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 Motion om automatisering av närvarokontroll i klassrummen 
 
Skolan har ett ansvar att föra statistik på elevers deltagande vid varje lektionstillfälle. Det innebär att 
läraren måste ta sig den tiden vid varje lektion och uppdatera därefter i datasystem. Informationen ligger 
sedan till grund för rapport till vårdnadshavare och eventuellt indraget studiestöd om skolk förekommer 
frekvent.  
 
Läraren har många uppgifter att sköta som är viktiga, men som stjäl tid från engagemanget för 
undervisningen antingen på lektionerna eller efter och mellan dessa. I Skellefteå har man därför testat ett 
system för att automatisera närvarokontrollen på ett sätt som har högre kvalitet än manuell sådan. Där 
hoppas man kunna spara upp till 17 000 arbetstimmar kopplat till närvarokontroll om systemet kan 
tillämpas fullt ut. 
 
Systemet bygger på att eleven vid ankomst till klassrummet ställer sig framför kameran som via 
programvara för ansiktsigenkänning identifierar varje enskild elev. När registreringen blivit klar lyser en 
grön lampa så eleven vet att det fungerat. Med ett sådant system finns ingen risk för att man glömmer ev. 
personlig tagg eller kort som annars kan vara alternativ till automatiserad närvarokontroll. Den tekniska 
lösningen medför att läraren helt kan släppa momentet vid lektionens inledning och löpande i samband 
med att eftersläntrare anländer.  
 
Automatisering med kort eller tagg öppnar även upp för att inte helt ta bort det manuella momentet med 
närvarokontroll. Det kan bero på slarv där en elev glömmer den tekniska lösningen hemma, och därför 
behöver bli manuellt inlagd i systemet som närvarande. Det behövs också manuell granskning av läraren 
för att stämma av att fusk inte förekommer. En frånvarande elev kan låna ut sin tagg eller kort till en 
närvarande elev som med denna kan registrera en frånvarande elev som närvarande. Automatisering av 
närvarokontroll via kort eller tagg har således väsentliga svagheter som ansiktsigenkänning saknar. 
 
Integritet är en aspekt som alltid berörs i samband med kameralösningar, och i detta fall löses den frågan 
genom att några foton aldrig behöver sparas. Systemets syfte är endast att känna igen varje unik elev för 
att markera när- eller frånvaro i systemet. Någon databas av fotografier är meningslöst i detta 
sammanhang och bör därmed därför inte tillåtas vara ett hinder för implementering av systemet. 
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 
 

 att utbildningsförvaltningen söker dialog med Skellefteå kommuns motsvarande förvaltning om 
deras erfarenheter av automatiserad närvarokontroll via ansiktsigenkänning 

 att uppdra till utbildningsförvaltningen att utreda konsekvenser av ett införande av 
närvarokontroll via ansiktsigenkänning 

 att utbildningsnämnden uppdras implementera automatiserad närvarokontroll efter 
utbildningsförvaltningens utredning av närvarokontroll via ansiktsigenkänning 

 
 
Uppsala den 20 februari 2019 
 
 
Simon Alm 
Gruppledare (SD)  

  



Motion angående tiggeri i Uppsala 

Högsta Förvaltningsdomstolen har nu kommit med ett utslag angående att ett tiggeriförbud i Vellinge 

kommun varit uppe till prövning. Rätten konstaterar att kommunerna har ”vittgående befogenheter 

att meddela lokala ordningsföreskrifter i vitt skilda ämnen”. 

Vi lanserade i valrörelsen förslaget att det införs tillståndsplikt för tiggeri i Uppsala, på utvalda platser 

där ordningen störs.  

Utifrån perspektivet om en lokal ordningsstadga så finns det behov att reglera tiggeriet, då personer 

som tigger i många fall stör ordningen och blockerar utgångar och passager. För oss kristdemokrater 

är det också viktigt att betona att vi inte tycker det är värdigt för någon människa i Uppsala att över 

tid sitta på gatan och tigga pengar. För att komma tillrätta med tiggeriet som samhällsproblem 

behöver vi dels stärka det förebyggande arbetet för att motverka de bakomliggande orsakerna till att 

människor tigger. Med utgångspunkt i den värdegrund som säger att man i första hand ska söka ett 

arbete och inte tigga pengar, är det också viktigt att arbeta för integration, och hitta en väg till 

arbetsmarknaden för personer som hamnat i tiggeri.  

