
 KF 242   11 december  2017 
 
 

 

 Datum 
2017-12-08 

 

 
 Kommunfullmäktige 

Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med godkännande lägga förteckning över anmälningsärenden till protokollet. 
 
 
 
Förteckning över anmälningsärenden 
 
Anmälan av: 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) den 30 juni 2017 (KSN-2017-4027). Bilaga 1. 

 
Begäran av ledamot i kommunfullmäktige om att bli registrerad som partipolitiskt oberoende 
KSN-2017-3830. Bilaga 2 

 
Protokoll från medaljdelegationens sammanträde den 22 november 2017. Bilaga 3. 

 
Redovisning av motion som lämnats in vid kommunfullmäktiges sammanträde 6-7 
november 2017: 

Motion av Mia Nordström (C) om förbättrad cykelinfrastruktur i Uppsala (KSN-2017-3791). Bilaga 4 
 

Motion av Mia Nordström (C) om att utveckla Graneberg (KSN-2017-3792). Bilaga 5. 
 

Motion av Martin Wisell (KD) om att upprätthålla tysthetsnormen på kommunens bibliotek (KSN-
2017-3793). Bilaga 6. 

 
Svar på interpellationer som medgivits vid kommunfullmäktiges sammanträde 6-7 
november redovisas på fullmäktiges hemsida: 
 
https://www.uppsala.se/organisation-och-
styrning/organisation/ledning/kommunfullmaktige/moten/2017/11-december/ 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



Handläggare 
Maarit Rajamäki, Camilla Viberg 

Datum Diarienummer 
2017-10-24 OSN-2017-0522 

UPPSALA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ink. 2017 -11- 01 
Diarienr. 1..0t11.51-e‘  

Aktbil 

Kommunfullmäktige 

URNOR OMSORGSNÄMNDEN 

Rapport av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) den 30 juni 2017 

Kommuner har jämlikt 16 kap 6 f - h §§ SoL och 28 f - h §§ LSS skyldighet att rapportera 
beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL och insatser enligt 9 § LSS som inte verkställts inom 
tre månader eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. 

Ansvarig nämnd ska varje kvartal till kommunfullmäktige rapportera antalet gynnande beslut 
enligt SoL och insatser enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut 
eller där avbrott i verkställigheten överstiger tre månader. I rapporten ska anges vilka typer av 
bistånd besluten avser och hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. 

Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade och ska inte kunna härledas till enskild 
person. Det ska dock framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män. 

Bifogad rapport avser perioden 1 april till och med 30 juni, 2017. 

Antal beslut som inte verkställts inom 3 månader enligt ovan uppgick till 77 beslut. Fördelat 
på kön; 34 kvinnor och 43 män. 

De främsta anledningarna till att besluten om bostad med särskild service enligt LSS inte 
verkställts är: 

- resursbrist ledig bostad 
- att den enskilde tackat nej till erbjudanden 
- vill bo närmare stadskärnan 
- är inte redo att flytta 

Omsorgsnämnden har i bifogad rapport (bilaga la, 113) sammanställt ej verkställda beslut per 
den 30 juni 2017, som ej verkställts inom tre månader. 

Omsorgsnämnden 

    

    

Eva Christiemin 
Ordförande 

 

Kerstin Sundqvist 
Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, omsorgsnärrmden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: omsorgsnamnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Upilelue OMSORGSNÄMNDEN 

Bilaga la Sammanställning av ej verkställda SoL och LSS-beslut kvartal 2, 2017 

Tabell 1. Totalt antal ej verkställda SoL och LSS-beslut 
Kön Q2, 2017 Ql, 2017 Q4, 2016 Q3, 2016 
Män, SoL-beslut 6 8 8 12 
Kvinnor, SoL-beslut 3 5 8 7 
Män, LSS-beslut 37 32 38 48 
Kvinnor, LSS-beslut 31 26 20 20 
Summa 77 71 74 87 

Kommentar till tabell 1: Det har skett en ökning av ej verkställda beslut där brukaren väntat längre än tre månader på verkställighet. 
Det är främst insatsen bostad med särskild service enligt LSS som har ökat med fyra beslut. 

