
171

Uppsala kommunfullmäktiges tryck 2011
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KAllelSe

Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, 
Sal B, Vaksala torg 1, måndagen den 29 au
gusti 2011, kl 16.30 – frågor och interpella-
tioner besvaras efter eventuella anmälningsä-
renden och senast kl 17.30 börjar behandling 
av beslutsärenden – för behandling av ärenden 
enligt nedan. 

 96.  Val av justerare och bestämmande av tid 
för justering av protokollet

 97.  Eventuella anmälningsärenden

Beslutsärenden

 98.  Valärenden
 99.  Arbetarbostadsstiftelsen, permutationsan

sökan 173
100.  Fastighetsnämndens förslag till ny in

ternhyresmodell 174
101.  Motion av Niclas Malmberg (MP) om att 

inrätta en inomkommunal klimatfond för 
att ge ekonomiska styrmedel till klimat
smart beteende (bordlagd KF 201105
30 Ser A nr 81)

102.  Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om be
hovet av regler för fördelning av resurser 
för kommunalråd 176

103.  Motion av Johan Lundqvist (MP), Caro
line Andersson (S) och Emma Wallrup 
(V) om hemlagad mat i hemtjänsten 178

104.  Motion av Erik Pelling och Bengt Sand
blad (båda S) om kunskapsbaserad ung
domspolitik 180

105.  Motion av Erik Pelling och Berit Erics
son (båda S) om att bygga färdigt cykel
vägen till Bälinge via Ulva 184

106. Motion av Ingmar Jansson (C) om att 

bygga cykelvägen vid väg 272 fram till 
Brobykorset och sedan Ulva 186

107.  Motion av Caroline Andersson (S), Jo
han Lundqvist (MP) och Liza Boëthius 
(V) om möjligheten för äldre att välja 
vårdboende 188

108.  Motion av Ilona Szatmari Waldau (V) 
om arbetet med jämställdhetsintegrering

  190
109. Motion av Ilona Szatmari Waldau och 

Emma Wallrup (båda V) om allaktivi
tetshus med kollektivt boende 193

110.  Motion av Erik Pelling och Rahima Or
tac (båda S) om att utveckla Gränbypar
ken 195

111. Motion av Jeannette Escanilla (V), Eva 
Adler (MP) och Caroline Andersson (S) 
om äldres rätt till en kontaktperson som 
talar det egna modersmålet 197

112. Motion av Jeannette Escanilla (V) om 
att avskaffa vårdnadsbidraget i Uppsala 
kommun 199

Frågor och interpellationer

113. Fråga av Johan Lundqvist (MP) om del
tagande i Cykelfrämjandets granskning 
Kommunvelometer 201

114.  Interpellation av Johan Lundqvist (MP) 
om miljökvalitetsnormer – överskridan
den av normen för kväveoxider (bord
lagd KF 20110530) 202

115. Interpellation av Ilona Szatmari Waldau 
(V) om jämställdhetsintegrering (bord
lagd KF 20110530) 203

116. Interpellation av Staffan Yngve (S) om 
varför inte källsortering har införts fullt 
ut inom kommunens egna verksamheter 
(bordlagd KF 20110530) 205

117.  Interpellation av Stavros Giangozoglou 
(S) om att stoppa svarttaxiverksamhet 
(bordlagd KF 20110530) 207

118. Interpellation av Rickard Malmström (MP) 
om exploateringen av Gränby Backe, sva-
ret separat 208

119.  Interpellation av Stefan Lundkvist (SD) 
om historieundervisningen i Uppsala 
kommuns skolor, svaret separat 209
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Handlingarna till sammanträdet finns tillgäng
liga i Stadshuset, kommunledningskontoret 
och kommuninformationen, stadsbiblioteket 
samt på uppsala.se

Kommunfullmäktiges sammanträde direkt
sänds i TV Uppsala och på uppsala.se

Uppsala den 15 augusti 2011

lars Bäcklund/Astrid Anker
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Nr 99. Arbetarbostadsstiftelsen, permu-
tationsansökan
(KSN20110172)

Kommunfullmäktige
 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att hos Kammarkollegiet ansöka om tillstånd 
att ändra Arbetarbostadsstiftelsens stadgar, på 
så sätt att stiftelsen får avyttra sina andelar i 
bostadsrättsföreningen Orstenen och i stället 
förvalta kapitalet i likvid form. 

Uppsala den 18 maj 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Sofia Spolander (alla M), Cecilia Hamenius, 
Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Jo
han Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris
topher Lagerqvist, Fredrik Ahlstedt (alla M), Ka
rin Ericsson (C), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
Arbetarbostadsstiftelsens kapital är bundet i 
20 bostadsrättslägenheter i ett servicehus. Stif
telsen önskar förvalta kapitalet i likvid form i 
stället. För detta krävs tillstånd från Kammar
kollegiet att ändra i stiftelsens stadgar.

Föredragning
Arbetarbostadsfonden bildades i slutet av 
1850talet då brännvinsutskänkningen i Upp
sala avsatte en del av sin vinst för att köpa in 
mindre gårdar i utkanten av staden vari lä
genheterna skulle uthyras till ”ordentligt och 

välfrejdat arbetsfolk som under minst tre års 
tid varit mantalsskrivna i staden och under 
denna tid gjort sig kända för arbetsamhet och 
ett ordentligt och nyktert levnadssätt”. Stiftel
sen ägde två fastigheter, Kungsängen 24:5 och 
24:6. Efter permutation 6 oktober 1976 sålde 
stiftelsen fastigheterna och köpte 20 bostads
rättslägenheter i servicehuset Orstenen 1988, 
Riksbyggen Uppsalahus 29. Med biståndsbe
slut som grund hyrdes lägenheterna ut till per
soner med vård, omsorgs, tillsyns och trygg
hetsbehov. Sedan 2008 görs inte längre någon 
biståndsbedömning. 

Stiftelsen har en till Uppsala kommun an
knuten förvaltning. Det övergripande ansvaret 
för förvaltningen åvilar kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har 
delegerat till fastighetsnämnden att förvalta 
stiftelsens bostäder.

När fastighetsnämnden, 1988, på kommun
fullmäktiges uppdrag, köpte bostadsrätterna 
för stiftelsens räkning, angavs felaktigt kom
munen som ägare. För att rätta till detta överlät 
fastighetsnämnden i november 2008 bostads
rätterna till Arbetarbostadsstiftelsen. I septem
ber 2009 ansökte stiftelsen om medlemskap 
i bostadsrättsföreningen Uppsalahus 29. Bo
stadsrättsföreningen ville dock inte godkänna 
stiftelsen som medlem i föreningen. För att lösa 
den uppkomna situationen önskar stiftelsen nu 
sälja bostadsrätterna, placera kapitalet och dela 
ut avkastningen i enlighet med stiftelselagens 
och skattelagstiftningens bestämmelser.

Ekonomiska konsekvenser
Om Kammarkollegiet godkänner en permuta
tion kan stiftelsens kapital placeras i enlighet 
med dess placeringspolicy och avkastningen 
delas ut i enlighet med stiftelsens ändamål. I 
permutationsansökan har ändamålet för stiftel
sen formulerats som ”. dela ut hela eller delar 
av avkastningen till behövande för bostadsän
damål”.
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Nr 100. Fastighetsnämndens förslag till 
ny internhyresmodell
(KSN20110382) 

Kommunstyrelsen
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att anta fastighetsnämndens förslag till funk
tionshyra som ny internhyresmodell för peda
gogiska lokaler, med undantag av krav om hy
resgaranti, att gälla från 1 januari 2012,

att uppdra till kommunstyrelsen att beakta 
beslutet enligt ovan vid revidering av IVE 
20122015, samt

att uppdra till fastighetsnämnden att åter
komma till kommunstyrelsen med förslag till 
vidareutveckling av reglerna för internhyran, 
inom ramen för den ansvarsfördelning som 
kommunfullmäktige fastställt, senast oktober 
2011.

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del 
beslutat

att uppdra till kommunledningskontoret att 
ytterligare utreda destineringen av kommun
fullmäktiges särskilda tillskott.

Marlene Burwick, Hilde Klasson, Bengt 
Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria 
Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och Ilo
na Szatmari Waldau (V) reserverar sig till för
mån för att första attsatsen ska lyda: att anta 
fastighetsnämndens förslag till funktionshyra 
som ny internhyresmodell för pedagogiska lo
kaler, att gälla från den 1 januari 2012.

Uppsala den 10 augusti 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Per Davidsson

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Karin Ericsson (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Hilde Klasson, Bengt 

Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria 
Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander (M), 
Milischia Rezai (S), Frida Johnsson (MP) och 
Emma Wallrup (V).

Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2010 
om ny ansvarsfördelning för de pedagogiska 
lokalerna och uppdrog till fastighetsnämnden 
(FSN) att utarbeta en modell för en mer flexi
bel förhyrning av speciallokaler samt att utar
beta förslag till modell för kostnadsfördelning 
av upprustning av skolfastigheter som finns i 
bevarandeplanen. Beslutet innebar att produk
tionen övertog ansvaret som hyresgäster för 
alla pedagogiska lokaler, dvs. att lokalerna är 
en av produktionsresurserna som produktions
styrelserna har att hantera inom de givna re
surserna. 

Fullmäktiges beslut hade föregåtts av kom
munstyrelsens beslut från den 19 mars 2008 
att uppdra till FSN att utarbeta ett nytt produk
tionsbaserat internhyressystem.

FSN beslutade  den 16 juni 2011  (bilaga 1, 
utsändes separat)

att godkänna redovisat förslag till intern
hyressystem rörande pedagogiska lokaler i 
Uppsala kommun, daterat 16 juni 2011, med 
tillämpning from 1 januari 2012 

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kom
munfullmäktige godkänna redovisat förslag,

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kom
munfullmäktige ge fastighetsnämnden i upp
drag att, i samarbete med berörda nämnder, 
utreda och föreslå förändringar enligt före
dragningen i ärendet, som tydliggör ansvar och 
roller för pedagogiska lokaler.

Förslaget innebär en funktionshyra där stör
re nyinvesteringar hanteras i särskild ordning 
de första tio åren genom ett kommunbidrag till 
hyresvärden FSN motsvarande 90  procent av 
merkostnaden. Resterande 10 %  utgör hyres
gästens kostnad och ska utgöra ett incitament 
för att inte begära investeringar i lokaler mer 
än nödvändigt.

Funktionshyran föreslås ha tre olika nivåer 
beroende på lokalens standard och kapacitet. 
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Den bygger på självkostnad inklusive visst 
underhåll för respektive verksamhet, förskola, 
grundskola och gymnasium. Hanteringen av 
speciallokaler regleras i annat ärende och inne
bär att skolorna hyr dessa endast vid behov, 
vilket ger utrymme till en flexiblare använd
ning samt en bättre förutsättning för den kom
munalt drivna verksamheten att konkurrera på 
lika villkor jämfört med extern produktion.

Föredragning
FSN:s förslag har utarbetats i nära dialog med 
representanter från Vård & Bildning samt kon
toret för barn, utbildning och arbetsmarknad. 

Förslaget följer i stort den inriktning som 
fullmäktige fastlagt i sitt beslut från juni 2010. 
Det som avviker är att FSN vill ha en hyres
garanti för ny och omfattande investeringar 
i pedagogiska lokaler. Detta bryter mot den 
ansvarsstruktur som beslutats.

Kommunfullmäktige beslutade att upp
dragsnämnderna som beställare av pedago
gisk verksamhet ska bidra med sin kunskap 
om framtida lokalbehov utifrån sitt ansvar 
för den pedagogiska verksamheten. Det inne
bär att uppdragsnämnderna regelbundet till 
FSN ska rapportera behovet av lokaler uti
från befolkningsutvecklingen, att FSN efter 
diskussioner även med styrelsen för vård och 
bildning (SVB) planerar för hur behoven ska 
tillgodoses. Som uppdragsnämnd med ansvar 
för verksamhetslokaler är det FSN som ska an
svara för att verksamheternas behov tillgodo
ses och även bära det ekonomiska ansvaret och 
risken. De pedagogiska uppdragsnämnderna 
ansvarar för att barn/elever får den omsorg och 
utbildning de har rätt till och bär det ekono
miska ansvaret för detta genom ersättning per 
barn/elev till producenter, såväl interna som 
externa, även om efterfrågan skiljer sig från 
den planerade befolkningsutvecklingen. De 
pedagogiska uppdragsnämnderna ska således 
inte bära ansvaret för lokalplaneringen när en 
särskild nämnd finns för detta. 

I de fall produktionen begär större ny eller 
ombyggnationer ska detta påverka hyresnivån 
i kombination med kontraktstidens längd. 

Då planeringen av pedagogiska lokaler krä
ver framförhållning, dvs. en planering av kom

munbidrag för täckande av merkostnaden som 
en del i den årliga IVEplaneringen, skapas en 
viss ”överprövning” av nyproduktion och stora 
renoveringar. Detta förfaringssätt bör ge en till
räcklig trygghet för FSN att bära ansvaret för 
verksamhetslokalerna inom det pedagogiska 
verksamhetsområdet.

FSN begär att kommunfullmäktige ska fast
ställa den nya internhyresmodellen.  Kommun
styrelsen gav ursprungligen FSN i uppdrag att 
utarbeta en ny produktionsbaserad internhy
resmodell 2008. Därefter fastställde fullmäk
tige ansvarsfördelningen 2010, varvid en funk
tionsmodell för internhyran presenterades och 
låg till grund för ansvarsfördelningen. Då nu 
liggande modell innebär en konkretisering och 
slutligt förslag och svar på det uppdrag FSN 
fick 2008  föreslås beslut i ärendet fattas av 
kommunstyrelsen enligt ovan.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär att kostnadskonsekvenser av 
nyproducerade pedagogiska lokaler som tas i 
bruk 2012 och därefter behöver arbetas in i en 
översyn av FSN:s (blivande lokalägarnämn
den) ekonomiska ramar från och med 2012.
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Nr 102. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) 
om behovet av regler för fördelning av 
resurser för kommunalråd
(KSN20110145)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att uppdra till kommunstyrelsen att belysa 
frågan om regler för fördelning av resurser för 
kommunalråd, samt

att därmed besvara motionen.
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del 

beslutat
att, under förutsättning av att kommunfull

mäktige bifaller kommunstyrelsens förslag, 
uppdra till ERSgruppen att genomföra upp
draget och redovisa till kommunstyrelsen se
nast den 31 maj 2013.