Tiggeriet har fått en förnyad roll i debatten under senare år då en stor mängd personer från 

företrädesvis Rumänien och Bulgarien sökt sig till Sverige för att ägna sig åt tiggeri. Inledningsvis var 

sympatin stor, både från det svenska folket och från myndigheterna. I Uppsala kommun fattades 

2014 beslut om att inrätta ett härbärge för så kallade ”EU-migranter”, något som under föregående 

mandatperiods vänsterstyre utökades till året-runt-öppet. 

Insatserna som gjorts i Uppsala har förändrats över tid. Härbärget har flyttats och antal platser 

minskats och möjligheten för boende med barn begränsats såväl som tiden som satts till max 3 

månader. Fördelen med härbärget har varit att det blivit en kontaktyta till gruppen som gjort att 

kunskaperna och möjligheten till rätt insatser ökat. Även dagverksamheten på Crossroads har efter 

beslut i socialnämnden om indraget bidrag lagts ner.  Det utökade samarbetet mellan kommunen, 

polisen och civilsamhället har gjort Uppsala till ett nationellt föredöme. Att det finns en rumänsk-

språkig samordnare anställd inom socialtjänsten i kommunen har nu gjort att vi kunnat samverka 

med myndigheter på Balkan och hjälpa företrädesvis barn tillbaka till en ordnad skolgång i 

hemlandet.  

Det har tyvärr visat sig att tiggeriet i Uppsala och Sverige har flera baksidor. Det är ingen tvekan om 

att det finns kriminalitet kopplat till den utsatta gruppen, nätverk i hemlandet och Sverige som 

organiserar verksamheten, problem med koppleri, trafficking och människohandel, samt annan typ 

av kriminalitet. Därför är det så viktigt att stärka det förebyggande arbetet främst genom humanitära 

organisationer i EU-medborgarnas hemländer.  

Vi tror att vi genom regleringar i den kommunala ordningsstadgan skulle kunna börja komma tillrätta 

med problemen med tiggeri i Uppsala. Det hindrar inte att man fortsätter ett viktigt förebyggande 

arbete. Gågatan och andra områden centralt i Uppsala skulle kunna vara exempel på platser där man 

väljer att begränsa tiggeriet. Vi tycker inte att tiggarplatser i Uppsala ska fördelas i Rumänien och 

Bulgarien, utan i stället tas bort genom införande av tiggerifria platser, eller fördelas av kommunen 

efter ansökan om tillstånd att bedriva verksamheten. Vi tycker också att man bör se över behovet av 

härbärge så att det endast täcker de mest akuta behoven. Dock bör man ta vara på möjligheten att 

använda lokalerna för andra ändamål, exempelvis som insatser för människor i andra utsatta 

situationer. 



Självklart ska inte förändringarna i ordningsstadgan ändra den önskade gatubilden i form av 

exempelvis gatumusikanter och skolklasser eller välgörenhetsorganisationer som samlar in pengar. 

Det är dock viktigt att ha en genomtänkt strategi för tillståndsgivning och reglering på alla områden 

för att få just den önskade gatubilden. 

   

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur tiggeriet kan begränsas genom tiggerifria zoner 

allternativt genom en tillståndsplikt för tiggeri på utsatta platser i Uppsala.  

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur härbärget kan organiseras så att bara de mest 

utsatta personerna erbjuds ett tillfälligt boende i syfte att främst vintertid inte vara hänvisade till 

övernattning utomhus och i bilar. 