Tabell 2. Totalt antal giltiga SoL och LSS-beslut, 30 juni 2017 (Q2) 
Kön SoL LSS Total Andel (kön) 
Män 319 1464 1783 57% 
Kvinnor 350 990 1340 43% 
Summa 669 2454 3123 100% 

Kommentar till tabell 2: Totalt antal giltiga SoL och LSS-beslut, 30 juni 2017 uppdelat på kön inom de områden där beslut ej 
verkställts, se tabell 4 och 7. 

Tabell 3. Beviljade SoL-beslut som ej verkställts inom tre månader, 30 juni 2017 (Q2) 
SoL-insatser Antal män Antal kvinnor Totalt antal Andel män Andel kvinnor 
Särskilt boende, SoL (socialpsykiatri) 3 0 3 100% 0% 
Avlösarservice, SoL 2 1 3 67% 33% 
Ledsagning, SoL 0 1 1 0% 100% 
Kontaktperson, SoL 1 1 2 50% 50% 
Summa ej verkställda SoL-beslut 6 3 9 67% 33% 

Kommentar till tabell 3: Särskilt boende, SoL är den insats som har flest ej verkställda beslut. 



Tabell 4. Andel ej verkställda SoL-beslut, 30 juni 2017 (Q2) 

SoL-insatser 

Beviljade 
SoL-beslut 

Andel ej 
verkställda 
SoL-beslut 

Beviljade 
SoL-beslut 

Andel ej 
verkställda 
SoL-beslut 

Totalt antal 
giltiga SoL-beslut 

män män kvinnor kvinnor 
Särskilt boende, SoL socialpsykiatri 140 2,1% 99 0% 239 
Avlösarservice, SoL 27 7,4% 16 6% 43 
Ledsagning, SoL 52 0,0% 80 1% 132 
Kontaktperson, SoL 100 1,0% 155 1% 255 
Summa giltiga SoL-beslut 319 2% 350 0,9% 669 

Kommentar till tabell 4: Mellan kvartal ett, 2017 och kvartal två, 2017 har kvinnor i större utsträckning än män fått sitt beslut 
verkställt. 

Tabell 5. Orsaker till att SoL-besluten ej blivit verkställda, 30 juni 2017 (Q2) 

SoL-insatser 

Antal ej 
verkställda 
SoL-beslut 
(se tabell 3) 

Resursbrist, 
ledig bostad 

Resursbrist, 
personal 

Den enskilde 
har tackat nej 

Annat skäl 

Särskilt boende, SoL (socialpsykiatri) 
Avlösarservice, SoL 
Ledsagning, SoL 
Kontaktperson, SoL 

3 
3 
1 
2 

0 
0 
0 
0 

0 
3 

2 

Summa ej verkställda SoL-beslut 9 0 4 1 4 
Andel orsak till ej verkställda SoL-beslut 13% 40% 7% 40% 

Kommentar till tabell 5: Det främsta anledningen till ej verkställda beslut inom SoL är resursbrist, personal och annat skäl. 

Tabell 6. Beviljade LSS-beslut som ej verkställts inom tre månader, 30 juni 2017 (Q2) 
LSS-Insatser Antal män Antal kvinnor Totalt antal Andel män Andel kvinnor 
Bostad med särskild service, LSS (vuxna) 24 22 46 52% 48% 
Avlösarservice, LSS 3 1 4 75% 25% 
Daglig verksamhet, LSS 0 1 1 0% 100% 
Korttidsvistelse, LSS 1 2 3 33% 67% 
Kontaktperson, LSS 3 4 7 43% 57% 
Ledsagarservice, LSS 6 1 7 86% 14% 
Summa ej verkställda LSS-beslut 37 31 68 55% 45% 

Kommentar till tabell 6: Det är fler beslut inom LSS som ej verkställts än inom SoL. Bostad med särskild service enligt LSS vuxna är 
den insats som har flest ej verkställda beslut. Sedan föregående kvartal har ej verkställda beslut för LSS-boende vuxna ökat med fyra 
inrapporterade till IVO. Totalt har 6 beslut blivit verkställda.  