Uppsala den 18 maj 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Sofia Spolander (alla M), Cecilia Hamenius, 
Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Jo
han Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris
topher Lagerqvist, Fredrik Ahlstedt (alla M), Ka
rin Ericsson (C), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
Ulrik Wärnsberg (s) föreslår i motion, väckt 
vid sammanträdet den 28 februari 2011, kom
munfullmäktige att uppdra till arbetsgruppen 
för ersättningsfrågor för förtroendevalda (ERS
gruppen) att i god tid innan mandatperiodens 

slut lägga fram förslag om principer och regler 
för fördelning av kommunalrådstid för partier 
i kommunfullmäktige. 

Motionen återges i bilaga 1.

Remissbehandling
Motion har remitterats till ERSgruppen som i 
yttrande den 28 mars 2011 anför att frågan bör 
utredas och att gruppen är beredd att åta sig 
uppdraget. Gruppen föreslår att frågan belyses 
från olika aspekter. Bilaga 2.

Föredragning
När det gäller frågor rörande fördelning av 
uppdrag för förtroendevalda liksom när det 
gäller ersättningsfrågor till förtroendevalda 
lägger inte kontoret förslag utan för fram ERS
gruppens förslag. 

ERSgruppens förslag är förtydligat så till 
vida att fullmäktige föreslås ge i uppdrag till 
kommunstyrelsen som i sin tur uppdrar till 
ERSgruppen. Vidare föreslås en tidsgräns för 
när uppdraget ska redovisas. Om det redovi
sas före sommaren 2013 ger det möjlighet att 
under hösten året före nästa kommunalval ut
arbeta regler om det skulle bli kommunstyrel
sens ställningstagande med anledning av ERS
gruppens redovisning.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget till beslut medför inga ekonomiska 
konsekvenser då ERSgruppens arbete inte 
medför några extra kostnader.

Bilaga 1
Uppsala kommun har idag inga egentliga reg
ler för hur kommunalrådstid ska fördelas mel
lan partierna. Detta kan synas märkligt, när att 
bli förtroendevald som kommunalråd kan ses 
som ett tydligt uttryck för vår politiska demo
krati som den tillämpas i den kommunala poli
tiken. Demokratin bygger på en mycket tydlig 
och klar princip: en person – en röst, och med 
en lika rösträtt för alla. Med en sådan glasklar 
princip i botten borde helt självklart alla andra 
principer för demokratins gestaltande vara lika 
självklara, så att den på valdagen uttryckta 
folkviljan får ett tydligt genomslag i den poli
tiska ledningen av kommunen.
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Så är inte fallet vad gäller fördelning av tid 
för kommunalråd i Uppsala kommun. Så till 
exempel kan vi se att ett parti som har gått från 
6 mandat till 11 mandat i kommunfullmäktige 
har endast fått en förändring av sin kommu
nalrådstid från 70 % till 95 %. Detta samtidigt 
som ett annat parti som minskar från 11 till 8 
mandat får behålla kommunalrådstid motsva
rande 140 %. Dessutom har partier som har ett 
oförändrat antal mandat fått en minskad kom
munalrådstid.

Detta framstår inte som ett regelverk byggt 
på tydlighet och förutsägbarhet, utan verkat 
mera grundas på förhandlingar och godtycke. 
Det menar vi inte är acceptabelt i en demokra
tisk organisation. Därför anser vi att Uppsala 
kommun i likhet med många andra kommuner 
och landsting bör införa klara regler för för
delning av kommunalrådstid. Ett exempel kan 
vara Landstinget i Uppsala län.

En mycket enkel modell skulle kunna vara 
att varje mandat i kommunfullmäktige genere
rar 10 % kommunalrådstid. Därmed finns det 
810 % total kommunalrådstid (8,1 heltider) i 
en total ram att fördela mellan partierna i KF.

Lämpligen kombineras även detta med de 
regler som finns om hel- och deltidsarvoderade 
politiker i bestämmelserna om ekonomiska er
sättningar till förtroendevalda med heltidsupp
drag eller deltidsuppdrag i Uppsala kommun 
(ERSH), om att 40 % ska vara minsta tid för 
uppnående av pensionsvillkor, etc. Inklusive de 
nuvarande reglerna om 65 % gruppledararvode.

Detta skapar ett demokratiskt och transpa
rent system som är lätt att förstå och går att 
förhålla sig till, då det blir det faktiska valre
sultatet som på ett tydligt sätt får genomslag. 
Istället för dagens förhandlingsmodell så blir 
det ett förutsägbart system byggt på demokra
tiska principer.

Det kan sedan vara upp till respektive parti 
eller dess koalitionsparter att komma överens 
om att kommunalrådstid på deltid kan kom
bineras med tid för ordförande eller vice ord
förande. Detta bör dock vara en angelägenhet 
för berörda partier, och ska inte påverka den 
totala tillgängliga tiden för kommunalråd för 
andra partier som inte ingår i samma koalition 
eller samverkan.

Med anledning av ovanstående föreslås 
kommunfullmäktige besluta:

Att uppdra till arbetsgruppen för ersättnings
frågor för förtroendevalda (ERSgruppen) att i 
god tid innan mandatperiodens slut lägga fram 
förslag om principer och regler för fördelning 
av kommunalrådstid för partier i kommunfull
mäktige.

Bilaga 2
ERSgruppen har fått motionen på remiss och 
anför följande.

Gruppen konstaterar att regler av det slag 
motionären efterlyser inte har funnits i Upp
sala kommun men finns däremot i landstinget 
där de omfattar såväl landstingsråd som poli
tiska sekreterare.

Gruppen anser att frågan bör belysas och är 
beredd att åta sig uppdraget. Uppdraget bör 
dock vara öppnare än vad motionären yrkar. 
ERSgruppen föreslår därför att den ges i upp
drag att belysa frågan från olika aspekter och 
rapportera till kommunstyrelsen.
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Nr 103. Motion av Johan lundqvist 
(MP), Caroline Andersson (S) och 
emma Wallrup (V) om hemlagad mat i 
hemtjänsten
(KSN20100652)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet.

Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas
son, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig enligt bilaga 3.

Uppsala den 18 maj 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Sofia Spolander (alla M), Cecilia Hamenius, 
Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Jo
han Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris
topher Lagerqvist, Fredrik Ahlstedt (alla M), Ka
rin Ericsson (C), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
I en motion av Johan Lundqvist (MP), Caro
line Andersson (S) och Emma Wallrup (V), 
väckt den 29 november 2010, föreslås kom
munfullmäktige besluta att uppdra till äldre
nämnden  att prioritera maten som en del av 
den goda äldreomsorgen genom att garantera 

de äldre rätt till hemlagad mat inom hemvår
den, bilaga 1.

Remissbehandling
Motionen har remitterats till äldrenämnden och 
remissvar från nämnden har inkommit, bilaga 
2, utsändes separat. 

Äldrenämnden är överens med motionärerna 
om att en god måltid förgyller tillvaron, inte 
minst inom hemtjänsten. Äldrenämnden in
stämmer också i att det finns ett högt värde i att 
kunna erbjuda hemlagad mat inom hemtjäns
ten, men att den betydande kostnadsökning 
detta skulle innebära också måste tas hänsyn 
till. Äldrenämnden har gjort en kalkyl över 
kostnader för hemlagad mat inom hemtjäns
ten. Dessa visar att kostnaden för att erbjuda 
lagad mat i hemmiljö en gång i veckan till de 
ca 700 personer som får matdistribution är ca 
5.8 mkr per år. Utifrån att denna grupp kom
mer att öka under närmaste åren kommer kost
naden sannolikt öka avsevärt då fler får behov 
av matdistribution. Äldrenämnden anser att de 
merkostnader ett sådant förslag innebär noga 
måste övervägas och utredas ytterligare. 

Nämnden anser att alternativa lösningar kan 
ses över som ändå till viss del tillgodoser den 
enskildes möjlighet till hemlagad mat. Ett ex
empel som nämnden anger är att man skulle 
kunna erbjuda den enskilde matlagning i hem
met ett begränsat antal gånger per år, eventuellt 
med en ökad egenavgift som täcker de mer
kostnader detta skulle innebära. 

Föredragning 
Det är viktigt att äldre personer får chans att 
uppleva måltiderna som något positivt. För att 
nå dit behöver maten och måltidssituationerna 
i större utsträckning anpassas efter varje indi
vids hälsa, smak och förutsättningar. Åldran
det gör att risken för sjukdom och undernäring 
ökar. Det är därför av extra stor vikt att de 
måltider som serveras i äldreomsorgen håller 
hög kvalitet och säkerhet och anpassas efter de 
äldres egna behov, vanor och önskemål. 

Hur måltiden smakar är en del av en god 
måltidssituation, men flera faktorer spelar in 
för möjligheten att tillgodogöra sig maten och 
därmed bidra till en god hälsa. Aptiten och 
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ätandet kan också påverkas av fysiska faktorer, 
som svårigheter att sitta eller röra sig, muntorr
het eller psykosociala faktorer, som ensamhet, 
social samvaro, nedstämdhet.

Äldrenämnden är positiv till att kunna er
bjuda matlagning inom ramen för hemtjänsten 
och visar på alternativ samtidigt som kostna
derna måste vägas mot andra behov. Nämnden 
bevakar frågan och kan förutses ta erforderliga 
initiativ för att i högre utsträckning kunna er
bjuda hemlagad mat inom hemtjänsten

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreligganda förslag till be
slut. Äldrenämnden beaktar kostnaderna för de 
förslag som blir aktuella.

Bilaga 1
En härlig måltid förgyller tillvaron för de allra 
flesta av oss. Den mat som serveras till dem 
som har hemtjänst har genomgått stora föränd
ringar under en lång tidsperiod. Från hemla
gad mat till cook and chilimat som serveras 
i plastlådor för flera dagars behov. Det har 
naturligtvis fått stora konsekvenser för de som 
maten serveras till – både när det gäller smak 
och doft av mat, men även för den sociala de
len av måltiden.

Vi vill utveckla måltidssituationen för alla 
de äldre som idag i får matlådor hemlevererade 
inom ramen för hemvården och erbjuda målti
der där maten lagas i hemmet. Den mat som pa
keteras i plastlådor och körs ut från centralkök 
har ofta tappat både doft och smak. Genom att 
vårdgivarna en eller två gånger i veckan lagar 
maten hemma hos den äldre kan måltiden bli 
både en smakfull och social upplevelse.

Vi yrkar därför att kommunfullmäktige be
slutar

Att uppdra till äldrenämnden att prioritera 
maten som en del av den goda äldreomsorgen 
genom garantera de äldre rätt till hemlagad 
mat inom hemvården.

 
Bilaga 3
Vi vill att Uppsala kommun ska prioritera 
matens roll i en god äldreomsorg. Att erbjuda 
hemlagad mat inom hemvården är en viktig 
del av denna satsning. Utöver de argument 

för hemlagad mat i hemvården som lyfts fram 
i motionen kan vi konstatera att frågan även 
avhandlades i 2010 års valrörelse. I en tvsänd 
debatt nära valdagen lovade företrädare för 
centerpartiet, kristdemokraterna och folkpar
tiet att det rödgröna förslaget om hemlagad 
mat i hemvården skulle genomföras. Det torde 
alltså finnas en bred majoritet i kommunfull
mäktige för motionens förslag.

Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen.
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Nr 104. Motion av erik Pelling och 
Bengt Sandblad (båda S) om kunskaps-
baserad ungdomspolitik
(KSN20100573)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att besvara motionen med hänvisning till 
kommunstyrelsens beslut.

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del 
beslutat

att uppdra till  kommunledningskontoret att 
undersöka förutsättningarna för att i samver
kan med landstinget komplettera landstingets 
ungdomsenkät Liv och hälsa med frågeställ
ningar från LUPP (Lokal Uppföljning av Ung
domsPolitiken).

Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas
son, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall 
till motionen.

Uppsala den 18 maj 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Sofia Spolander (alla M), Cecilia Hamenius, 
Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Jo
han Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris
topher Lagerqvist, Fredrik Ahlstedt (alla M), Ka
rin Ericsson (C), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
I en motion av Erik Pelling (S) och Bengt 

Sandblad (S), väckt den 25 oktober 2010 fö
reslås kommunfullmäktige besluta att uppdra 
till fritids och naturvårdsnämnden, kultur
nämnden, barn och ungdomsnämnden samt 
utbildnings och arbetsmarknadsnämnden att i 
samråd och regelbundet delta i den nationella 
undersökningen, Lokal Uppföljning av Ung
domsPolitiken (LUPP) bilaga 1.

Remissbehandling
Motionen har remitterats till följande nämnder; 
fritids och naturvårdsnämnden (FNN),  kultur
nämnden (KTN), barn och ungdomsnämnden 
(BUN), samt utbildnings och arbetsmarknads
nämnden (UAN) 

Remissvar har inkommit från SBN bilaga 2, 
UAN bilaga 3, KTN bilaga 4, FNN bilaga 5, 
BUN bilaga 6, utsändes separat.

SBN tillstyrker motionen. SBN anser att 
bättre kännedom om ungas levnadssituation är 
nyckeln till en framgångsrik kommunal ung
domspolitik. Ungdomsstyrelsens enkätverk
tyg LUPP ger kommunerna en möjlighet på 
ett enkelt sätt att ta reda på hur ungas situa
tion ser ut lokalt och möjliggör utveckling av 
ungdomspolitik som bygger på helhetssyn på 
insatser och samarbete mellan olika sektorer. 
SBN tillstyrker motionen med komplettering 
att uppdraget även bör omfatta SBN.

UAN  tillstyrker motionen med motive
ringen att en bättre kännedom om ungas lev
nadssituation många gånger är nyckeln till 
en framgångsrik kommunal ungdomspolitik. 
Ungdomsstyrelsens enkätverktyg LUPP ger 
kommunerna en möjlighet att på ett enkelt sätt 
ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt och 
möjliggör utveckling av ungdomspolitik som 
bygger på helhetssyn på insatser och samarbe
te mellan olika sektorer. LUPP är ett politiskt 
planeringsinstrument av ungdomspolitiken uti
från hur unga upplever sin situation och fram
tid. I utvecklingen av regionen är ungdomspo
litiken ett av flera planeringsområden och att 
LUPP kan för regional utveckling i Uppsala 
län vara ett av flera planeringsverktyg. I de fall 
fler kommuner i regionen genomför LUPP bör 
resultaten avspegla sig i det regionala utveck
lingsprogrammet (RUP).

KTN anser att det vore intressant för Uppsa
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la kommun att delta i LUPP men att undersök
ningen ska göras av BUN och UAN eftersom 
ansvaret för barn- och ungdomspolitiken finns 
hos dessa nämnder. KTN kan via sina verk
samheter sprida enkäten men inte ansvara för 
arbetet i övrigt eller bekosta enkäten.

