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Kommunfullmäktige

Motion av Johan Carlsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan
Hanna (C) och Ulla Johansson (KD) om att inleda förhandling
med Fyrishov om träffpunktsverksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Reservationer
Fredrik Ahlstedt, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan (L), Stefan
Hanna (C) och Jonas Segersam (KD), reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
I avgörandet deltagande
Marlene Burwick (S), Erik Pelling (S), Caroline Hoffstedt (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa
Mothata (S), Maria Gardfjell (MP), Rickard Malmström (MP), Ilona Szatmári Waldau (V),
Fredrik Ahlstedt (M), Mats Gyllander (M), Rikard Sparby (M), Mohamad Hassan (L), Stefan
Hanna (C), Jonas Segersam(KD), Simon Alm (SD)
Uppsala 31 maj 2017
Marlene Burwick/Ingela Persson
Ärendet
Johan Carlsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Ulla Johansson (KD),
föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2016, att om
inte Karl-Johan erbjuds invånarna som träffpunkt ska kommunen förhandla med Fyrishov om att
erbjuda utrymme för träffpunktsliknande luncher i delar av sin restaurang.
Motionen återges som bilaga 1.
Beredning
Ärendet har beretts gemensamt av kommunledningskontoret och äldreförvaltningen.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Nämndbehandling
Äldrenämnden har behandlat ärendet den 27 april 2017 och föreslår att motionen besvaras
med föredragningen i ärendet. Förvaltningens föredragning sammanfaller med föredragningen
nedan.
Protokollsutdrag återges som bilaga 2.
Föredragning
Äldrenämnden har den 27 oktober 2016 beslutat att göra ett uppehåll i verksamheten på
seniorrestaurang Karl-Johan, i avvaktan på nytt kök och restaurang i planerade fastigheter i
området. Detta mot bakgrund av att nuvarande lokaler är utdömda. En renovering av befintliga
lokaler skulle innebära höga kostnader, men på grund av lokalernas beskaffenhet finns inte
förutsättningarna för att kunna uppnå ett rationellt fulländat kök. Fastighetsägaren kan i dagsläget
inte erbjuda ersättningslokal i befintligt fastighetsbestånd i området.
Äldrenämnden har undersökt möjligheten att erbjuda seniorluncher i alternativa lokaler i
närområdet. Ett internavtal har tecknats som innebär att seniorluncher kommer att erbjudas på
Fyrishovs restaurang under perioden 20 mars till 31 december 2017. Priset för seniorluncher
på Fyrishov kommer att vara 50 kr för personer som är 65 år och äldre, vilket är samma pris
som på kommunens övriga seniorrestauranger.
Träffpunkt Karl-Johan och Seniorrestaurang Karl-Johan är skilda verksamheter.
Äldrenämndens beslut om uppehåll i verksamheten på seniorrestaurang Karl-Johan innefattar
inte träffpunktsverksamheten, som fortsätter i samma lokaler som tidigare. Träffpunkt KarlJohan omfattas därför inte av detta uppehåll, utan är en separat verksamhet på annan adress.
Äldrenämnden har således redan tillgodosett motionens intention varför något beslut av
kommunfullmäktige inte behövs i frågan.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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Uppsala, den 12 december 2016

Motion om att inleda förhandling med Fyrishov om
träffpunktsverksamhet
En kontroll av miljöförvaltningen har visat på brister i livsmedelshanteringen på
Träffpunkt Karl-Johan på Svartbäcksgatan 52. Platsen har nu dömts ut som otjänlig för
livsmedelsverksamhet. Det är bra att detta uppmärksammats av miljöförvaltningen, men
det är olyckligt att ett kök som bereder mat för äldre har så stora brister.
Uppsalas äldre måste kunna känna sig trygga i den mat de bereds inom kommunala och
kommunalt finansierade verksamheter är säker och hälsosam. Den verksamhet som bedrivs
genom träffpunkt Karl-Johan är viktig och uppskattad av många äldre. Den erbjuder dem
bland annat möjlighet att träffas och umgås, ta del av nyheter, dansa och träna qigong.
Om verksamheten inte får vara kvar på Svartbäcksgatan menar Alliansen således att det är
viktigt att den kan fortsätta på en ny plats som lever upp till de lagstadgade kraven på
livsmedelsverksamhet. Vi anser att Fyrishov vore en lämplig plats för denna typ av
verksamhet. Vi uppmanar därför kommunfullmäktige att uppdra åt kommunen att inleda
förhandlingar med Fyrishov om att erbjuda utrymme för liknande verksamhet i delar av sin
restaurang.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Alliansen