 

Uppsala 2018-12-18 

Jonas Segersam (KD), kommunalråd 
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Rebecka Tyrheim 
Ledamot (SD) 

Motion om au inrälla fler MC-parkeringar i 
Uppsala kommun 

I nuläget finns för få motorcykelparkeringar i Uppsala kommun varpå intresset för dessa redan 
har och kommer att öka ytterligare eftersom att Uppsala är en växande stad. Det finns fyra mc-
parkeringar i centrum där samtliga p-platser har en maxgräns på fyra timmar som man får låta 
sitt fordon vara uppställt. En vanlig arbetsdag är åtta timmar vilket gör nuvarande parkeringstid 
orimlig och komplicerad för Uppsalas invånare som färdas med motorcykel. 
Sverigedemokratema vill underlätta vardagen för människor, även de som färdas med andra 
typer av fordon än buss och cykel. 

Enligt Trafikverkets dokument för vägars och gators utformning representerar man 
dimensionering för mc-parkering vilket är bredden 1,5 x längden 2 m. Väljer markägaren att göra 
en längre ruta med utrymme för flera motorcyklar är dessa mått ett riktmärke för hur många 
som kan parkera på mc-parkeringen. Det ryms minst 5 motorcyklar eller mopeder i klass I i en 
normalruta för bil. Motorcyklar tar alltså upp mindre markyta på en parkeringsplats än en bil 
vilket därtill minskar köbildning. Enligt Internation Council of Clean Transportation som är en 
organisation som använder analyser och forskning för att undersöka och förebygga folkhälsa 
och mildra milj öutsläpp visar att motorcyklar släpper ut mindre koldioxid än bilar vilket ur en 
miljösynpunkt skulle gynnsamt om fler valde att åka sin motorcykel än att åka sin bil. 

Sverigedemokraterna är emot att Uppsalas invånare ska behöva känna stress över att inte hitta en 
ledig mc-parkering samt att den mc-parkeringen man hittar inte tillåter mer än fyra timmars 
parkering. Alla ska kunna komma i tid till jobbet oaktat vilket fordonsmedel man bedriver. 
Längre parkeringstid och fler parkeringar skulle även gagna kommunen vars skattemedel kan 
inkomma i samband med detta utförande, en ömsesidig vinst. Med en större mångfald av 
parkeringar kan vi skapa ett hållbart samhälle där alla fordonsåkare är inkluderade och 
representerade i vår kommun. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• att kommunen ska undersöka vilka förutsättningar som finns för inrättandet av fler mc - 
parkeringar i Uppsala kommun 

• att kommunen ska undersöka vilka förutsättningar som finns att likställa tiden för att 
parkera sin motorcykel med den anpassningsbara tiden för bilparkeringar. 

Uppsala den 05032019 



Motion om att förbjuda energidrycker på skolor i 
kommunen 

Folkhälsan är något vi värnar om inom Sverigedemokraterna. 

På senare tid har konsumtionen av energidrycker ökat rejält, i synnerhet bland barn och unga. Debatten 
om åldersgräns på energidrycker har pågått länge, redan 2009 rekommenderade svensk dagligvaruhandel 
att en 15-årsgräns skulle införas på energidrycker. Ett senare exempel är en skola i Blekinge som valt att 
införa ett förbud mot energidrycker och vi ser gärna att Uppsala kommun följer deras exempel. 

En vanlig burk energidryck innehåller idag upp till 14 sockerbitar, lika mycket koffein som en kopp kaffe 
och taurin. Taurin är ett ämne som produceras hos vuxna människor och det finns inga positiva effekter 
att få i sig mer snarare tvärtom. Enligt överläkaren Heikki Kaukoranta finns det bara eventuella negativa 
effekter av att få i sig taurin. Barns organ kan i längden ta skada av taurinet och det kan medföra stora 
framtida kostnader för sjukvården. 

En relativt ny undersökning som gjordes av konsumentverket i Norge 2018 kom fram till att plötsliga 
energifall, sömnstörningar, darrningar, hjärtklappning, hyperaktivitet, huvudvärk och bröstsmärtor vanligt 
bland de som dricker energidrycken ofta. 