FNN tillstyrker motionen med motivering 
att LUPP kan utgöra ett mycket bra verktyg i 
strävan att leva upp till de övergripande mål 
och formuleringar som återfinns i kommunens 
styrdokument och som knyter an till demokra
ti, delaktighet och inflytande. LUPP kan vara 
ett bra komplement till de andra enkäter/un
dersökningar som kontoret gjort under senare 
tid, men där inte barn och unga själva givits 
tillfälle att direkt och på egen hand svara på 
frågor eller ge uttryck för sina egna önskemål. 
Det är också enligt FNN bedömning att just 
ett tvärsektoriellt arbete inte minst när det gäl
ler barn och unga kan öka kvaliteten i arbetet, 
samt att LUPP ligger väl i linje med de tydliga 
ambitioner som finns angående ett mer proces
sorienterat arbete i Uppsala kommun.

  BUN avstyrker motionen med motiveringen 
att informationen från LUPP inte är något som 
nämnden inte efterfrågar. Kunskap om ung
domar och deras tankar finns att tillgå redan 
idag. BUN anser vidare att undersökningen 
är administrativt betungande och att det krävs 
en halvtid under sex månader för att genom
föra undersökningen, dessutom anser BUN att 
enkäten är för lång samt att vissa frågor är av 
sådan art att tillstånd från föräldrarna krävs för 
att delta i undersökningen.

Föredragning
Motionen avser ett förslag att uppdra till fri
tids och naturvårdsnämnden, kulturnämnden, 
barn och ungdomsnämnden samt utbildnings 
och arbetsmarknadsnämnden att i samråd och 
regelbundet delta i den nationella LUPPun
dersökningen. 

LUPP står för Lokal Uppföljning av Ung
domsPolitiken och är en omfattande under
sökning i åldrarna 15–24 år, bilaga 7, utsändes 
separat. LUPP är ett webbaserat enkätverktyg 
anpassat för tre olika åldersgrupper som utveck
lats av Ungdomsstyrelsen i samråd med kom
munrepresentanter och forskare för att studera 

ungas villkor och utforma en kunskapsbaserad 
lokal ungdomspolitik. Merparten av frågorna i 
LUPP kommer från etablerade undersökningar 
och är testade i flera omgångar. Enligt motio
närerna skulle LUPP vara ett bra komplement 
till undersökningen Liv & Hälsa som genom
förs vartannat år i landstingets regi för att be
skriva livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos 
länets elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan 
och årskurs 2 på gymnasiet.

Kunskap om ungas levnadssituation är 
nyckeln till en framgångsrik kommunal ung
domspolitik när det gäller inflytande, demo
krati, samhälle, arbete, hälsa, fritidsutbud, 
skolan, trygghet och vilka framtidsplaner unga 
i kommunen har. Med LUPP får kommunen, 
föreningar och forskare tillgång till ett brett 
material som kan brytas ner till enskilda skolor 
och enskilda stadsdelar. LUPP tar upp frågor 
från boende och familjeförhållande till frågor 
om vad man gör och skulle vilja göra på sin 
fritid. Vidare innehåller LUPP frågor om bland 
annat upplevelsen av skolan, bestämmanderätt 
i skola och kommunen, framtidstankar och frå
gor om trygghet, våld och mobbing, orättvis 
behandling och arbete. 

Kostnad att genomföra enkäten uppgår till 
cirka 320 tkr, samt arbetstimmar om cirka 450 
timmar för kommuner som Karlstad, Halmstad 
och Borås. För Uppsala kommun förväntas 
kostnaden vara något högre med hänsyn till 
antal invånare. Kostnaden avser planering, 
implementering och informationsinsatser och 
analys av resultatet. Kostnaden för själva 
webb enkäten svarar Ungdomsstyrelsen för. 

Landstingets enkät Liv & Hälsa ung, bilaga 
8, utsändes separat, görs av den samhällsme
dicinska enheten vid landstinget i Uppsala län 
och i samarbete med länets kommuner. Syftet 
med enkäten är att beskriva ungdomars livs
villkor, levnadsvanor och hälsa. Formuläret 
innehåller bl.a. frågor om hur ungdomen mår, 
vilka levnadsvanor  de ha samt hur ungdomen 
upplever sin situation i skolan och på fritiden. 
Frågeformuläret lämnas ut till alla elever i års
kurs 7 och 9 samt årskurs 2 på alla gymnasie
skolor i Uppsala län. Enkäten görs vartannat 
år sedan 2003 och innefattar i stort likartade 
frågeställningar som LUPP, svarsfrekvensen 
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bland unga var 2009, 81 procent, högre i de 
yngre åren (åk7, 89%, åk 9, 82% och åk 2, 
75%). En ny enkät har i mars 2011 skickats ut 
till samtliga skolor i länet. Resultatet beräknas 
färdigt i juni. 

Frågor rörande politik och hälsa är djupt 
sammankopplade och ett tvärsektoriellt samar
bete mellan landstinget och Uppsala kommun 
i frågor vad gäller Liv & Hälsa ung skulle öka 
nyttan av en enkätundersökning. En övergri
pande kunskap om ungas liv och hälsa kopp
lat till ungdomspolitiken ger möjligheter till 
kunskapsöversikt där resultatet tas tillvara på 
ett adekvat sätt och möjliggör samförstånds
lösningar mellan landsting och kommun på 
helhetsbasis vilket ger förutsättningar till att 
förbättra livsvillkoren för våra unga. 

Genom samverkan skulle kommunen få till
gång till ett väl fungerande system för hante
ring av utskick, bearbetning och återkoppling 
av svaren. Viktiga, tillkommande faktorer är 
att återkoppling sker till dem som deltagit, idag 
återkopplar landstinget undersökningen Liv & 
Hälsa ung genom att resultatet delges kommu
nens verksamheter och det utan ersättning. 

I det fall Uppsala kommun integrerar frågor 
från LUPP i Liv & Hälsa ung kommer enkäten 
att genomföras vart annat år med en mindre ad
ministration och till en betydligt lägre kostnad 
än om undersökningen görs i egen regi. Där
för föreslår kommunstyrelsens beslut att upp
dra till kommunledningskontoret att inleda en 
diskussion med landstinget kring hur en sådan 
lösning skulle kunna se ut. Kommunfullmäk
tige anser därmed att motionen är besvarad. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
En samverkanslösning med landstinget skulle 
innebära en lägre kostnad för både Uppsala 
kommun och landstinget i Uppsala län, ge
nom att utnyttja resurser till en gemensam un
dersökning i stället för två vilket skulle vara 
konsekvensen av ett införande av LUPP. Kom
munens kostnader får täckas inom kommun
styrelsens budget.

Bilaga 1
De övergripande målen för ungdomspolitiken 
är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha 

verklig tillgång till välfärd och verklig tillgång 
till inflytande. Utifrån perspektivet att ungdo
mar är en resurs, att ungdomar har rättigheter, 
att ungdomars självständighet och oberoende 
ska stödjas och att ungdomar är olika handlar 
det sedan om att i praktisk handling, i varje 
kommun, försäkra sig om att ungdomar verkli
gen har tillgång till välfärd och inflytande. Det 
bästa sättet att ta reda på hur det förhåller sig är 
förstås att fråga dem.

Ett bra exempel på hur det kan gå till är Mö
tesplatsen som Barnombudsmannen organise
rar tre gånger per termin och där ungdomar, 
politiker och tjänstemän träffas för att diskutera 
aktuella frågor. Men Uppsala kommun kan bli 
ännu bättre på att ta tillvara ungdomarnas per
spektiv tidigt i beslutsfattandet. Ett effektivt, 
billigt och pålitligt sätt att få svar på angelägna 
frågor kring ungas syn på fritid, skola, politik, 
samhälle, inflytande, trygghet, hälsa, arbete 
och framtid är att delta i den nationella. LUPP
undersökning som statliga Ungdomsstyrelsen 
tillhandahåller kostnadsfritt.

LUPP står för Lokal Uppföljning av Ung
domsPolitiken och är en omfattande undersök
ning i åldrarna 15–24 år. Med Lupp erbjuder 
Ungdomsstyrelsen ett webbaserat enkätverk
tyg anpassat för tre olika åldersgrupper (skolår 
7–9, gymnasiet och unga vuxna 19–25) med 
vars hjälp kommuner som så vill kan studera 
ungas villkor och utforma en kunskapsbaserad 
lokal ungdomspolitik därefter. Eftersom data
insamlingen sker hos myndigheten Ungdoms
styrelsen och enkäten är den mest etablerade 
ungdomsenkäten i Sverige, är LUPP ett verk
tyg som utöver kunskap om unga också ger ett 
nationellt jämförelsematerial.

Behovet av en ny fritidsvaneundersökning i 
Uppsala (den senaste genomfördes i början av 
2000talet) har debatterats tidigare men försla
get avvisades då av kostnadsskäl och med hän
visning till att ingen enskild nämnd har hela 
ansvaret. LUPP riktar sig visserligen bara till 
ungdomar men eftersom barn och ungdom är 
den prioriterade målgruppen för kommunens 
fritidspolitik kan den ändå utgöra ett bra al
ternativ till en egen fritidsvaneundersökning. 
För detta talar också att LUPP dessutom ad
ministreras av Ungdomsstyrelsen och tillhan
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dahålls kostnadsfritt. Kommunen i sin tur ser 
till att enkäten får en bred spridning via främst 
kommunala och fristående skolor och ansvarar 
även för att de lokala resultaten sammanfattas 
i en rapport.

LUPP skulle vara ett bra komplement till 
undersökningen Liv & Hälsa som genomförs 
vartannat år i landstingets regi för att beskriva 
livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos länets 
elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och års
kurs 2 på gymnasiet. LUPP kan men behöver 
inte genomföras årligen. Det viktiga är att man 
efter varje enkät sätter upp tydliga förbätt
ringsmål som sen följs upp med en ny LUPP
undersökning efter en bestämd tidsperiod.

Med LUPP får kommunen, föreningar och 
forskare tillgång till ett brett material som kan 
brytas ned till enskilda skolor och enskilda 
stadsdelar. I enkäten svarar ungdomarna på 
frågor om allt från boendet och familjeförhål
landen till frågor om vad man gör och skulle 
vilja göra på sin fritid. Här finns bland annat 
frågor om upplevelsen av skolan, hur myc
ket man får och vill vara med och bestämma 
i skolan och i kommunen, om hur man ser på 
sin framtid och om vad man har tänkt göra i 
framtiden samt frågor om trygghet, våld och 
mobbning, om orättvis behandling, om extra
jobb, sommarjobb och arbete i framtiden.

Med anledning av ovanstående föreslås 
kommunfullmäktige besluta:

Att uppdra till fritids och naturvårdsnämn
den, kulturnämnden, barn och ungdomsnämn
den samt utbildnings och arbetsmarknads
nämnden att i samråd och regelbundet delta i 
den nationella LUPPundersökningen.
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Nr 105. Motion av erik Pelling och Berit 
ericsson (båda S) om att bygga färdigt 
cykelvägen till Bälinge via Ulva
(KSN20100490)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet.

Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas
son, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig enligt bilaga 4.

Uppsala den 18 maj 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Sofia Spolander (alla M), Cecilia Hamenius, 
Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Jo
han Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris
topher Lagerqvist, Fredrik Ahlstedt (alla M), Ka
rin Ericsson (C), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
Erik Pelling och Berit Ericsson (båda S) har i 
motion, väckt den 30 augusti 2010, yrkat att 
fritids och naturvårdsnämnden samt gatu och 
trafiknämnden ges i uppdrag att under 2011 
färdigställa cykelvägen mellan Uppsala och 
Ulva Kvarn. Vidare ska Trafikverket informe
ras om beslutet för att de i sin tur ska kunna 
genomföra sitt åtagande att planera, finansiera 
och bygga cykelvägens fortsättning på sträck
an Ulva KvarnForkarbyBälinge bilaga 1.

Remissbehandling
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har 
lämnats av fritid och naturvårdsnämnden (bi-
laga 2) och gatu- och trafiknämnden (bilaga 
3), utsändes separat.

Fritid och naturvårdsnämnden skriver att 
planerna på att anlägga en gång och cykelväg 
mellan Uppsala och Ulva Kvarn har funnits i 
många år. Ärendet avvaktar fastighetsdomsto
lens beslut dit berörda markägare överklagat 
dragningen. 

En överenskommelse har träffats med Tra
fikverket att verket tar ansvaret för att fortsätta 
bygga cykelvägen fram till Bälinge när kom
munen anlagt gång och cykelvägen fram till 
Ulva kvarn. 

Gatu- och trafiknämnden skriver att planerna 
att anlägga en gång och cykelväg har funnits 
sedan länge och under 20062007 färdigställ
des den första etappen mellan Librobäck och 
Klastorp. Fastighetsnämnden ansökte därefter 
om en förrättning för fortsättningen upp till 
Ulva och i augusti 2009 fastställde Lantmä
terimyndigheten en dragning längs Fyrisåns 
vänstra sida. Beslutet har överklagats till fast
ighetsdomstolen, som ännu inte fattat beslut i 
frågan. 

Föredragning
I översiktsplanen finns planer på ett rekrea
tionscykelstråk mellan Uppsala tätort och Ulva 
kvarn, vilket är färdigställt mellan Librobäck 
och Klastorp. För närvarande avvaktas fastig
hetsdomstolens beslut dit berörda markägare 
överklagat dragningen. 

En överenskommelse har träffats mellan 
kommunen och Trafikverket att verket tar 
ansvaret för att fortsätta bygga cykelvägen fram 
till Bälinge när kommunen anlagt gång och 
cykelvägen fram till Ulva kvarn. Trafikverket 
har meddelat att sträckan Forkarby–Bälinge 
beräknas att byggas klart i år och sträckan For
karby–Ulva kvarn under 2013.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till be
slut.
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Bilaga 1
En cykelväg från Uppsala till Bälinge via Ulva 
Kvarn är ett gammalt önskemål. Det finns 
många skäl till det. En cykelväg här skulle ge 
Uppsalaborna tillgång till årummet samt det 
intressanta natur och kulturlandskapet vid 
Ulva och göra det möjligt att gå och cykla till 
flera attraktiva utflyktsmål norr om Uppsala. 
Det skulle också möjliggöra cykelpendling 
mellan Uppsala och Bälinge (avståndet är cir
ka 1 mil).

För de barn och ungdomar som bor i Ulva, i 
Forkarby eller i någon av gårdarna utmed vä
gen och om går i skolan i Bälinge eller inne i 
Uppsala är det en fråga om frihet. Att idag gå 
eller cykla på smala eller obefintliga vägrenar 
längs den hårt trafikerade Gysingevägen (väg 
272), på den smala vägen mellan Ulva och For
karby eller den intensivt trafikerade fortsätt
ningen till Bälinge är inte att rekommendera. 
Tillgängligheten är i allra högsta grad begrän
sad för oskyddade trafikanter av alla åldrar. 
Barn får svårt att själva ta sig till kompisar och 
närbelägna fritidsaktiviteter utan är hänvisade 
till att en vuxen person följer med eller skjutsar 
detta Funktionshindrade kan också ha svårt att 
röra sig utmed vägen.

