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Uppsala kommunfullmäktige kallas härmed att 
sammanträda i Uppsala Konsert & Kongress, Sal 
B, Vaksala torg 1, måndagen den 28 januari 2013 
kl 13.00 - frågor och interpellationer  besvaras 
efter eventuella anmälningsärenden och senast 
kl 17.30 börjar behandling av beslutsärenden. 
 
Kommunrevisionens presidium inleder behand-
lingen av beslutsärenden med en kort presentation 
av det särskilda arbete som gjorts inom områdena 
intern kontroll samt etik och korruption. 
 
1. Val av justerare och bestämmande av tid för 

justering av protokollet 
2. Eventuella anmälningsärenden 
 
Beslutsärenden 
 
3. Valärenden 
4. Ändring av bolagsordningar för Uppsala 

Stadshus AB och dess dotterbolag 
5. Bolagsordningsändringar och namnbyten för 

GUC-bolagen 
6. Motion av Johan Lundqvist (MP) om 

cykelförmåner för kommunens medarbetare 
(bordlagd KF 2012-12-10) 

7. Motion av Pavel Gamov (SD) om att 
avskaffa stödet till utländska författare 
(bordlagd KF 2012-12-10) 

8. Motion av Elnaz Alizadeh (S) om att 
befolkningsgruppen analfabeter ökar i 
Uppsala (bordlagd KF 2012-12-10) 

9. Motion av Robert Damberg och Maria 
Gardfjell (båda MP) om att skapa ett grönt 
stråk mellan Funbo och Fjällnora (bordlagd 
KF 2012-12-10) 

10. Motion av Maria Gardfjell (MP) om att barn 
i förskolan måste få vistas i en "giftfri" miljö 
(bordlagd KF 2012-12-10) 

11. Motion av Ilona Szatmari Waldau, Kjell 
Haglund (båda V) och Rickard Malmström 
(MP) om möjlighet för ideella föreningar att 
lämna grovavfall (bordlagd KF 2012-12-10) 

12. Motion av Malena Ranch (MP) om 
undertecknande av den europeiska 
jämställdhetsdeklarationen (bordlagd KF 
2012-12-10) 

 
 
 
 
 
 
 
13. Motion av Jeannette Escanilla (V) om att in-

leda vänortsarbete mellan Uppsala kom-
munoch Ramalla i Palestina. 

 
Fråga 
 
14. Fråga av Küllike Montgomery (MP) om 

Sävja kulturcentrum (bordlagd KF 2012-12-
10) Besvaras muntligt. 

 
Interpellationer 
 
15. Interpellation av Daniel Fredriksson (V) om 

Uppsalahems renoveringar och hyres-höj-
ningar (bordlagd KF 2012-10-12) 

16. Interpellation av Malena Ranch (MP) om 
behandling av män som utövar våld i nära 
relationer (bordlagd KF 2012-12-10) 

17. Interpellation av Johan Lundqvist (MP) om 
tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel 
utanför apotek (bordlagd KF 2012-12-10) 

18. Interpellation av Erik Pelling (S) om vad 
som görs för basketens framtid i Uppsala 
(bordlagd KF 2012-12-10) 

19. Interpellation av Edip Akay (V) om hopptorn 
i Lyssnaängsbadet (bordlagd KF 2012-12-
10) 

20. Interpellation av Marlene Burwick (S) om 
vad som görs åt hygienbristerna i förskolan 

 (bordlagd KF 2012-12-10) 
21. Interpellation av Caroline Andersson (S) om 

bostäder för seniorer (bordlagd KF 2012-12-
10) 

22. Interpellation av Caroline Andersson (S) om 
socialstyrelsens nya riktlinjer för bemanning 
(bordlagd KF 2012-12-10) 

23. Interpellation av Huseyin Alpergin (V) om 
barnsäkerhet på skolgårdar (bordlagd KF 
2012-12-10) 

24. Interpellation av Elnaz Alizadeh (S) om fler 
praktikplatser inom offentligt finansierad 
verksamhet (bordlagd KF 2012-12-10) 

25. Interpellation av Kristin Lilieqvist (MP) om 
ungas möjligheter att spela dataspel på fri-
tidsgårdar (bordlagd KF 2012-12-10) 

 



26. Interpellation av Elvira Caselunghe (MP) 
om informationshantering med anledning av 
förekomsten av perflourerade alkylsyror i 
Uppsalas dricksvatten (bordlagd KF 2012-
12-10) 

27. Interpellation av Ilona Szatmari Waldau (V) 
om detaljplan för bostadsrätter i park 
(bordlagd KF 2012-12-10) 

 
 
Handlingarna till sammanträdet finns tillgängliga i 
Stadshuset, kommunledningskontoret och kom-
muninformationen, stadsbiblioteket, Svartbäcks-
gatan 17, samt på uppsala.se 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde direktsänds i 
TV Uppsala och på uppsala.se 
 
Uppsala den 14 januari 2013 
 

             
Lars Bäcklund  Astrid Anker 
ordförande  sekreterare 
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Nr 4. Ändring av bolagsordningar 
för Uppsala Stadshus AB och dess 
dotterbolag 
KSN-2012-1226 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att besluta 
 
att godkänna föreslagna ändringar i bolags-
ordningarna i enlighet med ärendets bilaga 1. 
 
Uppsala den 12 december 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), 
Peter Nordgren (FP), Irene Zetterberg, 
Milischia Rezai (båda S) och Rickard Malm-
ström (MP). 
 
Ärendet 
VD i Uppsala Stadshus AB har upprättat 
förslag till förändringar i bolagsordningarna 
för dels bolaget dels dess dotterbolag. För-
slagen syftar till att tillgodose den lag som 
träder i kraft den 1 januari 2013 som anger att i 
bolagsordningarna ska det kommunala ända-
målet och de kommunala befogenheterna fram-
gå. 
 
 
 
 
 

Föredragning 
Frågan om bolagsordningarnas lydelse är en 
fråga av principiell betydelse och ska därför 
underställas kommunfullmäktige för ställ-
ningstagande. 
 
Genom att införa de förändringar som föreslås 
kommer bolagsordningarna dels att leva upp 
till de formkrav som lagstiftningen ställer dels 
att medföra att de sk Teckalkriterierna kommer 
att gälla mellan kommunen och dess bolag. 
När Teckalkriterierna är uppfyllda behöver 
ingen upphandling föregå de avtal om leverans 
av varor eller tjänster som träffas mellan 
kommunen och dess bolag eller omvänt. Kri-
terierna är uppfyllda om kommunen dels har 
kontroll över den juridiska person, bolagen, 
motsvarande den kontroll som kommunen har 
över sin egen förvaltning dels den verksamhet 
som bedrivs av den juridiska personen hu-
vudsakligen sker tillsammans med kom-
munen. 
 
De förändringar som nu föreslås göras i bo-
lagsordningarna medför att kontrollkriteriet 
kommer att kunna uppfyllas när kom-
munstyrelsen utövar sin förstärkta upp-
siktsplikt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med de förslag som finns i detta 
ärende. 
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Nr 5. Bolagsordningsändringar 
och namnbyten för GUC-bolagen 
KSN-2012-1232 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa nya bolagsordningar inklusive nya 
namn för Grafiskt Utbildningscenter AB (GUC 
AB) och dess dotterbolag, Grafiskt Utbild-
ningscenter Teknik AB (GUC TEKNIK AB) 
och Grafiskt Utbildningscenter Media AB 
(GUC MEDIA AB), enligt bilaga, samt 
 
att uppdra till GUC AB och dess dotterbolag 
att godkänna dessa bolagsordningar på res-
pektive extra bolagsstämma 
 
Uppsala den 12 december 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Christopher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), 
Peter Nordgren (FP), Irene Zetterberg, 
Milischia Rezai (båda S) och Rickard Malm-
ström (MP). 
 
 
 
 
 
 
Ärendet 

Kommunfullmäktige godkände den 26 novem-
ber 2012 en förändrad koncernstruktur för 
Uppsala stadshus AB som innebär att GUCs 
två dotterbolag säljs till moderbolaget och där-
med blir dotterbolag. Uppdrag gavs samtidigt 
till USAB att utarbeta förslag till bolagsord-
ningar innefattande förslag till namnbyte för 
GUC AB, GUC Media AB och GUC Teknik 
AB. 
 
USAB har överlämnat förslag till bolags-
ordningar enligt bilagda skrivelse. Änd-
ringarna är nödvändiga för att tillmötesgå 
kommunallagens krav för helägda kommunala 
bolag vilket ger kommunfullmäktige avgö-
rande inflytande över bolagen. Bolagen före-
slås namnges Uppsala R1 AB, Uppsala R2 AB 
och Uppsala R3 AB. Utgångspunkten för för-
slagen är att markera bolagens vilande karaktär 
och att de inte ska förknippas med tidigare 
verksamhet. 
 
 
 
 





 KF 6      28 JAN 2013 
 

 

 
 

Nr 6. Motion av Johan Lund-
qvist (MP) om cykelförmåner för 
kommunens medarbetare 
KSN-2011-0513 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda 
MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar 
sig till förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 10 oktober 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ce-
cilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (bå-
da FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt 
Westman och Irene Zetterberg (båda S). 
 
Ärendet 
Johan Lundqvist (MP) har i en motion, väckt 
den 26 september 2011, föreslagit att kom-
munstyrelsen får i uppdrag att införa cykel-
förmåner för kommunens medarbetare. 
Cykelförmånerna skulle enligt förslaget inne-
fatta exempelvis leasingcyklar alternativt ra-
batt på inköp av privat cykel, betald service på 
privat cykel upp till ett visst belopp samt rabatt 
på säkerhetsutrustning. Motionen återges i 
ärendets bilaga 1. 
 
 
 

 
Remissbehandling 
Yttranden i frågan har inkommit från styrelsen 
för Vård och Bildning samt styrelsen för 
Teknik och Service. 
 