Ett annat argument för ett förbud är den höga sockerhalten som i sin tur bidrar till övervikt och fetma 
bland barn. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att kommunfullmäktige beslutar att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till 
att införa ett förbud eller begränsningsåtgärder mot energidrycker på kommunens skolor 

Uppsala den 25 mars 2019 

David Perez 

Ledamot (SD) 
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Motion om att bli en palmoljefri 
kommun 
Palmolja är en produkt som används allt mer i olika livsmedel men odlingen/produktionen har en 
stor påverkan på miljö och ekosystem. Palmoljeodlingen är även den ensamt främsta orsaken till 
att orangutangen snart är utrotad. En kommun som vinner pris för sitt miljöengagemang ska 
givetvis även ta avstånd från palmolja. Även den miljöcertifierade palmoljan bidrar till stor 
miljöpåverkan och certifieringen innebär inte att odlingen är i samklang med naturen utan bara 
inte är lika dålig. 

Palmolja är inte något som måste tillsättas i livsmedel utan det tillsätts enbart för att det är ett 
mycket billigt fettalternativ. 

Även hälsomässigt är palmolja ett dåligt alternativ då det skapas höga halter av 
cancerframkallande ämnen när palmolja upphettas (livsmedelsverket.se) 

I kommunens kök där mat lagas och vid inköp av livsmedel och vid upphandlingar av livsmedel 
och mat så vill Sverigedemokraterna därför att produkten palmolja helt utesluts. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att vid inköp av råvaror och livsmedel till kommunen så ska inte något innehållande 
palmolja köpas in. 

• Att vid upphandlingar av lagad mat ha som krav att maten som tillverkas ska vara fri 
från palmolja. 

• Att allt som serveras inom kommunens verksamhet ska vara palmoljefritt. 

Uppsala 23 januari 2019 

C ) 

N 

Lisen Burmeister Kent Kumpula 

Ledamot, SD Ersättare, SD 

Ref Livsmedelsverket 
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Motion om atit förbjuda specialent baserad 
på religiösa skäl 

Vi ser att Uppsala kommun börjat ta all mer hänsyn till religiösa särkrav som inskränker på frihetliga och 
sekulära värderingar, exempel på detta är könssegregerade badtider och passiviteten kring böneutrop. Ett 
annat aktuellt område är Uppsala kommuns inställning till specialmat baserad på religiösa skäl som denna 
motion har som utgångspunkt att beröra. 

Religiösa aspekter bör inte i större grad integreras i kommunens strukturer och beslutsfattande, något 
som blir fallet om specialmat på religiös grund köps in eller serveras av kommunen. En kommun som 
aktivt tagit ställning emot religiös specialmat är Staffanstorp genom ett samarbete mellan Moderaterna 
och Sverigedemokraterna. Staffanstorp menade bland annat att det är orimligt i ekonomisk synvinkel att 
erbjuda specialmat baserad på religiösa grunder när det finns andra alternativ i form av exempelvis 
vegetariskt. 

Den form av religiös specialkost som är vanligast i landet är halalprodukter som serverats på skolor runt 
om i landet. Halalslakt innebär bland annat att genom slaktmetoden tömma ett levande djur på blod, 
något som inskränker på djurens värdighet men även vad som etiskt bör vara en del av slaktmetoder i 
Sverige. 

För att en produkt ska få klassas som halal ska producenten betala för en halal-certifiering av produkten. 
Halal-certifieringar har många gånger kopplingar till suspekta och strängt religiösa verksamheter som i 
praktiken finansieras av de som använder sig av tjänsterna. Ett exempel är Islamguiden som har 
kopplingar till extremism (läs vidare via länkarna). 

Enligt Måltidsservice har Uppsala kommun ingen större upphandling av halal. Måltidsservice kunde 
emellertid inte svara på om mindre kommunala kök köper in halal. Oavsett behövs ett politiskt beslut att 
förhindra framtida upphandlingar, men även all form av inköp och servering av dessa produkter inom 
Uppsala kommuns verksamhetsområde. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att införa ett förbud för kommunen att upphandla och köpa in religiös specialmat. 
• Att införa ett förbud för kommunen att servera religiös specialmat. 