Tabell 7. Andelen ej verkställda LSS-beslut, 30 juni 2017 (Q2) 

LSS-insatser 

Giltiga 
LSS-beslut 

Andel ej 
verkställda 
LSS-beslut 

Giltiga 
LSS-beslut 

Andel ej 
verkställda 
LSS-beslut 

Totalt antal giltiga 
LSS-beslut 

män män kvinnor kvinnor 

Bostad med särskild service, LSS (vuxna) 381 6% 259 8% 640 
Avlösarservice, LSS 84 4% 32 3% 116 
Daglig verksamhet, LSS 539 0% 385 0% 924 
Korttidsvistelse, LSS 84 1% 39 5% 123 
Kontaktperson, LSS 221 1% 182 2% 403 
•Ledsagarservice, LSS 155 4% 93 1% 248 
Summa beviljade LSS-beslut, 2017-03-31 1464 16,3% 990 20% 2454 

Kommentar till tabell 7: Bostad med särskild service och korttidsvistelse är beslut som har lägst verkställighetsgrad. Män har fatt sina 
beslut i högre grad verkställda än kvinnor. 

Tabell 8. Orsaker till att LSS-besluten ej blivit verkställda, 30 juni 2017 (Q2) 

LSS-insatser 
Antal ej 

verkställda 
(se tabell 6) 

Resursbrist, 
ledig bostad 

Resursbrist, 
personal 

Den enskilde 
har tackat nej 

Annat skäl 

Bostad med särskild service, LSS (vuxna) 46 38 0 4 4 
Avlösarservice, LSS 4 0 2 0 2 
Daglig verksamhet, LSS 1 0 0 0 1 
Korttidsvistelse, LSS 3 0 1 0 2 
Kontaktperson, LSS 7 0 0 1 6 
Ledsagarservice, LSS 7 0 3 1 2 
Summa ej verkställda, LSS-beslut 68 38 6 6 17 
Andel orsak till ej verkställda, LSS-beslut 100% 55,9% 8,8% 8,8% 25,0% 

Kommentar till tabell 8: Den främsta anledningen till att beslut om bostad med särskild service vuxna, LSS inte verkställts är 
resursbrist, ledig bostad, andra skälet är att brukaren tackar nej till insatsen. Anledningen till att de tackar nej är varierande. Antalet 
ej verkställda beslut gällande bostad med särskild service, LSS har ökat med fyra inrapporterad brukare sedan föregående kvartal. 
Av de 46 brukare vars beslut ej blivit verkställt har sju personer fatt ett erbjudande. Det är 39 personer som inte fatt något erbjudande 
om bostad med särskild service, LSS inom tre månader och det innebär en risk för nämnden att behöva betala särskild avgift till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Tabell 9. Antal ej verkställda SoL och LSS-beslut som avslutats av annan anledning, 30 juni 2017 (Q2) 
SoL och LSS-insatser Antal män Antal kvinnor Totalt Andel män Andel kvinnor 
Avsagt sig insatsen 3 3 6 50% 50% 
Ändrad verkställighet 0 0 0% 0% 
Tidsbegränsat beslut 1 1 0% 100% 
Avliden 0 1 100% 0% 
Ej behov av insatsen 2 2 0% 0% 
Summa avslutade beslut 4 6 10 40% 60% 

Kommentar till tabell 9: Den främsta anledningen till avslutade beslut är att den enskilde har avsagt sig insatsen. 



Tabell 10. Antal verkställda SoL och LSS-beslut under Q2 2017 
SoL och LSS-insatser Antal män Antal kvinnor Totalt Andel män Andel kvinnor 
Korttidsvistelse, LSS 
Kontaktperson, LSS 
Bostad med särskild service, LSS 

i 
2 
2 

o 
i 
o 

1 
3 
2 

100% 
67% 

100% 

0% 
33% 
0% 

Summa verkställda beslut 5 1 6 83% 17% 

Kommentar till tabell 10: Tabellen visar de beslut som var inrapporterade som ej verkställda under föregående kvartal och som nu 
blivit verkställda. Kontaktperson, LSS är den insats som verkställts mest sedan föregående rapportering. 