Styrelsen för Vård och Bildning instämmer i 
vikten av en omställning av Uppsalatrafiken i 
mer miljövänlig riktning och att fler använder 
cykel som transportmedel till och från arbetet. 
Styrelsen menar att en utgångspunkt för att 
locka bilister att övergå till att börja cykla till 
jobbet är att det finns bra och säkra cykelvägar. 
Styrelsen pekar på att det därför är önskvärt 
med en översyn och utveckling av cykel-
vägnätet. Motionens förslag är lovvärda men 
behöver utredas på flera punkter, både när det 
gäller kostnader för införandet, administration 
i befintliga system och utredning av miljö- och 
hälsovinster, bilaga 2. 
 
Styrelsen för Teknik och Service anför att 
kommunen redan idag uppmuntrar medar-
betare att använda miljövänliga transportsätt. 
Detta stöds också av kommunens riktlinjer för 
resor i tjänsten, som anger att ”vid korta 
tjänsteresor går eller cyklar vi så ofta det är 
möjligt”. Inom styrelsens verksamhetsområden 
finns även tjänstecyklar att låna under arbets-
dagen. Sammantaget menar styrelsen att det 
inte är motiverat att införa cykelförmåner för 
kommunens medarbetare, bilaga 3. 
 
Föredragning 
Motionärer nämnder att Göteborgs stad har 
infört cykelförmåner för medarbetarna inom 
Göteborgs stad. Initialt beräknade staden att 
förmånspaketet skulle kosta staden ungefär 5 
miljoner kronor om året. Det beslut som staden 
sedan tog handlar om att erbjuda medarbetare 
en cykelförmån till ett värde av 500 kr per 
medarbetare. Staden räknar med att om alla 
medarbetare (drygt 30 000) skulle utnyttja 
denna förmån skulle det innebära en kostnad 
på cirka 15 miljoner kr på årsbasis. Den admi-
nistrativa hanteringen av förmånen är då inte 
inräknad.   
 
En förmån med förmånscyklar för 
medarbetarna i Uppsala skulle troligtvis inte 
kunna utnyttjas av alla medarbetare. Uppsala, 
som en del av en expansiv region, med en om-
fattande in- och utpendling, har ett icke 



obetydligt antal medarbetare som pendlar in 
till kommunen till sina arbetsplatser. Det finns 
många medarbetare som har sådana rese-
avstånd mellan bostad och arbetsplats att det 
inte är möjligt för dem att cykla till och från 
jobbet. Det skulle innebära att dessa med-
arbetare inte skulle kunna ta del av en sådan 
förmån. Att införa en förmån som tar fasta på 
att uppmuntra cykling till och från jobbet 
skulle därför betyda att kommunen inte tilläm-
par en enhetlig arbetsgivarpolitik som alla kan 
ta del av. Den friskvårdsförmån som kommu-
nen för närvarande har, möjliggör istället för 
samtliga medarbetare, oavsett bostadsort, att 
investera i sin hälsa, och att själv välja, utifrån 
ett spektrum av aktiviteter och erbjudanden, 
hur det ska gå till. Friskvårdsstödet är dess-
utom skattefritt för medarbetarna. 
 
Att ställa om Uppsalatrafiken i en miljö-
vänligare riktning är en viktig fråga ur såväl 
klimatperspektiv som folkhälsoperspektiv. 
Kommunen har därför gjort många satsningar 
och nått långt i strävandena mot en långsiktig, 
hållbar omställning. Utvecklingen av trafik-
säkerheten pågår ständigt. Nya cykelvägar och 
cykelparkeringar byggs och befintliga för-
bättras. Ett omfattande arbete pågår också med 
att sätta upp nya skyltar och vägvisningar ut-
med de cykelvägar som är tätt trafikerade av 
cyklister.  
 
Kommunfullmäktige har i IVE 2012-2115 
givit gatu- och samhällsmiljönämnden uppdrag 
att utarbeta en cykelstrategi. Den planeras att 
presenteras under hösten.   
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Nr 7. Motion av Pavel Gamov 
(SD) om att avsk affa stödet till 
utländska författare 
KSN-2012-0462 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Uppsala den 10 oktober 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ce-
cilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (bå-
da FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Sza-
mari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt 
Westman och Irene Zetterberg (båda S). 
 
Ärendet 
I en motion av Pavel Gamov (SD), väckt den 
27 februari 2012, föreslås kommunfullmäktige 
att uppdra åt kulturnämnden att begära utträde 
ur organisationen ICORN samt att uppdra åt 
kulturnämnden att säga upp avtalet om eko-
nomiskt stöd till fristadsförfattare. Anled-
ningen är att Sverigedemokraterna inte anser 
det vara Uppsala kommuns eller Uppsala-
bornas ansvar att på detta sätt finansiera en 
gräddfil åt utländska författare och menar att 
alla asylsökande bör behandlas likvärdigt och 
Uppsala kommuns stöd bör därför avskaffas 
ärendets bilaga 1. 
  
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till kulturnämnden. 
 

Kulturnämnden förordar att motionen avslås 
med motiveringen att fristadsstipendiet har 
kulturpolitisk betydelse. En viktig aspekt av 
fristadsarbetet är, förutom att stärka yttran-
defrihet, att arbetet innebär möjligheter till nya 
möten och nätverk samt att ett kreativt och 
stimulerande litterärt klimat har skapats i 
Uppsala. Nationellt har Kulturrådet uttalat en 
tydlig vilja att stimulera fristadsarbetet i Sveri-
ge och uppmanar till fler fristäder och inom 
EU förs diskussioner om hur man kan utveckla 
så kallade Shelter cities för kulturskapare, 
bilaga 2. 
 
Föredragning 
En rad städer runt om i världen har åtagit sig 
att ge en fristad för förföljda författare. Idén 
växte fram efter ett dödshot som riktades mot 
den brittiske författaren Salman Rushdie av 
Irans dåvarande religiöse ledare ayatollah Kho-
meini i slutet av 80-talet. Rushdie anklagades 
för att ha smädat islam i sin bok Satans-
verserna. 
 
I dag finns över 40 fristäder i världen. De sju 
svenska fri”städerna” är Stockholm, Malmö, 
Uppsala, Göteborg, Växjö, region Skåne samt 
från och med i höst även Sigtuna. Ytterligare 
städer i Sverige ligger i startgroparna. Fri-
städerna har en egen organisation, Interna-
tional Cities of Refuge Network (ICORN), 
med högkvarter i norska Stavanger. Nätverkets 
verksamhet går ut på att ge förföljda och hota-
de eller fängslade författare och journalister en 
fristad under ett till två år i någon av sina med-
lemsstäder runt om i världen. Tanken är att 
författaren eller journalisten ska få en lugn och 
trygg plats att bedriva sitt arbete ifrån. 
 
Att fristadsarbetet i Uppsala stärker det egna 
lokala kulturlivet och framför allt inom litte-
raturområdet är viktigt och helt förenligt med 
de inriktningsmål som finns i IVE 2013-2016; 
Uppsalas kultur är tillgänglig för alla och 
kännetecknas av kreativitet, hög kvalitet och 
interkulturella utbyten samt Uppsala är en stad 
för det fria ordet, litteraturen och författarna.  
 
En annan aspekt är möjligheten för Uppsala 
kommun att värna om mänskliga rättigheter 
generellt. Mot bakgrund av föredragningen i 
ärendet finner kommunstyrelsen, i likhet med 
kulturnämnden, ingen anledning att begära 



utträde ur organisationen ICORN. Detsamma 
gäller förslaget att säga upp avtalet om eko-
nomiskt stöd till fristadsförfattare. I sam-
manhanget bör tilläggas att Fristad Uppsala är 
utformat som ett stipendium och inte ett avtal.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut. 
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Nr 8. Motion av Elnaz Alizadeh 
(S) om befolkningsgruppen 
analfabeter ökar i Uppsala 
KSN-2012-0841 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen.  
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V) reserverar sig till förmån för 
att kommunfullmäktige ska besluta att besvara 
motionen. 
 
Uppsala den 7 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (båda M), Peter Nordgren (FP), 
Bengt Westman, Irene Zetterberg, (båda S), 
och Emma Wallrup (V). 
 
I motion av Elnaz Alizadeh (S), väckt den 12 
juni 2012, yrkar motionären att kommun-
fullmäktige ger uppdrag att kartlägga utbild-
ningsbakgrunden och därmed även utbred-
ningen av analfabetism bland kvinnliga flyk-
tingar och anhöriginvandrade. Detta görs 
lämpligen genom samverkan med arbetsför-
medlingen och berörda utbildningsanordnare. 
Av kartläggningen bör framgå om utbred-
ningen av analfabetism ökar eller minskar. 

Vidare yrkas att lämna förslag på åtgärder som 
kan vidtas av kommunens berörda nämnder. 
ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, bilaga 2.  
 
Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden 
(UAN) påtalar i sitt yttrande att den kontroll av 
utbildningsbakgrund inför svenskundervisning 
för invandrare/flyktingar som motionären 
efterlyser redan görs. UAN hänvisar också, vad 
gäller motionärens andra förslag, till att all un-
dervisning redan tar hänsyn till individens be-
hov och förutsättningar. Nämnden redovisar 
vad som görs och att nämnden kontinuerligt 
följer upp samtliga verksamheter så att dessa 
ger varje individ det den behöver utifrån den-
nes behov och förutsättningar. 
 
Föredragning 
Förmågan att läsa och skriva är en grund-
förutsättning för delaktighet i det svenska sam-
hället och ett självständigt oberoende liv med 
möjlighet till egen försörjning. En av de grup-
per som har svårast att få arbete är gruppen 
med låg eller ingen utbildning. Dessa behöver 
individuellt anpassade och multifacetterade 
åtgärder för att på sikt kunna bli självför-
sörjande. Problemen är komplexa och måste 
angripas tvärsektoriellt från flera nivåer där 
kommunen är en av flera aktörer.  
 
