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Inlämnade interpellationer till 
kommunfullmäktige 12-13 december 2022  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att listade interpellationer får ställas och besvaras under kommunfullmäktiges 
kommande sammanträde. 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 
och godkänner dessa.  

Inlämnade interpellationer 

• Interpellation om lika förutsättningar förskolor från Jonas Segersam (KD) 
• Interpellation om trygga skolmiljöer från Therez Almerfors (M) 

 
 

 

 
 

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Kommunfullmäktige 2022-12-08 KSN-2022-00088 
  
Handläggare:  
Sara-Carin Öhman 

 
 
 



 
 
 
Interpellation om lika förutsättningar förskolor 

 
Jag har fått indikationer om ett fall där kommunens Skolfastigheter AB hyr ut lokaler till en 
fristående förskola, men där nu kommunen i praktiken tänker tvinga verksamheten att 
övergå i kommunal regi. 

Självklart är skolfastighetsbolagets huvudsyfte att förse kommunal huvudman med lokaler 
för förskola och skola, men i de fall uthyrning sker till fristående huvudman borde 
kommunen vinnlägga sig om att ge lika förutsättningar för kommunal och fristående 
verksamhet. 

Så tycks inte vara fallet här, då en vattenskada har föranlett en omfattande renovering av 
lokalerna. Verksamheten har då fått besked från skolfastighetsbolaget att de kommer få en 
avsevärt högre hyra. Men vid förfrågan hos utbildningsförvaltningen hur denna hyra ska 
kunna kompenseras har inga möjligheter getts till kompensation. 

Vid nyproduktion av förskolor har jag förstått att kommunen betalar ut ett högre belopp till 
kommunala och fristående aktörer – stämmer det? Och borde det inte i så fall kunna gälla 
även vid omfattande renoveringar? 

Resultatet i detta fall bli annars sannolikt att den fristående huvudmannen lämnar 
verksamheten som då sannolikt övergår i kommunal regi. Som då får ersättning för de ökade 
hyreskostnaderna utan snack. 

Kommunens förväntade ökade kostnader för lokaler i egen regi är investeringskostnader på 
5,7 miljarder kronor den kommande 10 årsperioden, vilket kommer innebära en ökad årlig 
hyreskostnad 2032 på nästan +400 miljoner kronor. 

En lösning i det aktuella fallet skulle kunna vara att förhandla med nuvarande eller andra 
fristående aktörer om att överlåta lokalen så att den inte längre ägs av Uppsala kommun. 
Det kan gälla även i flera andra fall. 

Grundläggande handlar det om att kommunen måste ge lika förutsättningar för kommunala 
och fristående förskolor. 

 

 

 



Jag vill därför fråga Utbildningsnämndens tillträdande ordförande, kommunalrådet Eva 
Christiernin (S): 

- Anser du att kommunala och fristående förskolor ska ges lika ekonomiska 
förutsättningar? 

- Tycker du det är rimligt att fristående förskolor inte får kompensation för nya, dyrare 
lokaler, eller kraftigt renoverade lokaler, medan den kommunala huvudmannen bara 
får automatisk kompensation för ökade lokalkostnader? 

- På vilket sätt vill du underlätta för fristående förskolor att växa och utvecklas i 
Uppsala kommun? 

- Har vänstermajoriteten en ambition att en större andel av förskolorna skall drivas i 
kommunal regi? 

 
 
Jonas Segersam (KD) 

 
 



 

Interpellation från Therez Almerfors (M) till Erik Pelling (S) 
angående uppföljning av trygghetsinsatser vid skolor  
 
Det är av största vikt att skolmiljöerna i Uppsala är trygga för elever och medarbetare. Vi vet 
sedan tidigare att många av kommunens skolgårdar har utsatts för vandalisering i form av 
bl.a. klotter och krossade rutor. Med den bakgrunden la Moderaterna en motion (”Motion för 
bättre samordning och minskad skadegörelse för ökad trygghet”, inskickad 23 september 
2019) för att komma till bukt med problemen och kraftigt agera för att stävja utvecklingen. 
 
Narkotikarester och kanyler på skol- och förskolegårdar är oacceptabelt. Ett problem som 
inte åtgärdats, trots tidigare löften och trots att kommunen i många fall antingen är 
fastighetsägare eller verksamhetsutövare. Det är oacceptabelt att kommunen inte tar sitt 
ansvar för att våra barn, unga och medarbetare ska ha en trygg närmiljö utan vandalisering 
och farliga föremål.  
 
Vid flertalet tillfällen har den här frågan lyfts och det har alltid kommit löften om att 
kommunen arbetar med problemet, dock utan redovisade resultat.  
 
Med hänvisning till ovanstående vill jag därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Erik Pelling (S): 

• Vem har ansvaret för att skolgårdar och andra kringytor där kommen har rådighet 
städas ordentligt så att barn och unga inte ska mötas av narkotikarester?  

• Hur går arbetet med de beslutade insatserna om kamerabevakning på skolor som 
beslutades på kommunstyrelsen den 22 april 2022? 

• Hur många kameror har sedan beslutet fattades satts upp vid skolor och förskolor? 

 

Uppsala 7 december 

Therez Almerfors (M) 
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