Tabell 11. Antal SoL och LSS-beslut med avbrott, 30 juni 2017 (Q2) 
SoL och LSS-insatser Antal män Antal kvinnor Totalt Andel män Andel kvinnor 
Kontaktperson SoL 
Bostad med särskild service LSS (vuxna) 

o 
i 

i 
i 

1 
2 

0% 
50% 

100% 
50% 

Summa avbrott 1 2 3 33% 67% 

Kommentar till tabell 11: Brukare som har avbrott har beviljats annan insats i väntan på att vara redo för den beviljade insatsen. 



Tabell 1. Särskilt boende, SoL (socialpsykiatri 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 

Antal dagar från 
Antal dagar från besluts-/ 

besluts-/ avbrottsdatum Antal dagar från 
Beslutet ej avbrottsdatum Beslutet är till Beslutet är besluts-/ 

verkställt den till den verkställt verkställighets- avslutat avbrottsdatum 
30 juni 2017 30 juni 2017 (datum) datum (datum) till avslutsdatum 

2014-10-29 
2016-05-16 

Man 
Man 

975 
410 

x 
x 

Upppla 
OMSORGSNÄMNDEN 

Bilaga ib Tid för verkställighet kvartal 2, 2017 

Kommentar till tabell 1: De två brukare som väntar på verkställighet på särskilt boende, har fått erbjudande om boende men tackat nej. 

1(4) 

Tabell 2. Annat boende, SoL (träningsboende) 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 

Antal dagar från 
Antal dagar från besluts-/ 

besluts-/ avbrottsdatum Antal dagar från 
Beslutet ej avbrottsdatum Beslutet är till Beslutet är besluts-/ 

verkställt den till den verkställt verkställighets- avslutat avbrottsdatum 
30 juni 2017 30 juni 2017 (datum) datum (datum) till avslutsdatum 

Man 1 2016-10-17 1 1 2017-05-15 1 256 

Kommentar till tabell 2:-- 

Tabell 3. Avlösarservice, SoL 
Antal dagar från 

Antal dagar från besluts-/ 
besluts-/ avbrottsdatum Antal dagar från 

Beslutet ej avbrottsdatum Beslutet är till Beslutet är besluts-/ 
verkställt den till den verkställt verkställighets- avslutat avbrottsdatum 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 30 juni 2017 30 juni 2017 (datum) datum (datum) till avslutsdatum 

Man 
Kvinna 
Man 

2016-10-01 
2016-12-01 
2016-12-01 

x 
x 
x 

272 
211 
211 

Kommentar till tabell 3:-- 

Tabell 4. Kontaktperson, SoL 
Antal dagar från 

Antal dagar från besluts-/ 
besluts-/ avbrottsdatum Antal dagar från 

Beslutet ej avbrottsdatum Beslutet är till Beslutet är besluts-/ 
verkställt den till den verkställt verkställighets- avslutat avbrottsdatum 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 30 juni 2017 30 juni 2017 (datum) datum (datum) till avslutsdatum 

Kvinna 2015-12-02 2017-05-11 576 
Kvinna 
Man 

20 15-07-0 1 
2016-07-26 x 339 

2017-03-14 730 

Kvinna 2011-12-31 2017-04-20 2008 

Kommentar till tabell 5: -- 



Tabell 5. Ledsagning, SoL 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum  

Antal dagar från 
Antal dagar från besluts-/ 

besluts-/ avbrottsdatum Antal dagar från 
Beslutet ej avbrottsdatum Beslutet är till Beslutet är besluts-/ 

verkställt den till den verkställt verkställighets- avslutat avbrottsdatum 
30 juni 2017 30 juni 2017 (datum) datum (datum) till avslutsdatum 

Kvinna I 2017-03-30 r x 92 

Kommentar till tabell 6: -- 

Tabell 6. Korttidsboende socialpsykiatri SoL 

Antal dagar från 
besluts-/ 

Antal dagar från 
besluts-/ 

avbrottsdatum Antal dagar från 
Beslutet ej avbrottsdatum Beslutet är till Beslutet är besluts-/ 

verkställt den till den verkställt verkställighets- avslutat avbrottsdatum 
Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 30 juni 2017 30 juni 2017 (datum) datum (datum) till avslutsdatum 