Mot bakgrund av att undervisningen i svenska 
för nyanlända invandrare/flyktingar redan 
kartlägger individens utbildningsbakgrund och 
individuella förutsättningar för inlärning be-
hövs ingen ytterligare kartläggning av situa-
tionen. Utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden som av fullmäktige fått uppdraget att 
ansvara för detta och även bland annat för 
arbetsmarknadsåtgärder har uppdraget att följa 
utvecklingen och vidta de åtgärder som be-
döms behövliga ur ett medborgarperspektiv. 
Nämnden har också, i likhet med alla övriga 
nämnder och styrelser, uppdraget att vid behov 
samverka med andra nämnder/styrelser i syfte 
att tillgodose medborgarnas intressen. Med 
anledning härav föreslås därför avslag på 
motionen.  



 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut.  
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Nr 9. Motion av Robert Dam-
berg och Maria Gardfjell (båda 
MP) om att sk apa ett grönt stråk 
mellan Funbo och Fjällnora 
KSN-2012-0609 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg och Hilde Klasson (alla S) reserverar sig 
till förmån för bifall till motionens andra att-
sats. 
 
Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda 
MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar 
sig till förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 7 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), 
Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Robert Damberg och Maria Gardfjell (båda 
MP) har i motion, väckt den 26 mars 2012, yr-
kat att plan- och byggnadsnämnden får i upp-
drag att utöka områdesbestämmelserna kring 
Marielund att omfatta ett större område som 

sträcker sig från Funbosjön till Trehörningen 
samt att gatu- och samhällsmiljönämnden får i 
uppdrag att inleda ett arbete för att skapa en 
sammanhållen cykelväg från Uppsala till 
Fjällnora. Motionen återges i ärendets bilaga 
1. 
 
Remissbehandling 
Ärendet har remitterats till gatu- och samhälls-
miljönämnden och plan- och byggnads-
nämnden. Remissvaren återges i bilaga 2 och 
3.  
 
Båda nämnderna anför beträffande förslaget 
om att utöka områdesbestämmelserna kring 
Marielund, att den fördjupade översiktsplanen 
(FÖP) för Funbo i sina riktlinjer redan värnar 
det motionärerna vill, med undantag för utred-
ningsområdet för bebyggelse vid Marielund. 
Där har plan- och byggnadsnämnden påbörjat 
ett programarbete i enlighet med intentionerna 
i FÖP Funbo.  
 
Vad gäller uppdraget om en sammanhållen 
cykelväg konstaterar plan- och byggnadsnämn-
den att förslag till sträckning av en rekrea-
tionscykelväg redan finns med i FÖP:en och 
att motionärerna föreslår en alternativ sträck-
ning. Gatu- och samhällsmiljönämnden noterar 
samma förhållanden och har beslutat att beakta 
den alternativa dragningen i samband med 
genomförandet av FÖP Funbo. 
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen instämmer med nämnderna 
beträffande en utökning av områdesbestäm-
melserna kring Marielund att det inte kan moti-
veras och saknar stöd i antagen FÖP.  
 
FÖP Funbo föreslår inget bebyggelsetillskott i 
det öppna landskapet kring samt söder om 
Funbo. För Marielund säger planen att ny be-
byggelse inom utredningsområdet ska föregås 
av planutredning som klargör förutsättningarna 
på lång och kort sikt för bland annat be-
byggelse, rekreation, trafik, service och VA-
anslutningar samt ger anvisningar för hur kul-
turmiljön ska bevaras och utvecklas.  
 
Det programarbete som kommunstyrelsen givit 
plan- och byggnadsnämnden i uppdrag att ge-



nomföra får ge svar på vilken balans som ska 
hållas mellan exploatering och bevarande/-
utveckling av grönstruktur. Detta program-
arbete samt de riktlinjer som finns i FÖP:en 
bör vara tillräckliga för att säkerställa att be-
byggelsen utvecklas i samklang med områdets 
karaktär. 
 
Vad gäller rekreationscykelvägen anser kom-
munstyrelsen att den i FÖP:en skisserade 
sträckan har högst prioritet eftersom den på 
delen mellan Marielunds station och västerut 
förenar möjligheten till vardagscyklande 
(skola, arbete, service) med rekreationscykling. 
Motionärernas föreslagna alternativ från 
Spångtorp och österut är inte genaste väg för 
stadsbor och tätorten vid Bärby/Gunsta, 
men kan tillsammans med FÖP:ens föreslagna 
sträckning ge en möjlig rundtur med Fjällnora 
och Gunsta som noder.  
 
Gatu- och trafiknämnden har dock beslutat att 
beakta möjligheten i samband med 
genomförandet av FÖP Funbo. Samtidigt är 
det av vikt att nämnden beaktar givna eko-
nomiska ramar då motionärernas föreslagna 
alternativ kan innebära en fördyring. 
 
Av ovanstående framgår att behov av ytter-
ligare uppdrag inte föreligger. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut 
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Nr 10. Motion av Maria Gardfjell 
(MP) om att barn i försk olan 
måste få vistas i en ”giftfri” miljö 
KSN-2012-0434 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att uppdra till barn- och ungdomsnämnden att i 
samverkan med miljö- och hälsoskydds-
nämnden utreda hur arbetet för att minska ex-
ponering och risker med kemikalier på för-
skolorna i Uppsala kommun skulle kunna ut-
vecklas, samt 
 
att därmed besvara motionen. 
 
Uppsala den 7 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Magnus Åkerman, Mats Gyllander, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), 
Bengt Westman, Irene Zetterberg (båda S) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Maria Gardfjell (MP) har i motion, väckt den 
27 februari 2012, yrkat att kommunfullmäktige 
ger barn- och ungdomsnämnden (BUN) i upp-
gift att tillsammans med miljö- och hälso-
skyddsnämnden (MHN) ta fram miljökrav och 
en handlingsplan för hur förskolorna i Uppsala 
kommun snabbt ska bli mer hälsosamma att 
vistas i för barnen. Ärendets bilaga 1. 

Remissbehandling 
Motionen remitterats till BUN, MHN, styrel-
sen för Vård och bildning och fastighetsägar-
nämnden. Samtliga remissinstanser anser att 
det är angeläget att arbeta för att förskolorna 
ska bli mer hälsosamma att visats i för barnen. 
Vare sig BUN eller MHN ser dock att det lig-
ger i deras uppdrag att ta fram miljökrav och 
en handlingsplan. I BUN har reservation läm-
nats av (S), (V) och (MP). 
 
Styrelsen för Vård och bildning beskriver att 
de idag arbetar för att minska exponering och 
risker med kemikalier på förskolan genom 
miljöledningsarbetet samt genom riktade in-
formationsinsatser om exempelvis kemikalier i 
barns vardag och ftalater i leksaker. 
 
Fastighetsägarnämnden har i samband med re-
missen beslutat att uppdra till kontoret för sam-
hällsutveckling (KSU) i att utarbeta riktlinjer i 
syfte att deras (barns) hälsa inte påverkas ne-
gativt i Uppsala kommuns pedagogiska lo-
kaler. 
 
Föredragning 
Motionen har tolkats som gällande all för-
skoleverksamhet i den geografiska kommunen, 
dvs inte endast rör den kommunalt drivna 
verksamheten.  
 
Kommunstyrelsen instämmer med remiss-
instanserna i vikten av att förebygga och mins-
ka risken för att barn utsätts för farliga kemi-
kalier på förskolan och konstaterar att Vård 
och bildning fokuserar denna fråga på ett bra 
sätt. Mer återstår dock att göra. Kemikalier är 
en del av vår vardag och förekommer i alla ty-
per av produkter vi möter. Riskerna är många 
och i stora delar outredda. Barn är särskilt ut-
satta både genom sin storlek och genom sitt 
beteende. 
 
Det ligger inte i BUN:s uppdrag att formulera 
miljökrav och handlingsplan. Däremot kan 
BUN i egenskap av uppdragsnämnd utreda hur 
nämndens arbete med att förebygga och mins-
ka barns exponering av kemikalier i förskolan 
skulle kunna utvecklas. Ett av de övergripande 
målen i det barn- och ungdomspolitiska prog-
rammet är att barn ”lever i en god fysisk och 



psykisk miljö”. Att arbeta för att minska de 
kemiska riskerna i förskolan ligger väl i linje 
med detta mål. Därför föreslås ett uppdrag till 
barn- och ungdomsnämnden att i samverkan 
med miljö- och hälsoskyddsnämnden, inom 
ramen för myndighetens serviceskyldighet, 
utreda hur arbetet för att minska exponering 
och risker med kemikalier på förskolorna i 
Uppsala kommun skulle kunna utvecklas och 
att motionen därmed besvaras. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utredningsuppdraget ska hanteras inom be-
fintlig budgetram. 
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Nr 11. Motion av Ilona Szatmari 
Waldau, Kjell Haglund (båda V) 
och Rickard Malmström (MP) om 
möjlighet för ideella föreningar att 
lämna grovavfall 
KSN-2012-0608 
 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB 
att finna former för avtal om möjlighet för 
ideella föreningar att lämna grovavfall, samt 
 
att därmed besvara motionen. 
 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
 Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Simone Falk (M), Peter Nordgren, Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 
Ärendet 
Ilona Szatmari Waldau, Kjell Haglund (V) och 
Richard Malmström (MP) har i motion, väckt 
den 26 mars 2012, yrkat att kommunfull-
mäktige (KF) beslutar att ge direktiv till Upp-
sala Vatten och Avfall AB att låta ideella före-
ningar få lämna människors grovavfall gratis. 
De ideella föreningar som kan komma ifråga är 
framförallt de som bedriver loppis, dvs om-
händertar och säljer olika saker i syfte att få in 
pengar till den sociala verksamheten. Motio-
nen återges i ärendets bilaga 1. 
 

 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till Uppsala Vatten 
och Avfall AB. Yttrandet redovisas i bilaga 2.  
 
Bolaget beskriver förutsättningarna för att låta 
ideella föreningar lämna människors grov-
avfall gratis. Bolaget redovisar att det enligt 
Miljöbalken (MB) inte har laglig möjlighet att 
via renhållningstaxan finansiera hantering av 
avfall från ideella föreningar. Om KF vill följa 
motionens intentioner kan ett riktat kommun-
bidrag ges till berörda föreningar. Ett sådant 
stöd bör hanteras av berörd kommunal nämnd 
eller styrelse utsedd av KF. Uppsala Vatten 
och Avfall AB anser sig inte vara en lämplig 
aktör för att hantera föreningsstöd då bolaget 
inte har mandat för myndighetsutövning.  
 