Uppsala den 20 mars 2019 

Alexander von Uckermann 
Ersättare (SD) 

Länkar för mer information: 
http://www:gp.se/debatt/usel-kvinnosyn-på-islamiska-svenska-hemsidor-1.635468 

https://ledarsidorna.se/2018/04/salafistiska-rad-om-hur-skolan-skall-bemota-muslirnska-barn-sprids-till-
svenska-skolor/?fbclid=IwAR134In1qBEgiI1QaZ1uuB4kAScL1_-uBuhi0VDJ2abj5q8Gri6kwuT9e8I  



 
      2019-04-05 
 
Motion: Invånarinitierad interpellationsdebatt 
 
Vår demokrati behöver moderniseras och den representativa politiska legitimiteten stärkas. Ett 
enkelt sätt att uppmuntra Uppsalaborna att skicka in idéer om förbättringar till kommunen är att låta 
invånarna föreslå debattämnen till en interpellationsdebatt, idéer som har en chans att ligga till 
grund för en formell kommunfullmäktigedebatt. Det finns många positiva effekter av en liknande 
ordning. Bland annat att kommunens partimedlemmar och berörda tjänstemän får en mängd med 
idéer som de kan beakta. Andra värden är att Uppsalaborna utan partikoppling har en chans att ändå 
väcka en fråga som kan bli föremål för en debatt bland Uppsalas ledande politiker. 
 
Jag yrkar: 
 
Att kommunstyrelsen utreder möjligheten att erbjuda Uppsalaborna en chans att vid varje 
kommunfullmäktige kunna påverka temat för en interpellationsdebatt. 
 
Att kommunstyrelsen som del av utredningen utformar en transparent process för hur 
debattämnesförslag ska formuleras, hur förslagen ska skickas in samt hur valet av invånarinitierad 
interpellationsdebatt går till.  
 
 
 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
Partipolitiskt obunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019-04-05 
 
 
Motion: Stadsdels- och bygderåd 
 
Vår demokrati behöver moderniseras och den representativa politiska legitimiteten stärkas. Ett 
enkelt sätt att ta mindre steg i den riktningen är att motivera våra invånare i bygder och stadsdelar 
att organisera sig i demokratiska bygderåd och stadsdelsråd (Råden). Råden ska tydligt definieras av 
Uppsala kommun och därigenom klargörs vad som krävs för att uppfylla de krav som ställs för att 
formellt klassas som ett stadsdelsråd eller ett bygderåd. Råden kommer minst bidra till ett starkare 
gemensamt ansvar för relevant närområde samtidigt som kvaliteten i kommunens beslut avsevärt 
förbättras genom att människor med god lokalkännedom får en enkel kanal in mot kommunen. 
Råden som uppfyller fastställda formaliakrav ska bli formella remissinstanser inom kommunen 
kopplat till frågor som direkt berör ett avgränsat geografiskt område. För att inte driva 
administrationskostnader utan enbart stärka demokratin och kvaliteten vid beslutsfattande tycker 
jag att råden kan få ett eget ansvar att bevaka eventuella relevanta ärenden på ”anslagstavla” där 
kommunen annonserar ärenden av större lokal betydelse. Kommunen behöver även definiera ”av 
större lokal betydelse”. Ett exempel på fråga där ett bygderåd i Storvreta/Fullerö tidigt skulle ha gjort 
stor positiv nytta är frågor kopplade till önskemål om att öppna en bergstäkt i Fullerö. 
 
Jag yrkar: 
 
Att kommunstyrelsen utreder för och nackdelar med att öppna upp för formella stadsdels- och 
bygderåd som också får vara formella remissinstanser inom kommunen 
 
Att utredningen, om den förordar möjligheten att etablera liknande råd, arbetar fram regelverk som 
definierar vad som krävs för att betraktas som ett bygde- eller stadsdelsråd med rätten att vara 
remissinstans kopplat till relevant geografi. 
 
Att utredningen, om den förordar möjligheten att etablera liknande råd, arbetar fram ett förslag på 
ett digitaliserat ärendehanteringssystem som möjliggör en effektiv remissyttrandehantering.  
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
Partipolitiskt obunden 
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