Man 2016-06-09 2017-05-02 386 
Kvinna 2015-12-02 2017-06-30 576 

Kommentar till tabell 6: -- 

Tabell 7. Avlösarservice, LSS 
Antal dagar från 

Antal dagar från besluts-/ 
besluts-/ avbrottsdatum Antal dagar från 

Beslutet ej avbrottsdatum Beslutet är till Beslutet är besluts-/ 
verkställt den till den verkställt verkställighets- avslutat avbrottsdatum 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 30 juni 2017 30 juni 2017 (datum) datum (datum) till avslutsdatum 

Man 2017-03-28 x 94 
Man 2017-03-22 x 100 
Kvinna 2017-03-03 x 119 
Man 2017-03-16 x 106 

Kommentar till tabell 7: -- 
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Tabell 8. Bostad med särskild service, LSS (vuxna) 
Antal dagar från 

Antal dagar från besluts-/ 
besluts-/ avbrottsdatum Antal dagar från 

Beslutet ej avbrottsdatum Beslutet är till Beslutet är besluts-/ 
verkställt den till den verkställt verkställighets- avslutat avbrottsdatum 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 30 juni 2017 30 juni 2017 (datum) datum (datum) till avslutsdatum 

Kvinna 2012-11-01 x 1702 
Kvinna 2013-10-10 x 1359 
Kvinna 2016-05-31 x 395 
Man 2014-11-07 2017-05-20 925 
Man 2014-12-01 x 942 
Man 2015-02-25 x 856 
Kvinna 2015-10-21 x 618 
Man 2015-11-17 x 591 
Kvinna 2015-12-08 x 570 
Man 2015-12-09 x 569 
Man 2015-12-14 x 564 
Kvinna 2015-12-21 x 557 
Man 2015-12-22 x 556 
Man 2016-01-20 x 527 
Kvinna 2016-02-17 x 499 
Man 2016-02-17 x 499 
Man 2016-02-17 2017-04-21 499 
Man 2016-03-03 x 484 
Kvinna 2016-03-30 x 457 
Kvinna 2016-04-18 x 438 
Man 2016-04-18 x 438 
Man 2016-04-18 x 438 
Kvinna 2016-04-18 x 438 
Kvinna 2016-05-02 x 424 
Man 2016-06-09 x 386 
Man 2016-06-14 x 381 
Man 2016-06-22 2017-06-22 365 
Man 2016-06-22 x 373 
Man 2016-06-22 x 373 
Man 2016-08-23 x 311 
Kvinna 2016-08-23 x 311 
Kvinna 2016-08-23 x 311 
Man 2016-09-28 x 275 
Kvinna 2016-09-28 x 275 
Kvinna 2016-09-28 x 275 
Kvinna 2016-10-26 x 247 
Man 2016-10-26 x 247 
Man 2016-10-26 x 247 
Kvinna 2016-11-14 x 228 
Kvinna 2016-11-22 x 220 
Man 2016-12-05 x 207 
Man 2016-12-05 x 207 
Man 2017-01-09 x 172 
Kvinna 2017-01-20 x 161 
Man 2017-02-15 x 135 
Man 2017-02-22 x 128 
Kvinna 2017-02-22 x 128 
Kvinna 2017-02-22 x 128 
Kvinna 2017-02-22 x 128 

Kommentar till tabell 8: Antalet ej verkställda beslut gällande bostad med särskild service, LSS har ökat med fyra inrapporterade brukare sedan föregående 
kvartal. 

Tabell 9. Ledarsagarservice, LSS 
Antal dagar från 

Antal dagar från besluts-/ 
besluts-/ avbrottsdatum Antal dagar från 

Beslutet ej avbrottsdatum Beslutet är till Beslutet är besluts-/ 
verkställt den till den verkställt verkställighets- avslutat avbrottsdatum 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 30 juni 2017 31 juni 2017 (datum) datum (datum) till avslutsdatum 

Man 2016-09-16 x 287 
Man 2016-09-05 x 298 
Kvinna 2017-03-03 x 119 
Man 2017-03-27 x 95 
Man 2017-01-04 x 177 
Man 2016-12-09 x 203 

Kommentar till tabell 9: 
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Tabell 10. Korttidsvistelse, LSS 
Antal dagar från 

Antal dagar från besluts-/ 
besluts-/ avbrottsdatum Antal dagar från 

Beslutet ej avbrottsdatum Beslutet är till Beslutet är besluts-/ 
verkställt den till den verkställt verkställighets- avslutat avbrottsdatum 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 30 juni 2017 30 juni 2017 (datum) datum (datum) till avslutsdatum 
Kvinna 2016-10-27 x 246 
Man 2016-12-12 2017-06-21 200 
Kvinna 2017-03-24 x 98 
Man 2017-02-16 x 134 

Kommentar till tabell 10: Den främsta anledningen är resursbrist, ledig bostad. 