Ulva Kvarn ligger längs Fyrisån cirka 8 km 
norr om Uppsala och är redan idag ett omtyckt 
utflyktsmål med de vackra omgivningarna och 
dess hantverksby med konsthantverkare, buti
ker, restaurang och café. År 2009 framröstades 
Ulva kvarn som Uppsalas smultronställe num
mer 1 av Upsala Nya Tidnings läsare. Men för 
den som inte har tillgång till bil är det svårt att 
ta sig hit.

Årummet som sträcker sig från Gamla 
Uppsala via Ulva i norr till Ekoln i söder och 
därefter längs Mälarstranden upp till Hågaån 
i Vårdsätraviken har potential att bli ett av sta
dens viktigaste upplevelsestråk. Om en cykel
väg från Uppsala till Ulva Kvarn och vidare 
till. Bälinge kombineras med ett antal rastplat
ser och bryggor kommer Uppsala att kunna 
erbjuda ett nytt och vackert stråk längs ån för 
friluftsliv med möjlighet till spännande fritids
fiske och kanske även bad.

Det är dags att gå från ord till handling! En 
första etapp av gång och cykelvägen till Ulva 

Kvarn har visserligen byggts. Men det var 
under förra mandatperioden och den slutar i 
Klastorp, bara halvvägs till Ulva. Den återstå
ende sträckan mellan Klastorp och Ulva Kvarn 
bör kunna byggas redan 2011. Trafikverket har 
enligt en tidigare överenskommelse lovat att 
bygga och bekosta cykelvägen den återstående 
sträckan UlvaForkarbyBälinge så snart cy
kelvägen mellan Uppsala och Ulva står klar.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Att fritids och naturvårdsnämnden samt 

gatu- och trafiknämnden ges i uppdrag att un
der 2011 färdigställa cykelvägen mellan Upp
sala och Ulva Kvarn.

Att Trafikverket informeras om detta beslut 
för att de i sin tur ska kunna .genomför sitt åta
gande att planera, finansiera och bygga cykel
vägens fortsättning på sträckan Ulva Kvarn
ForkarbyBälinge.

Bilaga 4
(S-, MP-, V-reservation)
Behovet av en cykelväg mellan Uppsala och 
Bälinge via Ulva Kvarn är stort. En cykelväg 
här skulle betyda mycket för cykelpendlingen 
mellan Bälinge och Uppsala samtidigt som den 
skulle öka tillgängligheten till årummet, Ulva 
Kvarn och andra utflyktsmål norr om Uppsala. 
Sammanfattningsvis anser vi att motionen bör 
bifallas och att cykelvägen längs Fyrisån mel
lan Uppsala och Ulva Kvarn och vidare till Bä
linge därmed ska prioriteras bland kommunens 
investeringar.
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Nr 106. Motion av Ingmar Jansson (C) 
om att bygga cykelvägen vid väg 272 
fram till Brobykorset och sedan Ulva
(KSN20100533)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet.

Uppsala den 18 maj 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Sofia Spolander (alla M), Cecilia Hamenius, 
Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Jo
han Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris
topher Lagerqvist, Fredrik Ahlstedt (alla M), Ka
rin Ericsson (C), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
Ingemar Jansson (C) har i motion, väckt den 
27 september 2010, yrkat att kommunfullmäk
tige godkänner utbyggnad av cykelväg vid väg 
272 fram till Brobykorset och sedan fortsätta 
till Ulva. Bilaga 1.

Remissbehandling
Ärendet har remissbehandlats. Remissvar har 
lämnats av fritids och naturvårdsnämnden (bi-
laga 2) och gatu- och trafiknämnden (bilaga 
3), utsändes separat. 

Fritid och naturvårdsnämnden skriver att 
planerna på att anlägga en gång och cykelväg 
mellan Uppsala och Ulva Kvarn har funnits i 

många år. Ärendet avvaktar på fastighetsdom
stolens beslut dit berörda markägare överkla
gat dragningen. En överenskommelse har träf
fats med Trafikverket att verket tar ansvaret för 
att fortsätta bygga cykelvägen fram till Bälinge 
när kommunen anlagt gång och cykelvägen 
fram till Ulva kvarn.

Gatu- och trafiknämnden instämmer med de 
i motionen framförda önskemålen om cykel
bana utmed väg 272, men ser ingen motsätt
ning mot att rekreationscykelstråket mellan Li
brobäck och Ulva Kvarn anläggs. De har dock 
svårt att säga när en cykelbana utmed väg 272 
kan anläggas med tanke på prioritering mellan 
andra cykelobjekt som finns med i den regio
nala cykelplanen och de synkroniseringskrav 
som krävs mellan kommunen och Trafikver
ket.

En överenskommelse har träffats mellan 
kommunen och Trafikverket att verket tar an
svar för att fortsätta bygga cykelvägen fram till 
Bälinge när kommunen anlagt gång och cy
kelvägen fram till Ulva Kvarn.

Föredragningen
Kommunstyrelsen instämmer i att en cykelba
na utmed väg 272 behövs, men ser ingen mot
sättning mot att rekreationscykelstråket mellan 
Librobäck och Ulva Kvarn anläggs.

En utbyggnad av cykelbana utmed 272 
överensstämmer med de övergripande målen i 
Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, där 
det föreslås en separat cykelbana utmed väg 
272 och väg 630 mellan Uppsala tätort och Bä
linge tätort. I översiktsplanen finns även planer 
på ett rekreationscykelstråk mellan Uppsala 
tätort och Ulva kvarn som är färdigställt mel
lan Librobäck och Klastorp. Planerna ligger 
nu still i avvaktan på fastighetsdomstolens 
beslut dit berörda markägare överklagat drag
ningen. En överenskommelse har träffats med 
Trafikverket att verket tar ansvaret för att fort
sätta bygga cykelvägen fram till Bälinge när 
kommunen anlagt gång och cykelvägen fram 
till Ulva kvarn. Sträckan Forkarby – Bälinge 
beräknas att byggas klart i år och sträckan For
karby – Ulva kvarn finns det pengar i plan först 
2013.

Anläggandet av cykelbanor utmed det stat
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liga vägnätet samordnas med Trafikverket av 
Regionförbundet i Uppsala län i en regional 
cykelplan. Planen ska ange principer för ut
byggnad av cykelvägar i länet, som innebär 
två viktiga delar, dels objekt som ger störst 
nytta och är mest förenliga med strategierna 
samt de övergripande målen och lägga fast 
principer för genomförandeprocessen när det 
gäller byggandet. I länsplanen krävs det att 
en 50-procentig medfinansiering från kom
munerna vilket innebär att en genomförande
process behöver synkroniseras med den kom
munala planerings och budgetprocessen och 
Trafikverkets motsvarande process. Det finns 
alltså en intention hos både kommunen och 
regionförbundet att det anläggs en cykelbana 
utmed 272 i enlighet med motionen. Hur den 
ska prioriteras i jämförelse med andra cykel
projekt är inte klart.

En cykelbana utmed väg 272 och väg 630 är 
främst ämnad för daglig cykelpendling och då 
är en separat cykelbana önskvärd då cyklister 
generellt sett känner en större trygghet utmed 
en sådan bana särskilt under årets mörkare pe
rioder.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till be
slut.

Bilaga 1
Det finns en utredning från Rambols som säger 
att det är mycket olämpligt att utföra cykelvä
gen vid Fyrisån. Flygvapnet har samma upp
fattning som Rambols, samt markägarna vill 
inte heller att man bygger vägen vid ån utan 
de är beredda att tillåta att Kommunenanläg
ger cykelvägen vid väg 272. Man vinner för
bättring av Broby vägkors och att cykelvägen 
blir billigare. Vägen mellan Broby och Ulva 
är tillräcklig för både bilar och cyklar. Vi bör 
påbörja markinlösen redan i år och uppföra cy
kelbanan 2011.
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Nr 107. Motion av Caroline Andersson 
(S), Johan lundqvist (MP) och liza 
Boëthius (V) om möjligheten för äldre 
att välja vårdboende
(KSN20100680)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet.

Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas
son, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall 
till motionen.

Uppsala den 18 maj 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Sofia Spolander (alla M), Cecilia Hamenius, 
Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Jo
han Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris
topher Lagerqvist, Fredrik Ahlstedt (alla M), Ka
rin Ericsson (C), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
I en motion av Caroline Andersson (S), Johan 
Lundqvist (MP) och Liza Boëthius (V), väckt 
den 13 december 2010, föreslås kommun
fullmäktige att uppdra till äldrenämnden att 
utforma ett regelverk som gör det möjligt för 
personer med biståndsbedömt beslut om vård
boende att själva välja vilket boende de vill bo 
på, bilaga 1.

Remissbehandling
Motionen har remitterats till äldrenämnden 
(ÄLN) och nämnden för vuxna med funktions
hinder (VFN). Remissvar har inkommit från 
ÄLN, bilaga 2, och från VFN, bilaga 3.

ÄLN har i sin boendeplan, som antogs den 
11 november 2010, ambitionen att under pe
rioden fram till år 2015 utreda möjligheten 
för ett system för kundval även för vård och 
omsorgsboenden ska inrättas. Kundval finns 
redan inom hemvården. ÄLN ställer sig utifrån 
en principiell synvinkel positiv till förslaget 
och understryker att arbetet med att ge äldre 
personer möjlighet att välja vårdboende redan 
påbörjats och kommer att behandlas på nämn
dens sammanträde i juni.  

VFN konstaterar att frågeställningen inte be
rör nämnden i någon större utsträckning men 
att nämnden ställer sig positiv till förslaget 
om valfrihet inom vård och omsorgsboenden. 
VFN har tidigare infört valfrihet inom daglig 
verksamhet, ledsagarservice och hemvård.

Föredragning
Motionen behandlar rätten för äldre personer 
som fått ett biståndsbedömt beslut om vårdbo
ende att få välja vilket boende som ska bli ens 
nya hem, (kundval). Kundval har redan införts 
inom en rad områden såsom, hemvård, ledsa
garservice och daglig verksamhet inom VFN 
och ÄLN’s ansvarsområden. 

ÄLN utreder möjligheten att införa kund
val inom vård och omsorgsboenden. ÄLN 
har givit kontoret för Hälsa, vård och omsorg 
uppdraget att se över vilka förutsättningar som 
krävs för att införa kundval även inom vård 
och omsorgsboenden, frågor som berörs är bl.a 
hur valfrihet ska hanteras vid platsbrist, hur 
hanteringen av boenden ska ske, vilket kösys
tem som ska användas. Kontoret ska redovisa 
förutsättningarna för att införa kundval inom 
vård och omsorgsboenden vid nämndsam
manträdet i juni varvid nämnden tar ställning 
till det fortsatta arbetet. 

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till be
slut.
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Bilaga 1
För de allra flesta människor är det en själv
klarhet att själv få välja var och hur man vill 
bo. Några vill bo centralt i staden, andra vill bo 
ute på landet. Några vill bo nära släktingar och 
vänner, medan det för andra inte spelar någon 
större roll om avståndet är lite längre.

För äldre personer som fått ett biståndsbe
dömt beslut om ett vårdboende är det dock 
långt ifrån en självklarhet att få välja vilket 
boende som ska bli ens nya hem. Detta är sär
skilt beklagligt mot bakgrund av att det för just 
dessa personer ofta handlar om var man ska bo 
de sista åren i sitt liv. Inte bara vårdboendets 
geografiska läge kan spela roll för trivseln och 
tryggheten. En del kanske också har önskemål 
om att fä välja ett vårdboende för att där finns 
personal som man trivs med eller för att vård
boendet erbjuder ett särskilt utbud av aktivite
ter i vardagen som man har intresse för.

I takt med att Uppsala kommun nu bygger 
och planerar för fler vårdboendeplatser ser vi 
det därför som angeläget att öka möjligheterna 
för människor i behov av vård och omsorg att 
själva få välja vilket värdboende de vill bo på.

Vi yrkar mot ovanstående bakgrund att kom
munfullmäktige beslutar

att uppdra till äldrenämnden att utforma ett 
regelverk som gör det möjligt för personer 
med biståndsbedömt beslut om vårdboende att 
själva välja vilket boende de vill bo på.
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Nr 108. Motion av Ilona Szatmari Wal-
dau (V) om arbetet med jämställdhets-
integrering
(KSN20110215)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet.

Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas
son, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, 
Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall 
till motionen.

Uppsala den 18 maj 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Astrid Anker

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Sofia Spolander (alla M), Cecilia Hamenius, 
Peter Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell, Jo
han Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris
topher Lagerqvist, Fredrik Ahlstedt (alla M), Ka
rin Ericsson (C), Frida Johnsson (MP) och Emma 
Wallrup (V).

Ärendet
Ilona Szatmari Waldau (V) yrkar i motion, 
väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 28 mars 2011, att kommunstyrelsen ges 
i uppdrag att genomföra olika utbildningar i 
jämställdhetsintegrering, ta fram en planering 
för kommunens arbete med jämställdhetsinte
grering samt använda gender budgeting som 
verktyg i arbetet. Motionen återges i bilaga.

Föredragning
Den 23 februari 2009 beslutade kommunfull
mäktige att uppdra till kommunstyrelsen att 
leda ett långsiktigt och systematiskt arbete med 
jämställdhetsintegrering som ska involvera 
samtliga nämnder och helägda bolag i kommu
nen. Från och med 2010 infördes Hållbarhets
policyn som ett eget kapitel i det övergripande 
styrdokumentet Inriktning, verksamhet, eko
nomi (IVE) varvid ett av de tillhörande inrikt
ningsmålen handlade om att uppsalaborna ska 
vara jämställda.

Hösten 2009 påbörjades planering av ar
betet med jämställdhetsintegreringen i olika 
kommunala verksamheter. I oktober samma år 
ansökte kommunstyrelsen om statliga medel 
hos Sveriges kommuner och landsting(SKL) 
för ett projekt ”Hållbar jämställdhet i Uppsala 
kommun”. I april 2010 beviljades Uppsala 
kommuns ansökan och projektet startade upp i 
tre pilotverksamheter plus utbildning av samt
liga medarbetare på kommunledningskontoret. 
Syftet var att pilotverksamheterna skulle fung
era som föregångare och därefter skulle andra 
verksamheter fortsätta arbetet med att införliva 
jämställdhetsperspektivet.

