdet ska fungera så bra som 
möjligt och för att den ska kunna bidra till och förbättra Uppsalas besöksnäring. 

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga idrotts- och fritidsnämndens ordförande: 

 

- När väntas isarenan stå färdig? 
 

- Hur väntas parkerings- och trafiksituationen se ut när arenan står färdig? 
 

- Hur kommer ombyggnationen av Bandyhallen i Gränby påverka Almtuna IS tillgång 
till omklädningsrum?  

 
- Riskerar planerna på skolan på Gränby sportfält försvåra läget för den nya isarenan?  

 
- Kommer byggnationen av den nya isarenan hålla den av kommunfullmäktige fattade 

budgeten? 
 

 

Madeleine Andersson Uppsala, 24 augusti 2020 
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