Föredragning 
Att via renhållningstaxan finansiera hantering 
av avfall från ideella föreningar är inte möjligt 
enligt lag. Detta klargjordes även 2002 då en 
liknande motion var uppe i KF (KF 2002-05-
27 § 128) och lagstiftningen har därefter inte 
ändrats. För att kommunen ska kunna agera i 
enlighet med motionens intention så måste 
frågan lösas på annat sätt. 
 
2002 avslogs den då aktuella motionen med 
motiveringen att frågan bör lösas på nationell 
nivå. KF ansåg det inte vara lämpligt att Upp-
sala kommun ensidigt beslutar att undanta 
ideella föreningar från att betala avgift efter-
som det skulle kunna leda till att föreningar 
från andra kommuner då väljer att lämna sitt 
avfall avgiftsfritt i Uppsala. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut. 
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Nr 12. Motion av Malena Ranch 
(MP) om undertecknande av den 
europeiska jämställdhetsdeklara-
tionen 
KSN-2012-0537 
 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall 
till motionen. 
 
Uppsala den 21 november 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik 
Wärnsberg, Hilde Klasson (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
 Dessutom närvarande: Mats Gyllander, 
Simone Falk (M), Peter Nordgren, Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg och Milischia 
Rezai (båda S). 
 
Ärendet 
I en motion av Malena Ranch (MP), väckt den 
26 mars 2012, föreslås kommunfullmäktige 
fatta beslut om att underteckna den europeiska 
jämställdhetsdeklarationen. Anledningen är att 
folk- och centerpartister från Uppsala läns 
landsting har berättat om positiva effekter av 
undertecknandet sedan landstinget skrev under 
deklarationen. Motionären menar att fördelarna 
med att underteckna deklarationen handlar 
bland annat om att Uppsala får tillgång till 
erfarenhetsutbyte och kunskap från andra som 

undertecknat deklarationen, både nationellt och 
internationellt. Det är även ett sätt att få igång 
ett praktiskt och strukturerat arbete med jäm-
ställdhet i kommunen.  
 
Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Föredragning 
Den europeiska jämställdhetsdeklarationen 
(CEMR-deklarationen. CEMR – The Council 
of European Municipalities and Regions) är ett 
verktyg för kommuner, landsting och regioner 
att integrera jämställdhetsperspektivet i det po-
litiska beslutsfattandet och i den praktiska 
verksamheten. Avsikten är att se till att diskri-
mineringslagstiftningen efterlevs och att prin-
ciper reglerade i internationella avtal omsätts i 
praktik på lokal och regional nivå (bilaga 2).  
 
Deklarationen belyser ett stort antal frågor ur 
ett jämställdhets- och kvalitetsperspektiv och 
är utformad för att oavsett verksamhetsområde 
fungera som en vardagschecklista. 
 
Den politiska församling som beslutar om ett 
undertecknande ansluter sig till deklarationens 
sex principer om jämställdhet och förbinder sig 
därmed att verka för ett förverkligande av des-
sa. Principerna handlar om att jämställdhet 
mellan kvinnor och män är en grundläggande 
rättighet, att för att åstadkomma jämställdhet 
mellan kvinnor och män är det nödvändigt att 
bekämpa flerfaldig diskriminering och andra 
hinder, att representativt deltagande av kvinnor 
och män i beslutsprocessen är en förutsättning 
för ett demokratiskt samhälle, att avskaffa ste-
reotypa könsroller är avgörande för att uppnå 
jämställdhet, att integrera ett jämställdhets-
perspektiv i alla verksamheter i kommuner och 
regioner är nödvändigt för att främja jäm-
ställdhet samt att tillräckligt finansierade hand-
lingsplaner och program är nödvändiga verk-
tyg för att främja jämställdhet. Därutöver finns 
30 artiklar som fungerar som ett stöd för hur 
man går från ord till handling. Varje kommun 
har rätt att göra en självständig bedömning av 
vilken eller vilka frågor i deklarationen man 
vill fokusera på.  
 
Vidare ska undertecknaren utarbeta en hand-
lingsplan för jämställdhet och tillsätta nödvän-
diga resurser för att den genomförs. Ett under-
tecknande möjliggör också erfarenhetsutbyte 
och jämförelse med andra kommuner, land-



2 (2) 

sting och regioner – både nationellt och inter-
nationellt. 
 
Kommunfullmäktige behandlade den 27 
februari 2009 en motion av Ilona Szatmari 
Waldau (V) om undertecknande av CEMR-
deklarationen (KSN-2008-0240). Kommun-
fullmäktige besvarade då motionen med att 
Uppsala kommun då ansökt om medel från 
SKL för att stärka jämställdhetsinteg-
reringsarbetet i kommunen och att SKL sett 
positivt på att Uppsala kommun hade kopplat 
sitt jämställdhetsarbete till hela arbetet med 
hållbar utveckling. Samtidigt beslutade kom-
munfullmäktige att uppdra till kommun-
styrelsen att driva och leda ett långsiktigt och 
systematiskt arbete med jämställdhet-
integrering. Det senare skulle involvera samt-
liga nämnder och helägda bolag i kommunen. 
Ett undertecknande av CEMR-deklarationen 
eller ytterligare politiskt beslut bedömdes inte 
behövas. Istället såg kommunfullmäktige det 
vara mer angeläget att utveckla jämställdhet-
sarbetet utifrån gällande beslut och kom-
munens policy för hållbar utveckling.  
 
Sedan dess har Uppsala kommun beviljats me-
del från SKL inom projektet Hållbar jäm-
ställdhet från 2010 till oktober 2013. Arbetet i 
projektet fortgår och inbegriper idag sex  pilot-
enheter samt kommunledningskontoret. Enligt 
IVE 2012-2015 har kommunfullmäktige be-
slutat om inriktningsmålet ”Arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering inom alla verksamhets-
områden ska vidareutvecklas. Jämställdhet ska 
vara en naturlig del i verksamhetsutvecklingen 
och i alla led av beslutsfattande, planering och 
utförande av verksamhet”. IVE 2013-2016 har 
inriktningsmålet att ”Jämställdhetsintegrering 
är en naturlig del inom alla verksamhets-
områden och utvecklas kontinuerligt”. Hållbar-
hetspolicyn har sin utgångspunkt bland annat i 
de mänskliga rättigheterna som betonar allas 
lika värde, delaktighet och inflytande. Nöd-
vändiga politiska beslut finns således alltjämt 
vad gäller jämställdhetsintegrering. 
 
Projektet Hållbar jämställdhet har arbetat med 
jämställdhetsintegrering och såväl arbetet som 
verksamheterna har utvecklats och gjort fram-
steg i de piloter som deltar. 2012 pågår inget 
strukturerat arbete med jämställdhetsinteg-
rering utanför projektet. Intresset för de utbild-
ningsinsatser och kontakter i frågan som er-

bjudits generellt har hittills mötts med ett svalt 
intresse.  
 
CEMR-deklarationen skulle kunna fungera 
som ytterligare viljeyttring från kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsens sida att 
arbeta än mer aktivt med jämställdhets-
integrering. Men med ett undertecknande följer 
nya åtaganden. Men med dagens inrikt-
ningsmål finns redan ett tydligt uppdrag, ett 
uppdrag som dock förtjänar att lyftas årligen. 
Istället för att uppfylla ytterligare åtaganden, 
som ett undertecknande av deklarationen inne-
bär, behövs att fullfölja redan påbörjat arbete 
och inriktningen enligt befintliga inriktnings-
mål. 
 
Framgångsfaktorerna för jämställdhetsinteg-
rering är, enligt Nationella sekretariatet för 
genusforskning, politikers ansvarstagande 
genom styrning och tilldelning av resurser 
samt utbildning och kunskap som relateras till 
den aktuella verksamheten. Dessutom är kart-
läggningar av verksamheter med fokus på kön 
viktigt. Denna kunskap utgör grunden för de 
mätbara mål som sätts upp för arbetet. Slut-
ligen nämns vikten av att använda expertis och 
att arbetet är förankrat i aktuell forskning om 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering. 
Uppsala kommun behöver därmed lägga fort-
satta resurser på redan påbörjat arbete och säk-
ra att arbetet blir stadigvarande och spritt till 
alla nämnder och helägda bolag.  
 
Att kontinuerligt efterfråga resultat i arbetet 
med jämställdhetsintegrering, att tillse att arbe-
tet ges tillräckliga resurser och konsekvent på-
minna om och sätta nya mål behövs för att vår 
medborgarservice ska bli mer jämställd. Flera 
av deklarationens principer och artiklar be-
handlas redan inom vår kommunala orga-
nisation genom befintliga styrdokument och 
uppföljning av desamma. Det erfarenhets-
utbyte som nämns i motionen finns också 
genom SKLs nationella satsning Hållbar 
jämställdhet där Uppsala kommun ingår. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Jämställdhetsintegrering utanför projektet 
Hållbar jämställdhet förutsätter att arbetet sker 
inom ramen för ordinarie verksamhet med be-
fintliga resurser.  
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Nr 13. Motion av Jeannette 
Escanilla (V) om vänortssam-
arbete med Ramallah 
KSN-2012-1135 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt West-
man, Irene Zetterberg (alla S), Maria Gardfjell 
och Frida Johnsson (båda MP) reserverar sig 
till förmån för S-, MP-, V-förslaget 
 
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga 
de band som Uppsalas invånare, föreningsliv 
och näringsliv idag har med Palestina samt ut-
reda möjligheterna till ett närmare samarbete 
mellan Uppsala och Ramallah, två univer-
sitetsstäder geografiskt nära sina respektive 
huvudstäder Stockholm och Jerusalem, samt 
 
att därmed besvara motionen. 
 