Trots den korta tid projektet pågått har flera 
goda resultat uppnåtts och utveckling skett. 
Framförallt har kunskapen om arbetet med 
jämställdhetsintegrering ökat vilket resulterat 
i en ny medvetenhet i verksamheterna. Det 
framgår av den utvärderingsrapport genomförd 
av Uppsala universitet som omnämns i motio
nen. Det är riktigt att det också framförs kritik 
och förslag i samma rapport och detta har kom
munstyrelsen beaktat när man utformat sin an
sökan till SKL 2011 för medel att fortsätta att 
sprida det systematiska arbetet med jämställd
hetsintegrering.

Av ansökan framgår att projektet ska fort
sätta utveckla jämställdhetsintegreringen i de 
pilotenheter som påbörjats under 2010. För 
att arbetet ska bli hållbart i organisationen ska 
metoden spridas till att först och främst om
fatta uppdragskontor och nämnder. Därigenom 
stärks också de befintliga pilotprojektens håll
barhet och satsningen når en större spridning.

Uppsala kommun har beviljats medel som 
ska användas till processtöd och till samarbe
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tet med Uppsala universitet. Projektet fortsät
ter således enligt planen i ansökan till och med 
oktober 2013. Därefter ska arbetet fortsätta 
spridas i organisationen till att samtliga nämn
der och helägda bolag i kommunen involverats 
i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Ett resultat av arbetet 2010 på kommun
ledningskontoret blev förslag till jämställd
hetsmål för kommunstyrelsens styrdokument, 
Fokusplan 2011, där fokus för kommande års 
arbete beskrivs. I denna anges aktiviteter som 
att under året utbilda samtliga förvaltningsche
fer och vd:ar och i september inbjuda samtliga 
ledamöter i kommunstyrelsen till utbildning  i 
jämställdhetsintegrering. I fokusplanen ingår 
också att utveckla kommunledningskontorets 
arbetssätt genom en fortsatt utbildning för att 
underlätta integration och jämställdhet. Ett ef
fektmål är Alla ska ha genomgått en fortsätt-
ningsutbildning i jämställdhetsintegrering.

Kommunstyrelsen har således en plan för 
det fortsatta jämställdhetsintegrerade arbetet.

Vad gäller förslaget om att använda gender 
budgeting som verktyg i kommunens övergri
pande jämställdhetsarbete kan sägas att detta 
handlar om att synliggöra människorna bakom 
siffrorna i en budget. Hur fördelas offentliga 
resurser mellan kvinnor och män, flickor och 
pojkar? Hur möter det kvinnors och mäns, 
flickors och pojkars behov? I pågående projekt 
ingår kartläggningar av den egna verksamhe
ten/enhetens arbete vari det är möjligt att välja 
att titta på exempelvis resursfördelningen. Att 
helt arbeta enligt verktyget gender budgeting 
kräver dock ett omfattande arbete och utbild
ning. Gender budgeting är mycket intressant 
och förslaget tas med som ett förslag till kom
mande planer och ses som en möjlighet att ar
beta med jämställdhetsintegrering längre fram. 
Det finns dock inget som hindrar att enskilda 
verksamheter/enheter redan nu påbörjar bud
getarbetet med hjälp av gender budgeting. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Några ekonomiska konsekvenser är inte aktu
ella med föreliggande förslag till beslut.

Bilaga
I samband med en motion från Vänsterpartiet 

om jämställdhetsarbetet beslutade kommun
fullmäktige den 23 februari 2009 att uppdra till 
kommunstyrelsen att leda ett långsiktigt och 
systematiskt arbete med jämställdhetsintegre
ring som skall involvera samtliga nämnder och 
helägda bolag i kommunen. Kommunfullmäk
tiges uppdrag har inte genomförts av kommun
styrelsen.

2010 ansökte kommunen och beviljades medel 
från Sveriges kommuner och landsting för ett pro
jekt ”Hållbar jämställdhet i Uppsala kommun”. 
Projektet involverade socialbidragsenheten, fri
tidsverksamheten och brandförsvaret och syftade 
till att jämställdhetsintegrera verksamheterna.

En utvärdering av projektet har nyligen 
överlämnats och av den kan man utläsa att jäm
ställdhetsarbetet i de tre enheterna fungerade 
bra under projekttiden även om målen inte är 
uppfyllda. Kritik framförs också mot arbetet i 
kommunledningen. Av utvärderingen kan man 
utläsa att kommunfullmäktiges uppdrag till 
kommunstyrelsen om att leda ett långsiktigt 
och systematiskt arbete med jämställdhetsinte
grering inte genomförts: ”Det jämställdhetsin
tegreringsarbete som beskrivs ovan har skett i 
verksamheterna och kommer att beröra många 
medborgare, men i kommunledningen har ar
betet bara påbörjats. Inga politiker har berörts 
av satsningen.”

Om resultatet från projektet i de tre enheterna 
säger utvärderingen bl.a. att ett arbetssätt som 
”inte direkt rör organisationens ledning och 
centrala delar (kan) sätta resultatets hållbar
het på spel, genom att förutsättningarna för att 
fortsätta jämställdhetsarbetet riskerar att för
svinna. Arbetar ledningen inte jämställdhets
integrerat blir resultaten inte hållbara i resten 
av organisationen. Det är helt enkelt vitalt för 
jämställdhetsintegreringsarbetet att ledningen 
är synlig, engagerad och leder arbetet.”

Med tanke på att fullmäktige gav kommun
styrelsen ett uppdrag om att leda arbetet med 
jämställdhetsintegrering för över två år sedan 
är det naturligtvis allvarligt att kommunstyrel
sen nöjt sig med ett projekt riktat till tre enheter 
och inte tagit fullmäktiges uppdrag på allvar.

För att kommunstyrelsen ska kunna leda 
ett långsiktigt och systematiskt arbete med 
jämställdhetsintegrering, som skall involvera 
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samtliga nämnder och helägda bolag i kommu
nen krävs riktlinjer och en plan för hur arbetet 
ska gå till. Utredaren ger ett antal rekommen
dationer på åtgärder för vidare jämställdhetsin
tegrering i Uppsala kommun:
• Att en övergripande plan för hur Uppsala 

kommun ska fortsätta med jämställdhetsin
tegreringen utformas.

• Att finansiering för fortsatt och kontinuerligt 
jämställdhetsintegreringsarbete säkras. 

• Att åtgärder för att införliva jämställdhetsin
tegreringsarbetet som hittills skett i projekt
form i ordinarie verksamhet vidtas.

• Att genom kontinuerliga utbildningsinsatser 
säkra forskningsanknytningen i det fortsatta 
arbetet.

• Att kommunpolitiker utbildas i jämställd
hetsintegrering.

• Att kommunens revisorer ska beakta jäm
ställdhetsaspekten i sina granskningar.

Det finns alltså mycket kvar att göra för ett 
bra jämställdhetsarbete i Uppsala. Förutom 
jämställdhetsintegrering är gender budgeting 
ett bra verktyg för en kommuns jämställdhets
integrering. Gender budgeting är ett verktyg 
för att analysera vart offentliga resurser går 
ur ett genus och jämställdhetsperspektiv. En 
handbok för gender budgeting har tagits fram 
av Sveriges kvinnolobby (http://www.sveri
geskvinnolobby.se/web/page.aspx?refid=93)

För att höja Uppsala kommuns kompetens 
och möjlighet att implementera jämställdhets
integrering inom alla kommunens verksamhe
ter föreslår jag att fullmäktige beslutar

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ut
bilda politiker, ledare och medarbetare inom 
KLK i jämställdhetsintegrering

Att ge kommunstyrelsen 1 uppdrag att ta 
fram en plan för Uppsala kommuns arbete med 
jämställdhetsintegrering tas fram

Att gender budgeting används som verktyg 
i Uppsala kommuns övergripande jämställd
hetsarbete.
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Nr 109. Motion av Ilona Szatmari Wal-
dau och emma Wallrup (båda V) om 
allaktivitetshus med kollektivt boende 
(KSN20100507)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att avslå motionen. 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 

förmån för bifall till motionen.

Uppsala den 10 augusti 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Per Davidsson

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hameni
us (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Hilde Klasson, Bengt 
Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria 
Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander (M), 
Karin Ericsson (C), Milischia Rezai (S), Frida 
Johnsson (MP) och Emma Wallrup (V).

Ärendet 
Ilona Szatmari Waldau och Emma Wallrup 
(båda V) har i motion, väckt den 31 augusti 
2010, yrkat att kommunfullmäktige ger Upp
salahem i uppdrag att starta ett kollektivt bo
ende med stora gemensamma ytor (bilaga 1). 

Motionärerna vill underlätta för den stora 
ungdomsgruppen som är på väg att skaffa eget 
boende. De redogör också för ett intresse av 
allaktivitetshus där ungdomarna själva har an
svar. Detta skulle ske genom att Uppsalahem 
bygger alternativt förvärvar och bygger om. 

Remissbehandling
Uppsalahem (bilaga 2) har yttrat sig, utsändes 
separat.

Uppsalahem (UHAB) har i dag ett kollek
tivhus i kv Blenda. Bolaget bedömer att ef
terfrågan inte är tillräcklig stor för denna bo
endeform och redovisar andra åtgärder för att 
möta behovet av bostäder för yngre. Företaget 
omvandlar årligen 20 vanliga bostäder till ung
domsbostäder och tar ett stort ansvar för stu
dentbostadsfrågan. 

Bolaget kraftsamlar för att klara ägardirek
tivet att färdigställa 500 nyproducerade bostä
der per år. De har även en god bevakning av 
bostadsmarknaden och eftersträvar att lyssna 
på kunder samt att anamma nya trender och 
influenser.

Föredragning
Bostadsmarknaden i Uppsala kännetecknas av 
hög efterfrågan på bostäder. Ungdomar är en 
grupp som har svårt att komma in på markna
den. Motionärerna vill uppdra till Uppsalahem 
att starta ett kollektivt boende med stora ge
mensamma ytor. Förslaget söker möta bostads
brist för ungdomar genom allaktivitetshus med 
kollektivt boende. Efterfrågan för den typen 
av boende bedöms som svagt på marknaden. 
Istället möts behovet av andra åtgärder som 
efterfrågas av till exempel studenter och ung
domar. 

Det är positivt att Uppsalahem aktivt möjlig
gör för inträde på bostadsmarknaden. Anpass
ning för att underlätta för ungdomars tillträde 
säkrar kvarboende och stadens långsiktiga ut
veckling. Uppsalahem opererar på marknaden 
på dess villkor. Bedömningar av marknaden är 
viktiga för att möta kundens behov och klara 
långsiktiga mål. 

I Uppsalahems bostadskö är 68 000 personer 
registrerade, varav 56000 aktivt söker bostad. 
Uppsalahem driver idag ett kollektivhus med 
gemensamma ytor. Dock finns inte någon stör
re efterfrågan av denna typ av boende. 

Det är en stor utmaning att skapa en stabil 
bostadsmarknad där utbud möter efterfrågan. 
Därför är Uppsala kommun öppen för nytän
kande och försök. Kommunstyrelsen delar 
dock Uppsalahems bedömning att ett nytt kol
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lektivt boende inte på bästa sätt möter det all
männa behovet av bostäder för yngre.  

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till be
slut.

Bilaga 1
Vi har en stor bostadsbrist i Uppsala och det 
drabbar inte minst den stora ungdomsgruppen 
som nu är på väg att skaffa sig ett eget boende. 
En del av dessa ungdomar ställer inga höga 
krav, de vill ha ett eget krypin med låg hyra. 
Det finns också intresse av fler allaktivitetshus 
i Uppsala där ungdomarna själva kan ansvara.

Uppsalahem har idag enbart ett kollektivhus, 
Blenda. Tidigare kollektivhus har gjorts om till 
vanliga lägenheter och ett försök att bygga nya 
kollektivhus i slutet av 80talet misslyckades. 
Nu är det dags att göra ett nytt försök.

Vi menar inte att Uppsalahem ska uppföra 
den typ av kollektivhus som tidigare fanns. 
Dvs. hus med större lägenheter och vissa ge
mensamhetslokaler. Vi menar att det är dags 
att bygga kollektivhus där de kollektiva ytorna 
är kärnan i boendet och där bostadsytorna är 
mindre.

Ett sådant kollektivt boende kan åstadkom
mas genom att Uppsalahem bygger nytt men 
det kan också åstadkommas genom att en be
fintlig fastighet köps in och byggs om.

Vi föreslår därför
Att Uppsalahem får i uppdrag att starta ett 

kollektivt boende med stora gemensamma 
ytor.
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Nr 110. Motion av erik Pelling och Ra-
hima Ortac (båda S) om att utveckla 
Gränbyparken
(KSN20100668)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att uppdra till fritids och naturvårdsnämn
den att inom ramen för det pågående arbetet 
med Gränbyparken och Gränby sportfält utre
da och konsekvensbeskriva möjligheterna att 
inrymma ett naturbad, samt

att därmed besvara motionen. 
Marlene Burwick, Hilde Klasson, Bengt 

Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria 
Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen.

Uppsala den 10 augusti 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Per Davidsson

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hameni
us (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Hilde Klasson, Bengt 
Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria 
Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Mats Gyllander (M), 
Karin Ericsson (C), Milischia Rezai (S), Frida 
Johnsson (MP) och Emma Wallrup (V).

Sammanfattning
Erik Pelling och Rahima Ortac har i en mo
tion föreslagit att Gränbyparken utvecklas till 
en mötesplats för Gränby med ett sammanhål
let park och friluftsområde för idrott, lek och 
bad. Berörda nämnder anser att motionens in
tentioner i väsentlig del ligger i linje med redan 

upprättade planer, program och tagna beslut 
och därmed den utveckling som bör ske.

Ärendet
Erik Pelling och Rahima Ortac har i motion, 
väckt den 12 december 2010, föreslagit att kom
munfullmäktige uppdrar till fritids och natur
vårdsnämnden att i samråd med berörda parter 
utveckla Gränbyparken, Gränby sportfält och 
4Hgården med dess betesmarker till ett sam
manhållet park och friluftsområde för idrott, 
lek och bad. Motionen återges i bilaga 1.

Remissbehandling
Motionen är remitterad till fritids och natur
vårdsnämnden (FNN), bilaga 2, och fastig
hetsnämnden (FSN), bilaga 3. Remissvaren 
utsändes separat.

FNN anser att redan upprättade planer, pro
gram och tagna beslut ligger i linje med mo
tionens intentioner och därmed den utveckling 
som ska ske i området. Nämnden finner också 
frågan om naturbad intressant men vill med 
hänsyn till de osäkerheter som råder avseende 
Uppsala Arena och vilka konsekvenser detta 
får för Gränbyparken, att frågan om naturbad 
utreds i särskild ordning innan man kan vidare
utveckla idén i de pågående planerna.