Tabell 11. Daglig verksamhet, LSS 
Antal dagar från 

Antal dagar från besluts-/ 
besluts-/ avbrottsdatum Antal dagar från 

Beslutet ej avbrottsdatum Beslutet är till Beslutet är besluts-/ 
verkställt den till den 30 verkställt verkställighets- avslutat avbrottsdatum 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 30 juni 2017 juni 2017 (datum) datum (datum) till avslutsdatum 
Kvinna 2016-04-13 2017-05-08 443 
Kvinna 2016-12-07 x 205 

Kommentar till tabell 11: -- 

Tabell 12. Kontaktperson, LSS 
Antal dagar från 

Antal dagar från besluts-/ 
besluts-/ avbrottsdatum Antal dagar från 

Beslutet ej avbrottsdatum Beslutet är till Beslutet är besluts-/ 
verkställt den till den verkställt verkställighets- avslutat avbrottsdatum 

Kön Beslutsdatum Avbrottsdatum 30 juni 2017 30 juni 2017 (datum) datum (datum) till avslutsdatum 
Man 2014-11-20 x 953 
Man 2016-05-25 x 401 
Man 2015-10-07 2017-04-04 632 
Man 2017-03-01 x 121 
Man 2016-12-15 2017-05-09 197 
Kvinna 2016-10-05 2017-04-04 268 
Kvinna 2016-12-01 x 211 
Kvinna 2017-03-01 x 121 
Kvinna 2014-09-04 x 1030 
Kvinna 2016-11-01 2017-03-15 241 
Kvinna 2017-01-24 x 157 
Kvinna 2015-03-25 2017-03-31 828 

Kommentar till tabell 12: Skälet som uppges är resursbrist på personal. 
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Från:  Kommuninformation
Skickat:  den 9 november 2017 14:42
Till:  KLK Kommunledningskontoret
Ämne:  VB: Utträde

Kategorier:  Röd kategori; Gul kategori

Från: Pavel Gamov [mailto:pavel.gamov@gmail.com] 
Skickat: den 9 november 2017 14:33
Till: Kommuninformation <kommuninformation@uppsala.se>
Ämne: Fwd: Utträde

Till den det berör,

härmed önskar undertecknad att bli registrerad som partipolitiskt oberoende hos Uppsala kommun. Vänligen
bekräfta detta.

Med vänlig hälsning,
Pavel Gamov

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Pavel Gamov <pavel.gamov@gmail.com>
Datum: 9 november 2017 13:57
Ämne: Utträde
Till: Medlemssekretariatet <medlem@sd.se>

Till den det berör,

härmed begär undertecknad utträde ur Sverigedemokraterna med omedelbar verkan.

Med hälsning,
Pavel Gamov
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Unitätä MEDALJDELEGATIONEN 

Protokoll från medaljdelegationens sammanträde den 22 november 2017 

Datum: 22 november 2017 

Närvarande: Carl Lindberg (S) ordförande 
Magnus Åkerman (M) vice ordförande 
Anita Berger (S), 
Johan Edstav (MP) 
Agneta Simonsson (L) 

Övriga deltagare: 
Anna Lind 
Josefm Lööf 
Elin Ahl 

1. Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes. 

2. Justeringsperson 
Johan Edstav utses till justeringsperson. 

3. Körschema 
Genomgång av körschemat och några sista ändringar gjordes. 
Kansliet fick i uppdrag att kontrollera säkerhetsfrågan. 

4. Lista samtliga medaljörer 
En lista har gjorts över samtliga medaljörer. Medalj delegationen beslutade att dörrarna 
i entrén ska vara låsta och två vakter ska finnas på plats hela kvällen. 

Kansliet hör med slottet om det finns en hjärtstartare på plats. 