Emma Wallrup (V) reserverar sig till förmån 
för den första att-satsen i S-, MP-, V-förslaget, 
samt bifall till motionen. 
 
Uppsala den 12 december 2012 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman, 
Mats Gyllander (alla M), Mohamad Hassan, 
Cecilia Hamenius (båda FP), Stefan Hanna 
(C), Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt 
Westman, Irene Zetterberg (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), 
och Rickard Malmström (MP). 
 

Ärendet 
Jeannette Escanilla (V) föreslår i motion, väckt 
den 24 oktober 2012, att kommunfullmäktige 
ska uppdra till kommunstyrelsen att inleda 
vänortssamarbete mellan Uppsala kommun 
och staden Ramallah i Palestina. Motionen 
bifogas.   
 
Huvudargument för ett eventuellt vänortssam-
arbete med Ramallah är att Uppsala kommun 
och Ramallah har mycket att vinna på ett kul-
turellt utbyte och att Uppsala kommun kan bi-
dra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekolo-
giskt, ekonomiskt och socialt för det palestin-
ska folket. Vidare menar motionären att Pale-
stina är ett land under ockupation, där det be-
gås mängder av brott mot mänskligheten och 
internationella lagar. Uppsala kommuns insats 
genom ett vänortssamarbete skulle bidra till 
fred, demokrati och rättvisa i denna del av 
världen enligt motionären. 
 
Ett brev med förfrågan om vänortssamarbete 
har även inkommit 29 oktober 2012 från 
Ramallah stad, bilaga 2.  
 
Föredragning 
Uppsala kommuns internationella strategi slår 
fast att det internationella arbetet ska:  

- öka den regionala tillväxten 
- främja de kommunala verksamheter-

nas utvecklingskraft 
- stärka bilden av Uppsala internatio-

nellt 
- bidra till en långsiktigt hållbar ut-

veckling, ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt 

- bidra till fred, demokrati och rättvisa 
 
Den internationella strategin framhåller vidare 
att relationer som är resultatinriktade och gäl-
ler specifika samarbetsområden ska prioriteras 
liksom kontakter inom EU och andra starka 
tillväxtmarknader eller andra marknader där 
vårt näringsliv har ett starkt intresse att när-
vara. Befintliga vänortkontakter ska vidmakt-
hållas, fördjupas och moderniseras.  
 
Nya vänortssamarbeten ska föregås av ett nog-
grant övervägande, framtagande av ett tydligt 
syfte, samt samråd med näringsliv, akademi 



och andra väsentliga aktörer. Fler aktörer än 
Uppsala kommun måste alltså ha intresse av 
samverkan och vänortssamarbete för att detta 
ska komma till stånd.  
 
Vidare är ett vänortssamarbete sista steget i en 
manifesterad samverkan mellan städer som på-
gått under en längre tid. Kontakter mellan 
Uppsala och Ramallah har fram till idag enbart 
varit sporadiska och något konkret samarbete 
har ännu inte utvecklats.   
 
Kommuner har enligt kommunallagen och 
regeringsformen inte rätt att agera utrikes-
politiskt. Att, som motionären föreslår, inleda 
samverkan med Ramallah för att stärka stadens 
ställning innebär att kommunen beslutar om åt-
gärder med utrikespolitiskt syfte vilket ligger 
utanför kommunens angivna kompetens i 2 
kap 1 § kommunallagen.  
Av det sagda följer att ett samarbete med Ra-
mallah inte ligger i linje med de mål för kom-
munens internationella arbete som slås fast i 
den internationella strategin. Dessutom är kon-
takter och samverkan mellan Ramallah och 
Uppsala inte är tillräckligt utvecklade för att 
motivera ett vänortssamarbete.  
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Nr 14. Fråga Küllike Montgomery 
(MP) om Sävja kulturcentrum 
KSN-2012-1240 
 
Kommunfullmäktige 
 
Fråga 
 
Sävja är en av Uppsala kommuns största stads-
delar. Trots det saknas ett attraktivt centrum 
och en mötesplats för de boende. Sedan 2008 
har frågan om Sävja kulturcentrum varit aktuell 
och att utveckla och bygga om delar av Sävja-
skolan för att skapa ett kulturcentrum för alla 
åldrar. Med sitt centrala läge i Sävja nära Dan-
neport med pizzeria, apotek och vårdcentral 
finns här bra förutsättningar att skapa ett levan-
de centrum. 
 
Nu har det framkommit att detta sedan tidigare 
så segdragna projektet kan bli ytterligare för-
senat. Denna gång med anledning av bristen på 
förskoleplatser och att lokaler som behövs för 
skolans bibliotek- och fritidsverksamhet under 
ombyggnadstiden nu istället ska rymma en till-
fällig förskola. Det är allvarligt att arbetet med 
Sävja kulturcentrum försenas ytterligare. 
 
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Ahlstedt: 
 
Kommer arbetet med Sävja kulturcentrum att 
försenas? I så fall på vilket sätt. 
 
Uppsala 2 december 2012 
 
Kullike Montgomery (MP) 
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Nr 15. Interpellation av  
Daniel Fredriksson (V) om  
Uppsalahems renoveringar  
och hyreshöjningar 
KSN-2012- 0666 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
Till Uppsalahem AB:s ordförande 
Debatten om så kallade lyxrenoveringar och påföl-
jande hyreshöjningar inom Uppsala har pågått 
under lång tid och inte minskat under detta första 
kvartal av 2012. I januari kunde man på UNT:s 
ledarsida läsa om farhågor om framtvingade flytt-
vågor bland Kvarngärdets boende då hyresvärdar-
na vältrar över kostnader för renoveringar på dessa 
boende. Den 18 mars skrevs en debattartikel, även 
den i UNT, av representanter från Vänsterpartiet 
som diskuterade frågor om vad som utgör rimliga 
renoveringar, en rimlig hyra och, kanske än mer 
viktigt, vad allmännyttan bör göra för att inte med-
verka till en ökad gentrifiering i Uppsala. Mellan-
liggande artiklar och debattinlägg har avhandlat 
både Uppsalahems, Stena fastigheters och Riks-
hems förehavanden och där det den 7 mars till och 
med pratades om ”panik” bland hyresgäster i Riks-
hems bestånd i Gränby på grund av kraftiga hyres-
höjningar. Stämningen är således uppskruvad, 
vilket är förståeligt då bostaden är en fundamental 
del av människors liv och vardag. 
 
Huvudproblemet är i min mening att det inte finns 
så mycket underbyggd analys av konsekvenserna 
av renoveringarna och de påföljande hyreshöjning-
arna på Kvarngärdet eller andra bostadsområden i 
Uppsala (åtminstone inte vad jag kan hitta). Jag har 
läst igenom Uppsalahems styrelseprotokoll från 
2009 och framåt och har inte hittat någon informa-
tion som rör diskussioner gällande konsekvenser 
av de renoveringar som genomförts och om detta 
får påverkar de boendes möjlighet att bo kvar. 
Protokollen är förstås av naturliga skäl ganska 
spartanska och möjligtvis finns bakomliggande 
handlingar och diskussioner som berört frågan. Ett 
av få eller kanske det enda som finns av mer un-
derbyggd karaktär är forskningsrapporten ”… men 
vart ska ni då ta vägen? - Ombyggnation ur hyres-
gästernas perspektiv” av Sara Westin och Irene 

Molina som publicerades i september 2011 och 
som undersöker just frågan om renoveringar och 
där Uppsalahem figurerar som en av fallstudierna. 
Där anges exempelvis att Sofia Karthe, ”ombygg-
nadsvärden” för Uppsalahems renovering av Södra 
Kvarngärdet, sagt att 75% av de boende kommer 
att bo kvar. Rapporten diskuterar förstås utförligt 
orsaker och överväganden som hyresvärdar gör när 
man genomför dylika projekt (för det gäller fler än 
bara Uppsalahem) men åsikter om vad som är rim-
liga renoveringar att göra och vad som är rimliga 
hyresnivåer går isär både av juridiska och politiska 
skäl och även om denna forskningsrapport till viss 
del kan ses som en partsinlaga (då den är genom-
förd på uppdrag av hyresgästföreningen) så reser 
den också intressanta frågor. Förutsatt att ovanstå-
ende siffra stämmer, är det till exempel rimligt att 
25 % flyttar på grund av att hyran höjs efter en 
upprustning av ett bostadsområde? Man kan också 
kanske fråga sig om det finns en gräns för hur 
många som behöver flyt-ta för att en hyreshöjning 
kan sägas ha hamnat på en för hög nivå.  
Som jag uppfattar situationen så florerar det för 
tillfället ett antal mer eller mindre underbyggda 
påståenden om att boende antingen kommer att 
flytta eller redan har flyttat på grund av den hyres-
höjning som följde på upprustningen. Om vi för 
tillfället bortser från diskussioner om hur rimligt 
det är att höja hyror-na med i runda slängar 50% 
och om detta faktiskt motsvarar bruksvärdet och 
den nya (och förvisso viktiga) standarden på bo-
staden och istället koncentrerar oss på vad som 
faktiskt blev konsekvenserna av renoveringarna så 
kan vi konstatera att det saknas några pusselbitar 
för att bilden ska bli komplett. Jag anser nämligen 
att Uppsalahem som kommunalt bostadsaktiebolag 
har ett visst ansvar för att göra konsekvensbeskriv-
ningar av de beslut som fat-tas då dessa potentiellt 
kan få stor effekt på dels enskilda kommuninvåna-
re men också kommunens demografiska samman-
sättning.  
 
Med anledning av detta vill jag rikta följande frå-
gor till Uppsalahems styrelseordförande: 

 Gjorde Uppsalahem någon djupare analys 
av hur många boende som eventuellt skulle 
flytta på grund de renoveringar och hyres-
höjningar som beslutades? 
 
 



 Vet Uppsalahem hur många av de boende 
som faktiskt har flyttat sedan hyreshöj-
ningarna trädde i kraft och i så fall var de 
har tagit vägen? 

 Skulle det, om ingen analys tidigare gjorts, 
vara möjligt att genomföra en sådan utred-
ning nu? 