FSN anger att detaljplaneprogram för Grän
by centrum och arena ger riktlinjerna för den 
fortsatta detaljplaneprocessen och att en större 
förändring av sportfältet och Gränbyparken på
går och planeras i ett långsiktigt projekt. FSN 
är positiv till att exploateringsmedel avsätts 
för utveckling av Gränbyparken i takt med att 
exploateringsprojekt aktualiseras i närområ
det men tror inte att området kan finansieras 
enbart via exploateringsmedel. Mot bakgrund 
av detta anser nämnden att investeringsmedel 
bör avsättas i ansvarig nämnds budget för att 
skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
genomförandeplanering.

Föredragning
Kommunstyrelsen anser i likhet med remissin
stanserna att redan upprättade planer, program 
och tagna beslut ligger i linje med motionens 
intentioner. Styrelsen föreslår att möjlighe
terna till ett naturbad i Gränbyparken studeras 
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och prövas inom ramen för den pågående pla
neringen därför att Uppsala har få naturbad.  

Ekonomiska konsekvenser
I uppdraget ingår att beskriva de ekonomiska 
konsekvenserna. Fritids och naturvårdsnämn
den har att bedöma möjligheterna att inrymma 
dessa inom sina ramar och även väga detta 
gentemot andra angelägna projekt.

Bilaga 1
Uppsalas östra stadsdelar har få parker, långt till 
attraktiva friluftsområden och saknar badmöj
ligheter. När Gränbyfältet anlades var tanken 
att i någon mån väga upp den bristen och redan 
på 60talet lanserades därför bland annat idéen 
om ett naturbad. Uppsalas östra stadsdelar har 
vuxit mycket sen dess men parkbristen har be
stått. Med nära 800 barn på en och samma kom
munala lekplats i Gränby och fler bostäder på 
gång i bland annat i Gränby backar och längs 
Fyrislundsgatan är det dags att ge Gränbyfältet 
ett rejält ansiktslyft och göra Gränbyparken, 
Gränby sportfält och 4Hgården med dess be
tesmarker till ett sammanhållet park och fri
luftsområde för idrott, lek och bad! Här är fyra 
utvecklingsidéer för Gränbyfältet:
1. Gränbyparken utvecklas till en mötesplats 

för Gränby och de östra stadsdelarna med 
ett attraktivt och lekfullt naturbad som en 
av huvudattraktionerna. Vintertid kan ba
det användas för skridskoåkning. De lokala 
koloniodlarna får fortsatt goda utvecklings
möjligheter samtidigt som parkens stora 
gräsytor utformas så att de inspirerar till lek, 
spontanidrott och samvaro. Ett café som ser
var både badet och parken lockar besökare 
och förlänger säsongen. Den befintliga lek
parken utvecklas till en temalekplats som i 
sig blir ett utflyktsmål för barnfamiljer.

2. Gränby Sportfält har fokus på träning och 
integreras med parken. Här byggs den nya 
innebandy och friidrottshallen samt ban
dyhallen och här ges utrymme för sponta
nidrott som t.ex. skate och beachvolley. Här 
finns även plats för en framtida friidrotts
anläggning utomhus vilket skulle samla fri
idrotten sommar som vinter.

3. Natur och kulturmiljöparken med Gränby 

4Hgård och dess omgivande kulturland
skap tas tillvara. Gården fortsätter att hävda 
ett levande jordbrukslandskap. Gränby Lin
néminne och andra intressanta sevärdhe
ter i området, värnas och visas. Områdets 
skyddsvärda flora och fauna med rödlistade 
arter som Finnögontröst och Större vatten
salamander värnas.

4. Det nya sammanhållna Gränbyfältet förses 
med tydliga entréer, nya informationstavlor 
och bättre skyltning. Här ryms också fler 
promenadstigar samt ett motionsspår.

 
Ett naturbad som en del i uppgraderingen av 

Gränbyfältet skulle ge östra Uppsala en stads
delspark värd namnet och skapa ett attraktivt 
utflyktsmål för alla Uppsalabor. Här finns 
också möjligheten att skapa ett miljövänligt 
och klorfritt bad för alla åldrar som tål mänga 
besökare och som klarar EU:s tuffa krav på 
vattenkvalitet. Som i ett naturligt våtmarks
ekosystem renas vattnet med hjälp av stenar, 
vass och mikroorganismer i separata dammar. 
Midgårdsbadet i Sigtuna med sina fyra bas
sänger, hopptorn, klättervägg och vattenrutch
bana blev sommaren 2010 det första biologiskt 
renade badet av den här typen i Norden men 
tekniken är beprövad och används i många 
andra länder.

Med ett växande Gränby Centrum, en even
tuell arena i dess omedelbara närhet och ett 
framtida Gränby Centrum Norr samt den fort
satta utbyggnaden av bostäder i de östra stads
delarna kommer parkbristen att accentueras. 
Möjligheterna att få exploatörer och det lokala 
näringslivet att vara med och bekosta utveck
lingen av områdets stora grönområde – Grän
byfältet  – bör därför vara goda.

Med anledning av ovanstående föreslås 
kommunfullmäktige besluta:

Att uppdra till Fritids och naturvårdsnämn
den att i samråd med berörda parter utveckla 
Gränbyparken, Gränby sportfält och 4Hgår
den med dess betesmarker till ett sammanhål
let park och friluftsområde för idrott, lek och 
bad.
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Nr 111. Motion av Jeannette escanilla 
(V), eva Adler (MP) och Caroline An-
dersson (S) om äldres rätt till en kon-
taktperson som talar det egna moders-
målet
(KSN20110097)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet.

Marlene Burwick, Hilde Klasson, Bengt 
Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria 
Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen.

Uppsala den 10 augusti 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Per Davidsson

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Cecilia Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllan
der,  (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Ha
menius (båda FP), Karin Ericsson (C), Ebba 
Busch (KD), Marlene Burwick, Hilde Klasson, 
Bengt Westman, Irene Zetterberg (alla S), Ma
ria Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Milischia Rezai (S), 
Frida Johnsson (MP) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
I en motion av Jeanette Escanilla (V), Eva Ad
ler (MP) och Caroline Andersson (S) väckt den 
31 januari 2011 föreslås kommunfullmäktige 
uppdra till äldrenämnden att möjliggöra för 
äldre, med annat modersmål än svenska, att få 
en kontaktperson som talar det egna moders
målet, bilaga 1.

Remissbehandling
Motionen har remitterats till äldrenämnden, bi-
laga 2, utsändes separat.

Äldrenämnden delar motionärernas syn på 
vikten av att äldre med beviljade insatser har 
möjlighet att i sin närhet ha personer som ta
lar det egna modersmålet. Genom införandet 
av eget val finns möjligheter för den äldre att 
själv välja utförare som talar det egna språ
ket. Kartläggning gjordes 2007 genom enkät 
av boendenas språkanpassning hos äldre med 
utländsk bakgrund. Där framkom att utförarna 
genom att ta hjälp av anhöriga och genom att 
låta medarbetare byta avdelning i stor utsträck
ning kunnat erbjuda den äldre en medarbetare i 
sin närhet som talar det egna modersmålet. 

Vid upphandlingar ställs inte krav på att ut
föraren ska erbjuda äldre en kontaktperson som 
talar det egna modersmålet. Nämnden är dock 
av uppfattningen att utförarna i möjligaste mån 
strävar efter att tillgodose detta behov och att 
äldre har goda möjligheter att få en kontaktper
son utsedd som talar den äldres modersmål och 
stödjer den äldre i sin livssituation. I det fall 
nämnden ges uppdrag att kravställa kontakt
personer som talar det egna språket förutsät
ter nämnden att kommunfullmäktige avsätter 
medel så att kostnaden för detta uppdrag inte 
belastar nämndens fastställda budget.

Föredragning
Kommunstyrelsen delar i likhet med äldre
nämnden motionärernas syn på vikten av att 
äldre med beviljade insatser har möjlighet att 
i sin närhet ha personer som talar det egna mo
dersmålet. Numera är det den äldre som väljer 
utförare och har då möjlighet att välja den ut
förare som erbjuder det egna språket. Det lig
ger även i utförarens intresse att utveckla sina 
tjänster så de svarar mot de behov och önske
mål som de äldre har för att bli en attraktiv ut
förare. Det har även visats genom äldrenämn
dens enkätkartläggning 2007 att vårdgivare, 
vad gäller vård och omsorgsboenden arbetar 
aktivt för att i så hög utsträckning som möjligt 
tillgodose behovet av det egna språket bl. a ge
nom att ta hjälp av anhöriga och låta medarbe
tare byta avdelning. 

En kravställning i förfrågningsunderlag att 
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alla äldre med beviljade insatser ska ha möjlig
het till kontaktperson som talar det egna språ
ket, kan komma att utgöra ett avtalskrav som 
utförare i vissa situationer inte skulle kunna 
uppfylla även om viljan fanns. Följden av att 
vårdgivaren inte har möjlighet att uppfylla av
talet på grund av brist på arbetskraft med ett 
särskilt språk innebär de facto att kravet blir ett 
slag i luften eftersom det inte går att uppfylla. 

Befintliga avtal ger vid handen att vårdgiva
ren ska tillgodose den enskildes behov, vilket 
också innefattar behov av att göra sig förstådd 
och få en social samvaro. Med nuvarande 
kravställning tillgodoses behovet så långt det 
är möjligt att få tillgång till medarbetare med 
det egna språket. Det kan även konstateras att 
vårdföretagen sedan länge arbetar för att ut
veckla sin kvalité och då även vad det gäller 
det egna språket, samt att införandet av eget 
val ur konkurrenssynpunkt leder till att fler och 
fler får tillgång till kontaktpersoner med det 
egna språket. 

Förutom att utförare inom äldreomsorg re
dan idag försöker tillgodose det egna språket 
så är Uppsala kommun förvaltningsområde 
för finska sedan början av 2010. Enligt lagen 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(SFS 2009:724) ska kommunen erbjuda den 
som begär det möjlighet att få hela eller de
lar av den service och omvårdnad som erbjuds 
inom ramen för äldreomsorgen av medarbetare 
som behärskar finska. Det har resulterat i bl. a 
upphandling av ett finsktalande vård- och om
sorgsboende i Sävja samt finsktalande platser 
i Nyby. 

I likhet med nämnden anser kommunstyrel
sen att ett särskilt kommunfullmäktigeuppdrag 
med anledning av motionen ej erfordras.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser med förelig
gande förslag till beslut. För kommunens mer
kostnader på grund av förvaltningsområdet 
för finska står de statliga medel som Uppsala 
kommun tilldelats i sin roll som förvaltnings
område.

Bilaga 1
En viktig funktion för att säkerställa en god 

äldreomsorg är kontaktmannaskapet. Inom 
äldrevården har alla rätt att få en kontaktper
son som särskilt har till uppgift att tillvarata 
den äldres intressen och ge stöd och råd. Äldre 
med annat modersmål än svenska är en särskilt 
utsatt grupp och ännu mer så i de fall när även 
kognitiva förmågor är nedsatta. Antalet äldre 
med annat modersmål än svenska är dessutom 
en växande grupp. Att alla äldre med beviljade 
insatser har möjlighet att få en kontaktperson 
som talar det egna språket tycker vi därför är 
särskilt viktigt.

Vi yrkar därför att kommunfullmäktige be
slutar

Att uppdra åt Äldrenämnden att möjliggöra 
för äldre med annat modersmål än svenska att 
få en kontaktperson som talar det egna mo
dersmålet.
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Nr 112. Motion av Jeannette escanilla 
(V) om att avskaffa vårdnadsbidraget i 
Uppsala kommun
(KSN20110096)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta

att  avslå motionen.
Marlene Burwick, Hilde Klasson, Bengt 

Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria 
Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen.

Uppsala den 10 augusti 2011 

På kommunstyrelsens vägnar

Gunnar Hedberg/Per Davidsson

I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg, 
Liv Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllan
der,  (alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Ha
menius (båda FP), Karin Ericsson (C), Ebba 
Busch (KD), Marlene Burwick, Hilde Klasson, 
Bengt Westman, Irene Zetterberg (alla S), Ma
ria Gardfjell, Johan Lundqvist (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V).

Dessutom närvarande: Milischia Rezai (S), 
Frida Johnsson (MP) och Emma Wallrup (V).

Ärendet
I en motion väckt av Jeanette Escanilla (V) den 
31 januari 2011, föreslås kommunfullmäktige 
besluta att avskaffa vårdnadsbidraget i Upp
sala kommun, bilaga 1.

Remissbehandling
Motionen har remitterats till barn och ung
domsnämnden (BUN).

BUN konstaterar att vårdnadsbidraget införts 
för att ge föräldrar möjlighet att välja fler alter
nativ till förskolan. Det är en billig omsorgs

form som förmodligen håller ned kostnaden 
för barnsomsorg och dessutom motiverar för
äldrar till att finna egna lösningar för barnom
sorg på s.k. obekväm arbetstid. Nämnden anser 
att det är viktigt att skapa olika barnomsorgs
lösningar. Under 2010 erhöll vårdnadshavare 
till i genomsnitt 270 barn vårdnadsbidrag till 
en kostnad av 10 mnkr. För innevarande år har 
kommunfullmäktige anslagit 9,5 mnkr. Under 
årets tre första månader har färre barn genererat 
vårdnadsbidrag än under motsvarande period 
2010 vilket gör att nämnden drar slutsatsen att 
den budgeterade summan för vårdnadsbidrag 
kommer att räcka. 

Se bilaga 2, utsändes separat.

Föredragning
Kommunstyrelsen konstaterar i enlighet med 
BUN att vårdnadsbidraget införts för att ge 
föräldrar fler alternativ och möjlighet att själv 
ta ställning till barnets omvårdnad. Vårdnads
bidraget utgår med 3 000 kr per månad, en plats 
i förskolan för de yngsta barnen kostar 10 000 
kr per månad. 

Då BUN uppgivit att vårdnadshavare till i 
genomsnitt 270 barn erhöll vårdnadsbidrag till 
en kostnad av 10 mkr 2010 och att de tre första 
månaderna 2011 färre barn genererat vårdnads
bidrag än under motsvarande period 2010 drar 
kommunstyrelsen samma slutsats som BUN 
att  kommunbidraget för 2011 ska räcka.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ej aktuellt med föreliggande förslag till be
slut.

Bilaga 1
En av de mest centrala jämställdhetsfrågorna 
är hur kvinnor och män skall förmås fördela 
ansvar för hem och barn lika. Vänsterpartiet 
har flera förslag hur vi kan fortsätta den ut
veckling som idag går alltför långsamt. Vård
nadsbidraget som den borgerliga majoriteten 
har infört menar vi är kontraproduktivt för att 
uppnå högre jämställdhet.