5. Övriga frågor 
Motiveringarna justerades och Anita kommer endast läsa upp de personer som 
närvarar på medaljmiddagen. 

Kansliet skickar ut till medalj delegationen vilka presidier som kommer närvara. 

Mötet avslutas. 

bilaga 3



UndIrskrifter: 

Carl Lindberg, ordförande Johan Edstav, justerare 

2 (2) 

Elin Ahl, sekreterare 



Uppsala, den 23 augusti 2017 

Motion av Mia Nordström (C) om förbättrad 
cykelinfrastruktur i Uppsala 

Centerpartiet arbetar för att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Det innebär inte bara 
rättigheter för cyklister utan även skyldigheter att följa trafikregler och att parkera schysst. 
Dessutom innebär det en trafiksäkerhetsrisk för bilar och gående när cyklar parkeras 
utanför cykelställ. Det är därför angeläget att etablera cykelgarage med högre kapacitet och 
säkerhet som på sikt kan ersätta en del av cykelställen utomhus. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att kommunen ska intensifiera sitt arbete med att anlägga ett cykelgarage i närheten av 
resecentrum. 

att lättillgängliga cykelgarage på bottenplan ska ingå när kommunen bygger framtida 
parkeringsgarage för bilar. 

att cykelställ tas bort från offentliga miljöer i takt med att alternativa cykelparkeringar i 
närliggande parkeringshus kommer till. 

Mia Nordström (C) 

AIÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartik 
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Uppsala, den 21 augusti 2017 

Motion av Mia Nordström (C) om att utveckla 
Graneberg 

Att Uppsalas södra delar ligger vid Ekholn och att man kan åka båt ända till Stockholm 
innebär en stor potential för rekreation och besöksnäring. Vid Skarholmen och längs 
vattenvägen till Graneberg finns flera föreningar som driver båtklubbar och liknande. I 
vissa fall är kommunen ansvarig för fastigheterna som ofta är i väldigt dåligt skick. Det 
känns som att det är många kockar men en salig soppa där kommunen saknar riktning och 
kompass för området. Detta blir påtagligt när det kommer till parkeringsplatser, 
småbåtshamn och tankstation för iläggande av småbåtar. 

Kanske är undertecknad ute på djupt vatten men det verkar vara ganska oklart hur 
samordningen ska ske och vad kommunen egentligen vill med området. När de privata 
ägarna för Skarholmen nu planerar för ett helt nytt hotell- och konferenscenter är det hög 
tid att initiera ett projekt för att en gång för alla lösa upp knutarna, utveckla och 
marknadsföra området och dess aktiviteter på ett sätt som medför att fler Uppsalabor och 
besökare aktivt kan ta del av den fantastiska miljön. Projektet ska syfta till att öka områdets 
ekonomiska, sociala och milj ömässiga hållbarhet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att Uppsala kommun initierar ett projekt för att utveckla området från Skarholmen till 
Graneberg tillsammans med närings- och föreningsliv. 

'7 /7 
t,  

Mia Nordström 

Centerpartiet 
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"S/VVb I I 

Motion till Kommunfullmäktige 

Upprätthållll tystheesnormen på kommunens bibliotek 

Folkbiblioteket, det vill säga ett bibliotek tillgängligt för allmänheten och där utlåning som 

regel är gratis, har en lång historia i Sverige. Framför allt under slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet expandera antalet folkbibliotek snabbt. Folkbiblioteken drevs av olika 

typer av huvudmän, ofta med koppling till arbetarrörelsen, väckelserörelsen eller 

nykterhetsrörelsen. I och med folkbiblioteken fick den breda allmänheten tillgång till ett 

bokutbut som varit helt omöjligt om den enskilde skulle köpa in böckerna själv. Därigenom 

minskade dramatiskt skillnaden mellan rik och fattig när det gällde tillgång till litteraturen. 

Folkbiblioteken innebar redan från början många fördelar för de mindre bemedlade, som 

utgjorde flertalet av befolkningen. Förutom möjligheten att låna och läsa böcker innebar 

biblioteket en plats där den enskilde kunde studera ostört med tillgång till relevant litteratur. 