att om inte Karl-Johan erbjuds invånarna som träffpunkt ska kommunen förhandla med
Fyrishov om att erbjuda utrymme för träffpunktsliknande luncher i delar av sin
restaurang.
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Motion av Johan Carlsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C)
och Ulla Johansson (KD) om att inleda förhandling med Fyrishov om
träffpunktsverksamhet
ALN-2017-0271
Beslut
Äldrenämnden beslutar
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservationer
Stefan Hanna (C), Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Maria Petersson (M), Camilla Westerborn
(L), och Ulla Johansson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2017-03-16 från förvaltningen.
Johan Carlsson (M), Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C) och Ulla Johansson (KD), föreslår i
motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2016, att om inte Karl-Johan
erbjuds invånarna som träffpunkt ska kommunen förhandla med Fyrishov om att erbjuda utrymme för
träffpunktsliknande luncher i delar av sin restaurang.

I föredragningen framhålls att äldrenämnden redan tillgodosett motionens intention, varför något
beslut av kommunfullmäktige inte behövs i frågan.

Yrkanden
Ordföranden Monica Östman (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Stefan Hanna (C) yrkar med stöd av Johan Carlsson (M), Sten Daxberg (M), Maria Petersson (M)
Camilla Westerborn (L) och Ulla Johansson (KD) bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner bifall för eget yrkande.
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ÄLDRENÄMNDEN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2017-04-27

Plats och tid:

Radisson Blu, klockan 16.00 — 16.50

Beslutande:

Monica Östman (S), Ordförande
Eva Adler (MP), 1:e vice
ordförande
Stefan Hanna (C), 2:e vice
ordförande
Jonas Larsson Tagizadeh (S)
Claes Olsson (S)
Araxi Tadaros (MP)
Per-Olof Forsblom (V)
Staffan Yngve (S)
Johan Carlsson (M)
Sten Daxberg (M)
Maria Petersson (M)
Camilla Westerbom (L)
Ulla Johansson (KD)

Övriga
deltagare:

Ersättare:

Eileen Rönnlund-Holmgren (S)
Monica Söderbaum (MP)
Sara Nilsson (M)
Kjell Aleklett (L)
Carolina Wigenfeldt (C)

Gunn-Henny Dahl förvaltningsdirektör, avdelningschefer Yvonne Jonsson, Cecilia
Wadestig och Maja Hedin, Bo Engström planeringschef, Peter Fichtel stabschef,
Magnus Bergman-Kyllönen ekonomichef och Madeleine Jontell HR-chef

Utses att justera:

Stefan Hanna (C)

Justeringens
plats och tid:

Sta9onsgatan 12, 1061naj 2017

Paragrafer:

57 - 78

Underskrifter:
Monica Östman (S), ordförande
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Annie Arkebäck Mor6n, sekreterare
ANSLAG/BEVIS
Organ:
Datum:
Anslag sätts upp:
Protokollet finns
tillgängligt på:

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens
anslagstavla.
Äldrenämnden
2017-04-27
Sista dag att överklaga:
2017-06-02
2017-05-12
2017-06-05
Anslaget tas ner:
www.uppsala.se oc äldreförvaltningen

Underskrift:
Annie Arkebäck
Arkebäck Mor61.
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Uppsala, den 12 december 2016

Motion om att inleda förhandling med Fyrishov om
träffpunktsverksamhet
En kontroll av miljöförvaltningen har visat på brister i livsmedelshanteringen på
Träffpunkt Karl-Johan på Svartbäcksgatan 52. Platsen har nu dömts ut som otjänlig för
livsmedelsverksamhet. Det är bra att detta uppmärksammats av miljöförvaltningen, men
det är olyckligt att ett kök som bereder mat för äldre har så stora brister.
Uppsalas äldre måste kunna känna sig trygga i den mat de bereds inom kommunala och
kommunalt finansierade verksamheter är säker och hälsosam. Den verksamhet som bedrivs
genom träffpunkt Karl-Johan är viktig och uppskattad av många äldre. Den erbjuder dem
bland annat möjlighet att träffas och umgås, ta del av nyheter, dansa och träna qigong.
Om verksamheten inte får vara kvar på Svartbäcksgatan menar Alliansen således att det är
viktigt att den kan fortsätta på en ny plats som lever upp till de lagstadgade kraven på
livsmedelsverksamhet. Vi anser att Fyrishov vore en lämplig plats för denna typ av
verksamhet. Vi uppmanar därför kommunfullmäktige att uppdra åt kommunen att inleda
förhandlingar med Fyrishov om att erbjuda utrymme för liknande verksamhet i delar av sin
restaurang.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Alliansen
att om inte Karl-Johan erbjuds invånarna som träffpunkt ska kommunen förhandla med
Fyrishov om att erbjuda utrymme för träffpunktsliknande luncher i delar av sin
restaurang.
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