Intresset för att söka vårdnadsbidraget ökar 
inte hos Uppsalas barnfamiljer. Endast 227 
barn i Uppsala kommun omfattas idag av bi
draget och målet var att 1 000 barn skulle göra 
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det. Det är svårt att motivera den arbetsinsats i 
administration med ett så lågt intresse. En del 
av dem som använder vårdnadsbidraget har 
dessutom tvingats till det på grund av för långa 
köer till barnomsorgen.

Det finns i dag cirka 1 200 barn mellan ett 
och tre år i Uppsala kommun som inte är in
skrivna i någon förskoleverksamhet. Man har 
räknat med att en merpart av dessa föräldrar 
skulle tacka ja till 3 000 kronor i månaden.

Allianspartierna kallar det skattefinansierade 
vårdnadsbidraget för ”valfrihet” för barnfamil
jerna att ordna sin barnomsorg och menar att 
det är en billig valfrihet jämfört med att satsa 
på att bygga ut barnomsorgen. Vårdnadsbidra
get som är 3 000 kronor i månaden, går inte att 
leva på, så i praktiken förutsätts att den som 
stannar hemma blir försörjd av någon annan. 
Det är alltså endast familjer med två föräldrar 
som ens kan överväga att utnyttja bidraget.

Erfarenheten visar också att det är kvinnor 
som stannat hemma med sina barn, och därmed 
blir beroende av män för sin försörjning. Kon
sekvenserna kommer att bli att många kvinnor 
riskerar att hamna i utanförskap och diskrimi
neringen av kvinnor i arbetslivet kommer att 
öka, när arbetsgivarna tvingas kalkylera med 
flera års frånvaro med vårdnadsbidrag när de 
ska fatta beslut om anställning, fortbildning 
osv. Barnen går även miste om en välfung
erande pedagogisk och social utveckling som 
förskolan kan ge.

Det är konstaterat att vårdnadsbidraget inte 
är ett populärt alternativ för föräldrarna i Upp
sala kommun. Även Kristdemokraternas par
tiledare Göran Hägglund som ansett att hans 
parti ska sluta driva frågan om vårdnadsbidra
get och diskutera om det är rätt metod tycks 
ha insett det. I Uppsala kommun har också 
Centerpartiets och Folkpartiets kommunalråd 
uttalat sig i media om att förslaget att avskaffa 
vårdnadsbidraget är ganska bra och rekom
menderat förskolan istället för bidrag.

 För oss i Vänsterpartiet är det centralt att 
använda samhällets resurser för att öka jäm
ställdheten och den gemensamma välfärden. 
Därför är vi självklart emot en reform som så 
uppenbart motverkar båda dessa mål.

Förskolan är den verksamhet som fortfaran

de är mest populär bland föräldrar i Uppsala 
kommun. Vänsterpartiet menar att förskolan är 
en rättighet och en möjlighet för alla barn att få 
en pedagogisk verksamhet av högsta möjliga 
kvalitet. Det finns även forskning som pekar på 
värdet av förskola för goda skolresultat senare 
i livet.

Jag yrkar mot ovanstående bakgrund att 
kommunfullmäktige beslutar

att avskaffa vårdnadsbidraget i Uppsala 
kommun.
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Nr 113. Fråga av Johan lundqvist (MP) 
om deltagande i Cykelfrämjandets gransk-
ning Kommunvelometer
(KSN20110334)

Kommunfullmäktige

Fråga
Till gatu- och trafiknämndens ordförande
Cykelfrämjandet har nyligen presenterat sin 
granskning Kommunvelometer 2011 som 
granskar kommunernas arbete med satsningar 
på cykling. De deltagande kommunerna får i 
Kommunvelometern en seriös extern gransk
ning av sitt arbete med att göra cyklingen enk
lare och attraktivare. Uppsala kommun har 
dock inte deltagit i Kommunvelometer 2011.

Min fråga till gatu- och trafiknämndens ord
förande blir därför
– kommer Uppsala kommun delta i gransk

ningen Kommunvelometer 2012? 

Uppsala den 12 maj 2011

Johan Lundqvist

Svar
Uppsala kommun har mycket höga ambitioner 
vad avser att bli en mycket cykelvänlig kom
mun. Cykeln som färdmedel är både klimat
smart och bidrar till att främja medborgarnas 
goda hälsotillstånd. Vi har redan beslutat att 
satsa mer på att skapa bättre förutsättningar 
för cykeln som färdmedel. Vi avser att fortsätta 
satsningarna på att göra Uppsala kommun till 
en mycket attraktiv cykelkommun. Förutom 
att cyklandet är klimatsmart och hälsofrämjan
de tror vi att en bra infrastruktur för cyklande 
starkt förbättrar Uppsala kommuns attraktion 
som turistdestination.

Om Uppsala kommun skall delta i Cykel
främjandets kommunvelometer 2012 är en 
fråga för Gatu- och Trafiknämnden. Jag tycker 
att det är ett positivt förslag som Gatu och tra
fiknämnden kan ta ställning till när det finns 
ett beslutsunderlag som redogör för vad under
sökningen går ut på och vad det skulle vara för 

värde för Uppsala kommuns medborgare att 
delta i denna utvärdering. Då Johan Lundqvist 
är 2:e vice ordförande i Gatu- och trafiknämn
den kan jag inte förstå varför inte detta förslag 
förs fram i Gatu- och trafiknämnden så att vi 
direkt i det forumet kan bereda frågan.

Uppsala den 24 maj 2011

Stefan Hanna
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Nr 114. Interpellation av Johan lundqvist 
(MP) om miljökvalitetsnormer – överskri-
danden av normen för kväveoxider
(KSN20110201)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Luftkvalitén på Kungsgatan har försämrats 
kraftigt när det gäller kväveoxidnivåerna. 
Under 2010 överskreds dygnsnormvärdet 60 
mikrog/m3 vid ett fyrtiotal tillfällen, trots att 
miljökvalitetsnormen bara tillåter sju överskri
danden per år. Redan i mitten av mars 2011 har 
normvärdet överskridits vid 9 tillfällen.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande 
blir därför
•  Vilka åtgärder avser du vidta för att miljö

kvalitetsnormen avseende kväveoxidnivåer 
ska uppfyllas?

Uppsala den 22 mars 2011

Johan Lundqvist

Svar
Vi arbetar brett med att söka lösningar så att vi 
på kort och lång sikt kan säkerställa acceptabel 
luftkvalitet och klara miljökvalitetsnormen för 
NoX, inom Uppsala kommun. Utmaningen är 
komplex och delas med andra större kommu
ner i Sverige som t ex Stockholm och Umeå.

Några av skälen till de oacceptabla nivåerna 
av NoX i centrala Uppsala är;
– Långa och kalla vintrar leder till att fordonens 

motorers produktion av kvävedioxider ökar.
– Trots att moderna dieselmotorer klassas 

som miljövänligare än andra lätt tillgäng
liga energislag leder dieselmotorer med 
hög re kompression till mer utsläpp av NoX. 
Allt fler miljövänliga dieselfordon säljs och 
trafikerar våra vägar.

– Uppsala centrum har under en längre tid 
varit en byggarbetsplats vilket gör att opti
mala trafikflöden idag inte kan uppnås. Ett 
sådant aktuellt exempel är renoveringen av 
Islandsbron som försvårar de centrala tra

fikflödena och bidrar till en högre grad av 
centrala NoX utsläpp.

Några av våra åtgärder hittills;
– Vi har och fortsätter att investera i stomlin

jer som bidrar till att allt fler av våra med
borgare väljer att använda kollektivtrafiken 
istället för att använda egen bil.

– Vi investerar i ett nytt Resecentrum för att 
ytterligare stimulera till ett ökat kollektiv
trafikresande.

– Vi har utökat möjligheten för barn och unga 
att utnyttja sina skolbusskort och därigenom 
minska föräldrars skjutsande.

– Vi har infört ett dubbdäcksförbud som un
der vintern bidragit till betydligt mindre bil
trafik i centrala Uppsala. Förhoppningsvis 
kommer även fortsättningsvis många med
borgare att välja att köra runt istället för ige
nom Uppsala city när sommardäcken rullar 
i vår kommun.

– Vi har infört 30 km/h i centrala Uppsala vilket 
haft många fördelar bl a trafiksäkerhetsmässiga 
och även skapat en jämnare central körning.

– Vi tar upp gatusand oftare och använder oss 
av teknik som bättre hindrar att luften blir 
mer förorenad.

– Vi har koordinerat/samordnat stora delar av 
vår kommunala logistik till kommunala verk
samheter, vilket gjort att antalet leveranser till 
olika enheter i stor utsträckning minskat.

Ytterligare åtgärder som utreds;
– Spårtaxilösning som framförallt kan trans

portera medborgare till och ifrån bl a Stu
denternas, Akademiska sjukhuset och Glun
tenområdet.

– Att införa miljözon i centrala Uppsala för 
tung trafik.

– Att utöka antalet stomlinjer och servicegra
den i stomlinjerna dvs fler stomlinjer och att 
frekvensen av bussar blir högre per linje.

– Att stadsbussar använder t ex bättre filter 
som minskar den negativa miljöpåverkan.

– Att stadsbussar använder miljösmartare 
bränslelösningar.

Uppsala den 26 april 2011

Stefan Hanna
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Nr 115. Interpellation av Ilona Szatmari 
Waldau (V) om jämställdhetsintegrering
(KSN20110203)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktige har tidigare diskuterat 
det uppdrag som fullmäktige gett om att alla 
nämnder och styrelser ska arbeta med jäm
ställdhetsintegrering. Hur just detta uppdrag 
implementerats i verksamheterna fick dock 
inget svar i den fullmäktigedebatten.

I debatten framkom att kommunen tänkte 
ansöka om fortsatt medel från SKL för projek
tet Hållbar jämställdhet i Uppsala kommun. 
Den ansökan som inlämnats till SKL har inte 
beviljats vilket på nytt väcker frågan om hur 
arbetet ska fortsätta i Uppsala kommun.

Den utvärdering av projektet som gjorts vi
sar att ett värdefullt arbete har utförts men att 
det brister på kommunledningskontoret. Ut
värderingen konstaterar att bristerna i arbetet 
på central nivå, bland tjänstemän och politiker, 
kan tolkas som ”passivt motstånd, skenhand
lingar, där jämställdhetsfrågor tas upp och 
åtgärder vidtas men i icke centrala delar av 
organisationen, utan att förutsättningar för att 
arbetet ska kunna ge resultat ges”. En tolkning 
som utredaren menar i viss mån stöds av tidi
gare utvärderingar av Uppsala kommuns jäm
ställdhetsarbete.

Utredning är alltså positiv vad gäller arbetet 
i de enheter som ingick i projektet men negativ 
till det arbete som utförts på central och sam
ordnande nivå, dvs. stadsledningskontoret och 
inom politiken. Utredaren konstaterar att det 
är ”vitalt för jämställdhetsintegreringsarbetet 
att ledningen är synlig, engagerad och leder 
arbetet”.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ord
förande, och vis av tidigare interpellationsde
batter upprepar jag allt väsentligt i frågorna, 
följande.
1. I samband med en motion från Vänster

partiet om jämställdhetsarbetet beslutade 

kommunfullmäktige den 23 februari 2009 
att uppdra till kommunstyrelsen att leda 
ett långsiktigt och systematiskt arbete med 
jämställdhetsintegrering som skall invol
vera samtliga nämnder och helägda bolag i 
kommunen. Vilka åtgärder som har vidta
gits (utöver projektet med SKLpengar) för 
att uppfylla kommunfullmäktiges beslut?

2. Hur kommer Uppsala kommun att gå vidare 
med jämställdhetsintegrering och projektet 
om även en förnyad ansökan till SKL får 
avslag?

3. Vilka åtgärder kommer att vidtas med an
ledning av utvärderingens slutsatser och 
rekommendationer, t.ex. den viktiga rekom
mendationen att fokus läggs på att kommu
nicera arbetet uppåt i organisationen och till 
politiker? Övriga slutsatser och rekommen
dationer, som är för långa för att skriva ned 
i en interpellation men som ingår i frågan 
om vilka åtgärder som kommer att vidtas 
finns i Med lång hållbarhet – Utvärdering 
av projektet ”Hållbar jämställdhet i Uppsala 
kommun”.

Uppsala den 24 mars 2011

Ilona Szatmari Waldau

Svar
Fråga 1
”I samband med en motion från Vänsterpartiet 
om jämställdhetsarbetet beslutade kommun
fullmäktige den 23 februari 2009 att uppdra till 
kommunstyrelsen att leda ett långsiktigt och 
systematiskt arbete med jämställdhetsintegre
ring som skall involvera samtliga nämnder 
och helägda bolag i kommunen. Vilka åtgärder 
som [sic] har vidtagits (utöver projektet med 
SKLpengar) för att uppfylla kommunfullmäk
tiges beslut?”

Sedan kommunfullmäktiges beslut i feb
ruari 2009 har Hållbarhetspolicyn införts som 
ett eget kapitel i det övergripande styrdoku
mentet IVE och därmed inriktningsmålet att 
Uppsalaborna ska vara jämställda. Under 2010 
beslutade kommunstyrelsen att anta nya rikt
linjer för jämställdhets och mångfaldsplaner. 
Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för ge
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nusmedveten rekrytering påbörjades 2010. 
Kommunstyrelsen arrangerade 2010 två egna 
öppna seminarier om jämställdhet och mång
fald med fokus på kulturmöten, kommunika
tion och genus. Kommunledningen inledde en 
process med att ta fram könsuppdelad statistik 
som berör alla nämnders verksamheter. Statis
tiken visar att mycket återstår att göra för att nå 
målet med en jämställd kommun i vid bemär
kelse. Uppsala kommuns största producent, 
Produktionsstyrelsen Vård och bildning, inrät
tade sommaren 2009 en tjänst som samordnare 
för jämställdhets och mångfaldsfrågor med 
uppdrag att utveckla och samordna jämställd
hetsarbetet. Vård och bildning driver sedan au
gusti 2009 också ett systematiskt arbete inom 
grundskolan och gymnasiet för att integrera 
jämställdhetsarbetet i undervisningen.

Enligt SCB:s jämställdhetsindex var Uppsa
la kommun den sjunde bästa kommunen i lan
det år 2006. För de variabler som följts sedan 
dess har Uppsala kommun behållit eller för
bättrat sin position gentemot andra kommuner 
(se Hållbarhetsbokslutet). Uppsala kommuns 
arbete med jämställdhet började inte med en 
motion från Vänsterpartiet. Kommunen har 
under lång tid på olika sätt arbetat med jäm
ställdhet. Det krävs, precis som interpellanten 
antyder i en tidigare motion, ett långsiktigt och 
systematiskt helhetsarbete för att nå jämställd
hetsmålen, framförallt från kommunstyrelsen. 
Att bryta gamla strukturer kräver engagemang 
från alla inblandade, inte minst från ledningen 
i alla nämnder och bolag.