På biblioteket fanns också tillgång till en ofta kunnig bibliotekarie. 

Liksom många av de välfärdsuppfinningar som introducerats av civilsamhället, är 

folkbiblioteken idag till allra största delen ett kommunalt ansvar. 

Även idag fyller biblioteket en viktig roll, inte minst för barn och ungdomar. Barn och unga 

läser böcker i sådana mängder att få föräldrar skulle ha råd att köpa de lästa volymerna. 

Fördelarna med folkbibliotek kommer därför alla familjer till del, men dess betydelse är mest 

avgörande för dem med minst ekonomiska resurser. Biblioteket som en lugn plats för läsning 

är särskilt viktig för elever från trångbodda hem där det kan vara svårt att läsa läxor i fred. 

Genom kunniga bibliotekarier ges tips och hjälp för dem som inte får vägledning till 

litteraturen från annat håll. På biblioteken finns också tillgång till datorer och 

internetresurser, vilket främst gagnar barn och unga utan tillgång till egen dator men även 

många vuxna. 

Biblioteken är också en plats för människor i alla åldrar att läsa tidningar och tidskrifter utan 

att behöva betala för prenumerationen. För många äldre, men även yngre, är biblioteket en 

viktig social mötesplats. Med andra ord finns det i flera avseenden ett stort värde i 

biblioteket som ett lugn, tryggt och tillgängligt rum för alla medborgare, oavsett ålder eller 

social bakgrund. 
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En av förutsättningarna för att biblioteket dels ska vara en trygg och tillgänglig plats, dels en 

plats där man kan läsa koncentrerat, är att det råder vad som ibland kallas en tysthetsnorm. 

Tysthetsnormen innebär att besökarna bokstavligen försöker hålla nere ljudnivån genom att 

dämpa sitt tal och andra ljud. Den innefattar också att besökarna uppträder respektfullt mot 

varandra så att ingen besökare behöver uppleva platsen som otrygg eller otillgänglig. 

Naturligtvis utesluter inte detta att bibliotek utformas så att de kan vara en levande 

mötesplats, inte minst med stor plats för barnen. Det är dock viktigt att det finns väl tilltagna 

utrymmen för dem som önskar stillhet och tystnad. 

På senare tid har tysthetsnormen på kommunala bibliotek ifrågasatts, kanske mest uttalat av 

generalsekreteraren i Svensk biblioteksförening och av Stockholms kulturborgarråd. 

Samtidigt har behovet av tysthetsnormen blivit allt tydligare i och med att svåra 

ordningsstörningar blivit allt vanligare på kommunala bibliotek runt om i landet. Hotfulla 

gäng tillåts undanröja såväl den dämpade ljudnivån som tryggheten och tillgängligheten för 

besökarna. Bibliotekens många värden undergrävs därmed. De största förlorarna blir barn 

och ungdomar från familjer med svag ekonomi och/eller svag lästradition eftersom dessa har 

svårast att kompensera för förlusten av bibliotekets funktioner. Tysthetsnormens 

sammanbrott bidrar därmed till att fördjupa de sociala klyftorna. 

Kulturnämnden i Uppsala kommun har nyligen antagit en biblioteksplan, där det framstår 

som självklart att folkbiblioteket är en trygg plats som bland annat tillgodoser människors 

behov av tystnad. Däremot är biblioteksplanen inte operativ när det gäller hur ett sådant 

önskat tillstånd kan vidmakthållas eller skapas. 

I och med att tysthetsnormen är omtvistad i samhället och den politiska ledningen ser på 

frågan på olika sätt i olika kommuner, är det angeläget att kommunfullmäktige gör ett tydligt 

ställningstagande om vad som ska gälla i Uppsala kommun. Ett politiskt ställningstagande 

från kommunens högsta beslutande organ ska i demokratisk ordning följas av ansvarig 

nämnd och förvaltningsorganisation. 

Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att anta som politisk inriktning att tysthetsnormen ska gälla i enlighet med motionen på de 

folkbibliotek som drivs av Uppsala kommun. 

Att uppdra till Kulturnämnden att utarbeta en handlingsplan för att upprätthålla 

tysthetsnormen på folkbiblioteken inom Uppsala kommun. 

Martin Wisell (KD) 
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