Uppsala den 26 mars 2012 
Daniel Fredriksson 
 
 
Svar på interpellation 
 
Daniel Fredriksson från Vänsterpartiet har ställt 3 
frågor, vilka jag härmed besvarar: 
 
Fråga 1: Gjorde Uppsalahem någon djupare analys 
av hur många som eventuellt skulle flytta på grund 
av de renoveringar som hyreshöjningen som beslu-
tades? 
 
Svar:  
Uppsalahems styrelse och ledning har vid flera 
tillfällen haft diskussioner och seminarier om hur 
företaget i likhet med många andra fastighetsägare 
över hela landet skall kunna lösa det stora under-
hållsbehov som finns i bostäder som är byggda 
under 1950- och 60-talet. Tidigt i denna process 
insåg Uppsalahem att vi inte kan förvänta oss bi-
drag från ägaren eller staten för att klara de stora 
kostnader som dessa underhållsåtgärder medför, 
utan dessa måste i huvudsak betalas av de boende. 
Att en höjning av standard som dessa åtgärder 
medför också leder till en höjning av hyran ligger 
helt i linje med gällande lagstiftning på detta om-
råde enligt den s.k. bruksvärdesprincipen. 
 
I samband med renoveringar har vi alltid informa-
tion och dialog vid ett stort antal tillfällen med de 
boende runt hyran och de åtgärder som erfordras.  
 
Uppsalahem fångade vid dessa tillfällen upp en 
grupp hyresgäster som var tydliga med att man 
kommer att ha svårt att klara de hyreshöjningar 
som man informerats om.  
 
Med den kunskapen och ambitionen från Uppsala-
hem att majoriteten av de boende skall kunna bo 
kvar även efter underhållsprojektet kopplade bola-
get ett flertal generösa erbjudanden till kunder i 
områden som skall förnyas.  

 
Dessa erbjudanden är: 
• En unik 5-årig rabatttrappa på hyreshöjningen 
som ger de kvarboende hyresgästerna möjlighet att 
anpassa sig efter de nya förut-sättningarna. 
 
• Förtur till större eller mindre lägenheter i samma 
område för de hyresgäster som vill 
passa på att anpassa sitt boende av olika skäl; stör-
re krav på tillgänglighet, andra behov av yta, nya 
ekonomiska förutsättningar etc. 
 
• Möjlighet att flytta till ett annat likvärdigt boende 
inom Uppsalahem. Med likvärdigt menas samma 
lägenhetsstorlek och ett område med likvärdig 
attraktivitet. 
 
Fråga 2: Vet Uppsalahem hur många av de boende 
som faktiskt har flyttat sedan hyres-höjningen har 
trätt i kraft? 
 
Svar: Ja, då denna fråga har varit viktigt för oss 
inom Uppsalahem så har vi följt upp hur våra hy-
resgäster har valt mellan våra erbjudanden. Vår 
statistik från Kvarngärdet, där vi förnyar över 400 
bostäder, visar att 73 % av de ursprungliga kun-
derna bor kvar i området efter genomförd renove-
ring. Vi vet också att nästan 90 % är mycket nöjda 
med sin nyrenoverade bostad efter inflyttning, 
vilket är ett mycket gott betyg. 
 
Fråga 3: Skulle det vara möjligt att utreda om 
hyresgäster på Kvarngärdet har flyttat på grund av 
hyreshöjningar? 
 
Svar: Inom Uppsalahem flyttar i genomsnitt ca 15 
% av våra hyresgäster varje år av olika an-
ledningar. Om 73 % av våra hyresgäster bor kvar i 
ett förnyat område återstår ca 12 % av våra hyres-
gäster som väljer att flytta i samband med förnyel-
sen, av integritetsskäl har vi valt att inte utreda 
orsaken till detta.  
 
Vi är nöjda med den goda kvarboendeandelen som 
vi nu ser i verkligheten och att vi uppnått vår ambi-
tionsnivå med en majoritet som bor kvar. 
 
Peter Nordgren  
Ordförande  
Uppsalahem 
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Nr 16. Interpellation av Malena 
 Ranch (MP) om behandling av män  
som utövar våld i nära relationer 
KSN-2012-0667 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
Till kommunstyrelsens ordförande 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHÖ) har an-
tagit en konkurrensplan för 2012-2014 som be-
skriver hur nämndens mål om att 75% av nämn-
dens verksamhet ska vara utsatt för konkurrens 
år 2015 ska uppnås. 
 
Till de områden som nämnden ännu inte tagit 
ställning tillhör behandling av män som utövat 
våld i nära relationer. Motiveringen är enligt 
NHO att det är "oklart om behov finns som mo-
tiverar en ny upphandling". 
 
NHO hade fram till i höstas ett avtal med en ut-
förare som endast hade kontakt med sex män 
under de två år uppdraget gällde. Av det drar 
nämnden slutsatsen att det är tveksamt om det 
finns behov av behandlingsinsatser för män som 
utövat våld i nära relationer. 
 
Ett samtal med föreningen Mansmottagningen 
mot våld (MVU) ger informationen att de hade 
900 samtalstimmar förra året. Sammanlagt hade 
de kontakt och samtalsbehandling med 90 perso-
ner, varav två tredjedelar var föräldrar. Det inne-
bär att 140-160 barn bedöms beröras av verk-
samheten genom att deras föräldrar får hjälp och 
behandling för sitt våldsutövande. 
 
Trots att det arbete MVU utför påpekades av 
Miljöpartiet vid nämndens behandling av konkur-
rensplanen, valde alliansen att stå fast vid att 
beskriva behovet av behandling av män som ut-
övar våld som "oklart". 
 
Utöver ett verksamhetsbidrag till Mansmottag-
ningen mot våld på cirka 200 000 kronor, har 
Nämnden för hälsa och omsorg ingen verksamhet 
för professionell behandling av män som utövar 
våld i nära relationer, vare sig i upphandlad eller 
egen regi. 
 
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är 
därför 

 
Tycker du att det är korrekt att basera bedömning-
en av behovet av behandling av män som utövar 
våld i nära relationer på statistiken från utföraren 
som bedrev behandling på uppdrag av NHO? 
 
Tycker du att det är ”oklart” huruvida det finns 
behov av behandling av män som utövar våld i nära 
relationer? 
 
På vilket sätt arbetar ni med att uppfylla målet i 
IVE att män som utövar våld ska erbjudas behand-
ling? 
 
Uppsala den 15 mars 2012 
Malena Ranch 
 
Svar på interpellation 
 
Mäns våld och hot mot kvinnor är ett mycket all-
varligt samhällsproblem och en kränkning av de 
mänskliga rättigheterna. För att minska problemen 
behöver vi fokusera på orsakerna till att män miss-
handlar, hotar eller trakasserar kvinnor i nära rela-
tioner – något som orsakar otrygghet, lidande och 
ibland till och med får dödlig utgång. Vi behöver 
effektiva behandlingsformer för att få stopp på 
fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i nära relationer. 
 
Under de senaste två åren har NHO (nämn-den för 
hälsa och omsorg, tidigare nämnden för vuxna med 
funktionshinder) i samverkan med Äldrenämnden, 
Barn- och ungdomsnämnden, Utbildnings- och ar-
betsmarknadsnämnden samt Socialnämn-den för 
unga utrett och startat upp resurscentrumet 
Nexus. Genom Nexus har möjligheterna att ge alla 
människor som utsatts för våld och hot ett bättre 
och mer heltäckande stöd ökat. Nexus ska också 
tillvarata erfarenheter och bidra med kunskaps-
överföring. Nexus har en mottagnings- och rådgiv-
ningsdel, ett samråd för samordningsdel och ett 
skyddat boende. 
 
Nämnden för hälsa och omsorg (NHO) har som 
interpellanten påpekar haft en upphandlad verk-
samhet och avtal om enskilda samtal med män som 
hotat eller misshandlat. Avtalet gick ut under halv-
årsskiftet 2011 och hade en mycket låg frekvens av 
enskilda samtal. Här behöver alla aktörer bättre 
tillgodose att de män som utövar våld också söker 
hjälp och stöd. Det finns behov av en behandling 
för män som utövar våld i nära relationer, men hur 
behandlingen ska utformas behöver vi bättre in-
formation om för att säkerställa effektiva insatser. 



Idag hänvisas personer som söker stöd och hjälp 
för att de utövar våld eller hot mot närstående till 
mottagningen mot våld i nära relationer (MVU). 
Det finns inga indikationer på att personer som 
söker stöd och behandling inte får professionell 
hjälp via mottagningen. Mottagningen mot våld i 
nära relationer utför ett viktigt arbete och får därför 
fortsatt ekonomiskt stöd av nämnden. 
 
NHO ser våld i nära relationer som ett allvarligt 
samhällsproblem och har därför i februari 2012 
gett kontoret i uppdrag att utreda behov och ut-
formning av det viktiga våldsförebyggande arbetet 
i kommunen. Under hösten 2012 kommer NHO att 
få ta ställning till ett nytt förslag på hur arbetet kan 
utvecklas vidare. Förslaget kommer att utformas 
tillsammans med berörda aktörer, universitetet och 
de befintliga verksamheterna. Vi arbetar med att 
Uppsala ska vara ledande i kvinnofridsfrågor – 
behandling av personer som utövar våld är en 
mycket viktig del av detta. Det finns idag stöd och 
behandling för de personer som eftersöker det, men 
vi behöver bli bättre på att säkerställa att de som 
behöver hjälp också söker stöd och genomgår be-
handling med bevisad effekt. 
 
Stig Rådahl (M)  
Ordf. NHO 
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Nr 17. Interpellation av Johan 
Lundqvist (MP) om tillsyn av för 
säljning av receptfria läkemedel  
utanför apotek 
KSN-2012-0688 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Interpellation 
Till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordföran-
de 
 
Sedan den 1 november 2009 är det tillåtet att 
sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek. 
Kommunerna ansvarar för en stor del av tillsy-
nen av denna verksamhet. Tidningen Svensk 
Farmaci rapporterade i december 2011 att det 
inledande tillsynsarbetet visat nedslående resul-
tat och att enbart fem av 32 inspekterade för-
säljningsställen följde Läkemedelsverkets regler 
för försäljning av receptfria läkemedel i öppen 
handel.  
 