Fråga 2
Hur kommer Uppsala kommun att gå vidare 
med jämställdhetsintegrering och projektet om 
även en förnyad ansökan till SKL får avslag?

Uppsala kommun har beviljats 1,2 miljoner 
på sin ansökan från regeringen via SKL. Jäm
ställdhetsarbetet behöver som jag skrev ovan 
ett långsiktigt och systematiskt helhetsarbete. 
Kommunledningen behöver prioritera frågan i 
form av resurser. Jag hänvisar därmed till kom
mande IVE.

Fråga 3
Vilka åtgärder kommer att vidtas med anled

ning av utvärderingens slutsatser och rekom
mendationer, t.ex. den viktiga rekommendatio
nen att fokus läggs på att kommunicera arbetet 
uppåt i organisationen och till politiker? Öv
riga slutsatser och rekommendationer, som är 
för långa för att skriva ned i en interpellation 
men som ingår i frågan om vilka åtgärder som 
kommer att vidtas finns i Med lång hållbarhet 
Utvärdering av projektet ”Hållbar jämställdhet 
i Uppsala kommun”.

Kommunstyrelsen beaktade bland annat 
utvärderingsrapportens kritik när ansökan till 
SKL gjordes. Därför skrev vi ansökan att den 
metod som utvecklades i pilotprojektet ska ut
vecklas och spridas till uppdragsnämnder och 
kontor. Målet är att kommunicera arbetet uppåt 
och utåt i organisationerna så att metoden blir 
självklar i nämndernas och bolagens arbete. I 
kommunstyrelsens Fokusplan 2011 anges att 
kommunstyrelsen, samtliga förvaltningschefer 
och vd:ar ska utbildas i jämställdhetsintegre
ring.

Utvärderingen pekar, som interpellanten lyf
ter fram, på några områden som behöver för
bättras men också att projektet nått flera goda 
resultat. De områden som uppvisade brister tar 
vi nu tag i och arbetar vidare med. Samtidigt 
fortsätter vi naturligtvis med de delar som gi
vit bra resultat. Arbetet med jämställdhet ska, 
precis som andra delar av kommunens verk
samhet, utvärderas kontinuerligt och utvärde
ringarna ger ett värdefullt underlag för fortsatt 
arbete. Den kritik som riktas mot tidigare ar
bete måste användas konstruktivt, vilket vi nu 
gör i det fortsatta jämställdhetsarbetet.

Uppsala den 26 april 2011

Mohamad Hassan
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Nr 116. Interpellation av Staffan Yng-
ve (S) om varför inte källsortering har 
införts fullt ut inom kommunens egna 
verksamheter
(KSN2011030204)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Kommunen är en viktig länk i den kedja som 
har ansvaret för avfallshanteringen. Många 
av landets invånare sopsorterar flitigt. Under
sökningar i vårt närområde visar att nio av tio 
hushåll tycker att vi måste källsortera mer för 
miljöns skull.

Mängden hushållsavfall i Sverige uppgår till 
mer än ett halvt ton per person. Ser man på hur 
soporna behandlas är det tydligt att de flesta 
hushållen försöker ta sitt ansvar. Jag har erfarit 
att många verksamheter (offentliga och pri
vata) praktiserar en långtgående källsortering. 
Verksamheterna har funnit detta vara en ange
lägen åtgärd. För företag kan det handla om att 
ett bidrag till ett hållbart samhälle är positivt 
för företagets varumärke.

När jag studerat hur det står till i kommu
nens verksamheter har jag förvånats över att 
fullständig källsortering av avfall inte tillämpas 
fullt ut överallt. Kommunen bör vara ledande 
när det gäller sopsortering i vår egen verksam
het för att föregå med gott exempel. I dagarna 
lär källsortering påbörjas inom socialtjänstens 
verksamheter i Noatun på Väderkvarnsgatan, 
vilket jag ser positivt på. Tydligen är det en ef
fekt av att många anställda varit lika undrande 
som jag varför inte långtgående källsortering 
införts för länge sedan.

Med anledning av detta skulle jag vilja ha 
svar på följande:
1. Varför har inte långtgående källsortering 

införts fullt ut inom kommunens egna verk
samheter?

2. Hur ser det ut i de upphandlade verksamhe
terna inom exempelvis vård och omsorg?

3. Är du beredd att verka för att en långtgåen
de källsortering tillämpas i alla kommunala 

verksamheter inklusive dem vi upphand
lar?

Uppsala den 23 mars 2011

Staffan Yngve

Svar
Varför har inte källsortering införts fullt ut 
inom kommunens egna verksamheter?
1. Idag finns förbättringspotential kopplat till 

kommunens egen verksamhet. Vi delar den 
synen och den miljöstrateg som för närva
rande rekryteras till KLK kommer bl a att få 
uppdraget att jobba med att säkerställa att 
kommunens alla verksamheter källsorterar 
på ett bra sätt. Det är landets fastighetsägare 
som bär det primära ansvaret för att käll
sortering kan genomföras i våra fastigheter. 
Det är därför kommunens egna fastighets
ägare, eller de externa fastighetsägare som 
kommunens verksamhet nyttjar, som skall 
svara för bra stöd för källsortering.

2. Det finns idag upphandlade verksamheter 
som bedrivs i fastigheter som inte har till
räckligt bra källsorteringslösningar. Vi vill 
att det i framtiden klart skall framgå, som 
ett skall krav vid upphandlingar av hyreslo
kaler, att källsortering är möjlig kopplat till 
de verksamheter som kommunen finansie
rar.

3. Vi tycker att det är viktigt att kommunen 
tillämpar en omfattande källsortering kopp
lat till alla verksamheter som finansieras av 
kommunen. Vi anser att det redan framgår 
av Hållbarhetsbokslutet och IVE att den 
politiska ledningen kräver en hållbar inrikt
ning på verksamheterna och det inkluderar 
en bra källsortering. För att förbättra kom
munens källsorteringsarbete kommer vi 
att förbättra uppföljningen av kommunens 
fastighetsbolag och förvaltningar, Vi tycker 
också att skall kraven på upphandlade verk
samheter entydigt inkluderar källsorterings
ansvaret.

  Uppsalahem utgör ett mycket gott kom
munalt exempel. Sedan 2007 har Uppsala
hem haft avfall som ett miljönyckeltal (att 
minska mängden osorterat avfall). Under 
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hösten 2009 inleddes arbetet med att mil
jöcertifiera Uppsalahem vilket ska vara 
klart under 2011. Uppsalahems hyresgäster 
erbjuds en varierad sortering som tar hän
syn till miljö, kund och ekonomi. I de flesta 
miljöstugor innebär det möjlighet att lämna, 
kompost, brännbart, glödlampor, lågen
ergilampor, batterier, tidningar, glas och 
pappersförpackningar. Där utrymme finns 
och ingen central insamling är i närheten 
tillhandahålls även plast och metall. Detta 
anpassas kontinuerligt till kundernas behov 
och de lokala förutsättningarna.

Uppsala den 26 april 2011

Stefan Hanna
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Nr 117. Interpellation av Stavros Gian-
gozoglou (S) om att stoppa svarttaxi-
verksamheten
(KSN20110289)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Enligt Upsala Nya Tidning (100516) har svart
taxiverksamheten i Uppsala ökat kraftigt på 
senare år. Polisens agerande måste därför bli 
bättre.

Svarttaxiverksamheten bedrivs nästan helt 
öppet och med en sådan arrogans att bilarna 
kan stå parkerade varsomhelst utanför en Upp
salakrog utan att någon agerar. Ett besök t.ex. 
på Dragarbrunnsgatan mellan Smedsgränd och 
S:t Persgatan under kvällar och helger borde 
övertyga alla om att åtgärder mot svarttaxin 
behövs.

Uppsala kommun kan via lokala trafikfö
reskrifter med all sannolikhet försvåra denna 
olagliga verksamhet. Brottsförebygganderå
dets medlemmar i Uppsala verkar på var sitt 
håll, men också i samverkan för en lugnare och 
säkrare stad. Dess medlemmar kan säkert finna 
samarbetsformer även i den här frågan som le
der till en tryggare stad för unga tjejer och kil
lar som är på väg hem under kvällstid.

Socialdemokraterna i Uppsala vill att kom
munen i samverkan med andra instanser ska 
stoppa svarttaxiverksamheten. Skälen är 
många, bl.a. att skydda den lagliga taxinäring
ens verksamhet, bekämpa den ekonomiska 
brottsligheten, och inte minst att öka säkerhe
ten för unga människor på stadens gator.

Därför vill jag ställa följande frågor till kom
munstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg (M):
• Vad har gjorts för att bekämpa svarttaxin 

fram till idag?
• Kommer du att ta initiativ till gemensamma 

aktiviteter med andra myndigheter och i så 
fall vilka?

Uppsala den 29 april 2011

Stavros Giangozoglou

Svar
Vi anser att svarttaxi är mycket negativt ur ett 
säkerhetsperspektiv och ur ett konkurrensper
spektiv. Vi delar i huvudsak Stavros Giango
zoglous beskrivning av svarttaxi. Problemet 
med svarttaxi är framförallt ett statligt ansvar 
att hantera. Kommunens möjligheter att vid
taga effektiva åtgärder som stör denna nega
tiva verksamhet är mycket begränsad. Nyligen 
genomfördes en mycket uppskattad polisinsats 
mot svarttaxin. Kommunen uppskattade denna 
insats och hoppas och uppmuntrar polismyn
digheten att fortsätta med liknande polisinsat
ser. Kommunen hoppas också att de lagliga 
taxibolagen fortsätter att rapportera till po
lismyndigheten när de uppmärksammar svart 
taxiverksamhet.
1) Vi jobbar löpande, i olika forum, med att få 

ansvariga myndigheter och berörda verk
samheter att mer aktivt bidra till att hindra 
svarttaxi.

2) Uppsala kommun har inte ett myndighets
ansvar för frågan. Vi avser dock att fortsätta 
att motivera ansvariga myndigheter att mer 
regelbundet bekämpa svarttaxi som både 
utgör en säkerhetsrisk för våra medborgare 
och skadar den lagliga taxiverksamheten.

Uppsala den 24 maj 2011

Stefan Hanna



208 

Ser. A Nr 118, 2011-08-1329

Nr 118. Interpellation av Rickard 
Malmström (MP) om exploateringen av 
Gränby Backe
(KSN20110335)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till kommunstyrelsens ordförande
Den planerade exploateringen i Gränby Backe 
kommer att inkräkta på områdets naturvärden. 
I detta område lever bland annat den större sa
lamandern (Triturus cristatus) vilken är skyd
dad enligt EU:s Artskyddsförordning och Ha
bitatdirektiv. Det innebär att man inte får agera 
på något sätt som ”kan utgöra hot mot levande 
exemplar av sådana arter”. För att komma för
bi detta har kommunen vidtagit en del åtgärder 
i hopp om att salamandrarna skulle etablera sig 
i en annan del av området och därmed avhjälpa 
en eventuell skada.

Åtgärderna består av att man tillskapat tre 
nya lekvatten och man har även vidtagit åtgär
der för att göra marken i området mer tillta
lande för salamandrarna. Resultatet har dock 
uteblivit. Inga större salamandrar har iakttagits 
i de nya lekdammarna och ingen reproduktion 
har observerats. En anledning till detta kan 
vara att dammarna inte är bra nog men det kan 
lika gärna handla om att salamandrarna inte 
hunnit flytta dit. Oavsett vilket så har salaman
derpopulationen varken flyttat eller vuxit. Det 
innebär att ett intrång i området fortfarande är 
ett intrång som ”kan utgöra hot mot levande 
exemplar av sådana arter”.

Eftersom kommunen inte sökt dispens från 
Artskyddsförordningen är det ett lagbrott att 
dra igång exploateringen innan de vidtagna 
åtgärderna fått effekt. Trots detta har det kom
mit till min kännedom att man planerar att dra 
igång byggnationerna redan i sommar.

Med anledning av detta undrar jag följande:
1. Avser kommunen söka dispens från 

Artskyddsförordningen innan byggnatio
nerna drar igång?

2. Vad avser du att göra för att hindra att sa

lamanderpopulationen skadas och att man 
därmed bryter mot Artskyddsförordningen?

Uppsala den 11 maj 2011

Rickard Malmström
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Nr 119. Interpellation av Stefan lund-
kvist (SD) om historieundervisningen i 
Uppsala kommun
(KSN20110362)

Kommunfullmäktige

Interpellation
Till ordföranden i barn- och ungdomsnämn-
den
Uppsala är en kommun med en anmärknings
värt anrik och stolt historia. För den historie
intresserade finns djupa källor att ösa ur rö
rande ämnena religion, kultur, statsskick och 
diplomati, arkitektur, botanik och inte minst 
akademi. Som ärkestift och säte för ärkebis
kopen kan Uppsala betecknas som ”Sveriges 
kristna huvudstad”. Många är de kungar som 
haft sin utsikt från Uppsala slott, vissa har till 
och med sin sista vila här, vare sig det handlar 
om domkyrkans kor eller en hög utanför stan. 
Nordens äldsta universitet har genom århund
radena både påverkat och lyft Uppsala stad, 
kommun och hela Sveriges land. Detta är bara 
ett axplock av vad vår stads historia rymmer. 
Det går att skriva aldrig så många doktorsav
handlingar om detta.

Denna interpellation syftar dock till att lyfta 
frågan om hur Uppsala kommuns skolbarn ges 
möjligheten att tillgodogöra sig dessa histo
riska kunskaper på ett adekvat sätt. Historia 
och kultur är i sig tillräckligt intressant för att 
lyfta fram som ett prioriterat område, men när 
det gäller våra yngre generationer och således 
vår framtid finns ytterligare skäl att säkerställa 
att kunskaperna om staden och befolkningens 
historia inte går förlorad. Av historien lär vi oss 
nämligen att tolka vår samtid och hitta rätt spår 
in i framtiden.

Mina frågor till barn och ungdomsnämn
dens ordförande blir därför:
1. Hur ser arbetet i dagsläget ut med att sä

kerställa att Uppsalas elever tillgodogör sig 
kommunen långa och mångfacetterade his
toria på ett tillfredsställande sätt?

2. Oavsett svaret på föregående fråga, hur vill 

du arbeta för att utveckla arbetet med be
rörda frågor?

Uppsala den 30 maj 2011

Stefan Lundkvist
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