Mina frågor till miljö- och hälsoskyddsnämn-
dens ordförande blir därför 
 
- hur många försäljningsställen för receptfria 
läkemedel utanför apotek har varit föremål för 
tillsyn av Uppsala kommun sedan den 1 no-
vember 2009? 
 
- hur många av dessa försäljningsställen har 
fullt ut följt Läkemedelsverkets regelverk för 
försäljningen? 
 
Uppsala den 16 april 2012 
 
Johan Lundqvist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svar:  
Det finns 77 försäljningsställen av receptfria 
läkemedel i kommunen, som nämnden har till-
syn över. Samtliga dessa försäljningsställen har 
fått tillsynsbesök sedan den 1 november 2009. 
 
I fyra fall har anmälningar om bristande efter-
levnad skickats till Läkemedelsverket. Två av 
dessa gällde att handlaren inte hade anmält sin 
försäljning. 
 
De flesta försäljningsställen har fått någon 
mindre anmärkning vid tillsyn. Då har det 
handlat om felaktigheter i skyltning eller expo-
nering och smärre brister i egenkontrollen. Vid 
uppföljande tillsyn har de noterade anmärk-
ningarna rättats till. 
 
 
Urban Wästljung 
Ordförande 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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Nr 18. Interpellation av Erik Pelling 
(S) om vad som görs för basketens 
framtid i Uppsala 
KSN-2012-0697 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
Till kommunstyrelsens ordförande 
Sedan det blev känt att Svenska Basketbollförbun-
det fr.o.m. säsongen 2012-2013 inte längre ger lag 
som spelar basket i högsta ligan dispens för spel på 
plastgolv har ansvarigt kommunalråd diskuterat ett 
antal förslag, men några konkreta beslut om bas-
ketens förutsättningar att bedriva verksamhet i 
kommunen har inte tagits. De verksamheter som 
avses är elitbasket herr och dam, ungdomsverk-
samheten Schysst Framtid och basketgymnasiet.  
 
Uppsala Basket har i artiklar, brev till kommunal-
råden och vid uppvaktningar av ansvarigt kommu-
nalråd redogjort för läget och påtalat att klubbarna 
bedriver en långsiktig verksamhet med anställda 
spelare, administrativ personal och andra vilket 
kräver ett långt planeringsperspektiv. I brev till 
kommunalråden har Uppsala Baskets ordförande 
hävdat att klubbarna - om ingen lösning inom Upp-
sala kommun kan åstadkommas - måste träffa avtal 
med annan kommun om spel eller upplösa före-
ningarna. Av brevet framgår även att klubbarna 
redan innan sommaren måste säga upp anställ-
ningsavtal för spelare och andra medarbetare om 
inga åtgärder vidtas.  
 
De synpunkter och farhågor som klubbarna fram-
fört visar att frågan om basketens framtid i Uppsala 
befinner sig i ett akut läge. Inför nästa säsong är 
frågan om trägolv i A-hallen avgörande för såväl 
herr- som dambasketen i Uppsala, men också för 
ungdomsverksamheten, för klubbarnas sociala 
projekt och för basketinriktningen på idrottsgym-
nasiet.  
 
Under våren har även medlemmar, supportrar och 
publik uppvaktat ansvarigt kommunalråd och över-
lämnat en namninsamling där de bland annat skri-
ver att de anser att kommunen måste fatta beslut 
som gör det möjligt att få se basket på högsta nivå i 
Uppsala även i framtiden. De skriver: ”Vi vill se  
 

våra ligalag Uppsala Basket Herr och Sallén Bas-
ket Dam spela och vinna på hemmaplan i Idrotts-
staden Uppsala. Vi som är publik och supportrar 
till Uppsalas basketlag vill med denna namninsam-
ling rikta en vädjan till Uppsalas politiker från 
samtliga partier att snarast fatta beslut som gör 
det möjligt för Uppsalaborna att få se ligabasket 
spelas på trägolv i Uppsala under nästa säsong 
och åren framöver”. 
 
Uppsala kommun har ambitionen att vara en fram-
stående idrottsstad för både bredd- och elitidrott. 
Vi vet idag att en investering i idrott lönar sig. 
Idrottskvinnor och idrottsmän är positiva förebilder 
för barn och unga. I Uppsala Baskets och Sallén 
Baskets sociala verksamhet Schysst framtid deltar 
flera hundra barn och unga. Den här verksamheten 
som under flera år fått kommunala bidrag och som 
lovordas av skolorna får svårt att fortsätta om det 
inte finns ligabasket med spelare som förebilder i 
Uppsala. 
 
Skälen till att Basketförbundet inte längre ger 
klubbar dispens för spel på plastgolv är väl kända, 
varför vi i denna interpellation inte redogör för 
dem. Med denna interpellation efterlyser vi besked 
från kommunledningen om kommunen avser att 
fatta beslut som innebär att ligabasket kan spelas 
på trägolv i Fyrishov fr.o.m. säsongen 2012-2013 
eller om även denna arenafråga riskerar att hamna i 
en långbänk. Klubbarna, spelare, supportrar och 
publik förtjänar ett besked från den borgerliga 
kommunledningen. 
 
Att skapa goda förutsättningar för idrottens utveck-
ling i Uppsala har visat sig vara, ett komplicerat 
pussel. Men det kan inte vara omöjligt att hitta en 
lösning som fungerar för samtliga idrotter som 
idag har Fyrishov som sin matcharena. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kom-
munstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt (M) 
följande: 

 Vilket besked har kommunstyrelsens ord-
förande att ge till klubbar, spelare och sup-
portrar angående behovet av tränings- och 
tävlingsmöjligheter på Fyrishov? 

 
Uppsala den 18 april 2012 
 
Erik Pelling 



Svar: 
 
Fråga: Vilket besked har kommunstyrelsens ord-
förande att ge till klubbar, spelare och supportrar 
angående behovet av tränings- och tävlingsmöjlig-
heter i Fyrishov? 
 
Idrotts- och fritidsnämnden har hyrt en del av nya 
Rosendalhallen. Hallen kommer att ha trägolv och 
i den kan all basketträning genom-föras. Även 
många ligamatcher kan äga rum där. Rosendalhal-
len är dock inte lämplig att bygga om för att klara 
ligamatcher med stor publiktillströmning. Dessa 
matcher kommer att spelas i Fyrishov. AB Fyris-
hov har nått en överenskommelse med Uppsala 
basket om hur det praktiskt skall gå till. Parterna är 
dock inte överens om vilken hyra som skall erläg-
gas. Dessa förhandlingar måste slutföras snarast. 
 
Jag vill också passa på att påminna om att kom-
munfullmäktige har beslutat om en ny arena i 
Gränby som förutom ishockeyarena skall innehålla 
en modern basketarena med god publikkapacitet. 
Eftersom vi idag inte vet när den kan stå färdig har 
andra lösningar varit nödvändiga. 
 
Uppsala den 22 maj 2012 
Cecilia Forss 
Kommunalråd 
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Nr 19. Interpellation av Edip  
Akay (V) om hopptorn i Lyssna-
ängsbadet 
KSN-2012-0728 
 
Interpellation om Hopptorn i LyssnaängsBadet 
 
Intill Skarholmen i Ekol n finns denna stora 
badplats bara 9 km från Uppsalas centrum. 
Lyssnaängsbadet som är en komm unal bad-
plats, har utvecklas till en mycket populär sam-
lingsplats för barnfamiljer, ungdomar, m m. På 
stora gräsytor och en rejäl sandstrand finns det 
plats för många aktiviteter. Bra bussförbin-
delser gör att många, framförallt ungdomar 
besöker badplatsen under sommaren. 
 
Men det finns en del att förbättra. När jag möter 
ungdomar som besöker badplatsen, ställer de 
frågan om varför det inte byggs en Hopptor n 
där. Man undrar varför det inte finns på Lyssna-
ängsbadet när det finns på andra ställen såsom i 
Fjällnora och Björklingebadet. 
 
Det saknas e n sådan just där. Nu närmar sig  
sommaren igen och frågorna är obesvarade. För 
mig som politiker är det viktigt att  ge svar till 
de ungdomar som har ställt frågorna och so m 
önskar att det byggs en Hopptorn där. 
 
Med anledning av detta vill jag rikta  följande 
frågor till ordförande i Idrotts- och fritids-
nämnden: 
 
Har kommunen planer på att bygga ett 
Hopptorn på Lyssnaängsbadet? 
 
Om svaret är nej, vad är anledning till att inte 
bygga? 
 
Hur utvecklar vi våra ko mmunala friluftsbad så 
att de är  rustade på samma sätt och utifrån 
medborgarnas önskemål? 
 
Uppsala 2012-04-18 
 
EdipAkay 
Vänsterpartiet 
 
 

 
Svar 
Inom Uppsala kommun pågår för tillfället flera 
utvecklingsprojekt kopplade till våra b efintliga 
friluftsbad. Exempel på detta utvecklingsarbete 
är att badet  vid Wiks slott tillgänglighets-
anpassas samt att baden i Björklinge och vid 
Storvad utvecklas enligt en fastställd långsiktig 
utvecklingsplan.  
 
Utöver underhåll av befintliga badplatser kan vi 
glädja Uppsalas invånare med två n ya bad-
platser som öppnas under 2012. Våra två n ya 
badplatser öppnas i Stor vreta och i Skyttorp. 
Två kranssamhällen som har mycket goda 
kollektivtrafikförbindelser som kan ny ttjas av 
kommunens invånare för att njuta av dessa bad. 
 
Vi planerar inte för  något hopptorn vid 
Lyssnaängsbadet. I fra mtida utvecklingsplane-
ringar kommer förslage t på ett hopptorn vi d 
Lyssnaängsbadet att beaktas. Som vanligt kom-
mer då kostnaden att anlägga ett hopp torn att 
vägas mot andra önskemål och den be-gränsade 
budget vi har att förhålla oss till. Ett hopptor n 
vid Lyssnaängsbadet kräver sannolikt  omfat-
tande avstängningar av b adet så att inte andra 
badgäster hamnar i fara eller att båtar kommer i  
konflikt med folk som använder hopptornet. 
 
Via följande länk kan n i finna information om 
kommunens friluftsbad: 
 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/
Externt/Dokument/Fritid_o_natur/Friluftsliv/ba
dplatser_folder_2012.pdf 
 
Genom att gå till www.uppsala.se och sedan till 
http://www.uppsala.se/sv/Kulturfritid/Idrott--
friluftsliv/Bad--camping/., kan alla invånare 
klicka på ”tyck till” och komma med förslag på 
hur vår k ommun kan utvecklas som  bad-
kommun. 
 
Stefan Hanna Inger Söderberg 
Ordförande  Ordförande 
Gatu- och samhällsmiljö- Idrotts och  
nämnden fritidsnämnden 
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Nr 20. Interpellation av Marlene  
Burwick (S) om vad som görs åt  
hygienbristerna i förskolan 
KSN-2012-0767 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
Till barn- och ungdomsnämndens ordförande 
 
Vad görs åt hygienbristerna inom för-skolan? 
Dålig luft, trånga toaletter och kalla gol v. Höga 
bullernivåer och överfulla lokaler. Mil jö- och 
hälsoskyddsnämndens senaste inspektion visar 
att 60 proce nt av förskol orna i Uppsala kom -
mun har brister i hy gien- och sm ittskydds-
rutinerna. Många av prob lemen påpekades re-
dan för ett par år sedan men har inte åtgärdats i 
tillräcklig omfattning. Det här understryker den 
politiska majoritetens brister gällande ansvaret 
för lokalförsörjningen i kommunen. 
 
Socialdemokraterna anser att en välfungerande 
förskola tillhör en av de viktigaste verksam -
heter som Uppsalaborna har rätt att förvänta sig 
för sina skat tepengar. Att förskolan håller en  
god kvalitet ska vara en självklarhet för barnen 
och för personalen som  vistas där. D e brister 
som har uppvisats i Miljö- och hälsoskydds-
nämndens inspektioner står i skarp kont rast till 
en sådan målsättning. Tillsammans med den 
akuta brist på förskoleplatser so m råder finns 
det skäl att efterfråga ett bättre helhetsgrepp om 
pedagogiska lokaler i Uppsala ko mmun. Det 
gäller både planering, byggnation och miljö.  
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande 
Cecilia Forss (M) följande: 
 

 Vilket besked har kommunalrådet att ge 
till berörd personal och föräldrar till 
barn på förskolor som uppvisar brister i 
hygien- och smitt-skyddsrutiner? 

 Varför har brister i barnens förskole-
miljö som påpekats redan för ett par år  
sedan inte åtgärdats? 

 
Marlene Burwick    
Kommunalråd (S)   

 
Svar på interpellation om brister i hygien- och 
smittskyddsrutiner inom förskolan 
 

1) Vilket besked har jag att ge berörd  
personal och föräldrar till  barn på för-
skolor som uppvisar brister i h ygien- 
och smittskyddsrutiner? 

 
Miljökontoret har gjort inspektioner de senaste 
tre åren. Första året kontrollerades om det fanns 
rutiner, egenkontroll och ett fungerande miljö-
arbete enligt Miljöbalken.   
 
Den senaste inspektione n handlade om huru-
vida upprättade rutiner, egenkontrol ler mm 
följs. Sextiotvå förskolor ingick i inspektionen. 
Sju föll bort av olika anledningar och rapporten 
bygger på resultaten från femtiofem förskolor. 
Enligt förskolorna går det inte att jämföra resul-
taten mellan åren eftersom inspektionerna mäter 
olika saker. Förskolorna bygger ut egenkont-
rollen i en t akt som miljö- och hälso skydds-
nämnden anser är rimlig.  
 
Ur rapporten: 
”Vid 2010 års tillsyn kontrollerade nämnden 
att förskolorna hade rutiner och att de var 
dokumenterade. Ingen uppföljande kontroll 
gjordes huruvida rutinerna fungerar i praktiken 
om det inte var uppenbara brister eller all-
varliga brister.”  
 
Vid den senaste inspektionen k onstaterades 
alltså att rutiner ofta finns men att de inte alltid 
efterlevs. På samma sätt kan hy gienrutinerna 
fungera väl men de är  inte dokum enterade.  
Alla avvikelse rapporterades so m brister obe-
roende av o mfattningen. Sammanfattningsvis 
säger miljökontoret att det har blivit bättre. 
 
Ur rapporten: 
 
”Utifrån erfarenheter från tillsynsbesöken 
upplever inspektörerna att förståelsen för 
egenkontrollen blir allt bättre bland verksam-
heterna vilket är positivt och en grund-
förutsättning för en fungerande egenkontroll. 
En utveckling verkar vara att förskolorna blir 
bättre och bättre på att med hjälp av sin 
egenkontroll förebygga risker för barnens 



hälsa. En annan upplevd tendens är att verk-
samheterna delar med sig av varandras rutiner 
och hur de arbetar med egenkontrollen. Att 
dela med sig är bra och det bör göras i ännu 
större utsträckning än vad som görs idag. Sam-
mantaget finns förskolor som har en riktigt bra 
egenkontroll men det finns också flera förskolor 
som behöver arbeta mycket mer med frågan.” 
 
Vidare skriver miljö- och hälsoskyddsnämnden:  
 
”Ett förvånande resultat 2011 var att 58 % av 
verksamheterna har brister i hygienrutiner och 
smittskyddsåtgärder. Vid tillsynen 2011 grans-
kades hur smittskyddsarbetet fungerar när per-
soner och barn i verksamheten insjuknat samt 
vilka åtgärder som vidtas vid sjukdomsutbrott, 
vilket inte gjorts föregående år.” 
 
Dokumenterade hygienrutiner och rutiner vid  
smittoutbrott finns vid 42% av de 55  statistik-
förda förskolorna. Rutinerna som granskades 
var att de fin ns rutiner vid vilka tillfällen barn 
och vuxna ska tvätta sina händer, h ygienrutiner 
för rengöring av skötbord vid blöjbyte och ruti-
ner för vad som ska göras när ovanligt många är 
sjuka och då ett barn insjuknar på förskolan. 
 
Givetvis skall alla fö rskolor ha dokumenterade 
rutiner och alla arbetar vidare på detta. Förutom 
delaktighet i inspektionerna får förskolor inom 
Vård & bildning kontinuerlig fortbildning i 
Miljöbalken av miljösamordnaren. Inspektio-
nerna i sig är  ett lärande o ch det blir bättre och 
bättre ju mer kunskaper o ch engagemang som 
finns. Miljösamordnaren har också hand o m 
uppföljning att Miljöbalken efterlevs det vill 
säga att det upprättas planer mm. Förskolorna 
har också ett gott  samarbete med smittskyddet 
kring förebyggande åtgärder för att undvika 
smittspridning.  
 

2) Varför har brister i  barnens f ör-
skolemiljö som påpekats för ett par år 
sedan inte åtgärdats? 

 
 
 
 
 

Detta påstående har jag inte lyckats få någon att 
verifiera. Tvärtom säga att man mätt olika saker 
de olika åren  och att arbetet med framtagande 
av fler egenkontrollplaner fortgår enligt plan. 
 
Uppsala den 5 juni 2012 
 
Cecilia Forss 
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden 
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Nr 21. Interpellation av Caroline 
Andersson (S)  om  bostäder  för 
seniorer 
KSN-2012-0859 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Interpellation till Äldrenämndens ordförande 
Ebba Busch (KD) 
 
En fråga som engagerar många seniorer ino m 
Uppsala kommun är frågan om boende: Hur ska 
man bo på äldre dar? Går det att bo kvar i villan 
eller hyresrätten utan his s? Eller måste man 
flytta till en mer tillgänglig bostad och i så fall 
vart? Egen bostadsrätt? Mer tillgängl ig hyres-
rätt? Seniorbostad eller trygghetsbosta d? Och 
vad kommer det i så fall kosta? 
 
Äldrenämnden har i sin boendeplan pekat ut 
trygghetsbostäder som en strategisk satsning för 
att erbjuda seniorer inom  Uppsala kommun ett 
tillgängligt boende. Konceptet bygger på att det 
kommunala bostadsbolaget eller att andra pri-
vata aktörer ska by gga boendena. Investe-
ringsstöd kan sökas från länssty relsen. Nämn-
den subventionerar dock en gemensamhetslokal 
och en värd/värdinna för att y tterligare stimu-
lera byggandet av fler trygghetsbostäd er. Hit-
tills har int resset för att bygga trygghets-
bostäder varit svalt. 
 
De flesta n uvarande trygghetsbostäder inom 
Uppsala kommun är omvandlade, redan befin-
tliga, s.k. servicehus. Uppsalahem är i  princip 
den enda aktören som vågat satsa på nyb yggen 
av trygghetsbostäder, men i en  kommentar i 
UNT den 7 mars 2012 uppger man samtidigt att 
behovet av fler bostäder nu är mättat. Det finns 
fler lägenheter än sökande. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
äldrenämndens ordförande Ebba Busch (KD) 
följande: 
 

 •Vilken behovsanalys har föranlett 
nämndens satsning på trygghets-
bostäder? 

 Vad vet vi om  Uppsalas seniorers 
bostadspreferenser? 

 •Delar du Uppsalahems uppfattning att  
behovet av trygghetsbostäder är mättat? 

 •Om ja, vilka konsekvenser får detta för 
nämndens fortsatta strategiska inrikt-
ning vad gäller olika boendeformer för 
Uppsalas seniorer? 

 •Om inte, vad tänker du göra för att  
ytterligare stimulera byggandet av till-
gängliga bostäder och för att öka kän-
nedomen om boendeformen bland Upp-
salas seniorer? 

 
Caroline Andersson (S) 
2:e vice ordförande i Äldrenämnden 
 
 
Svar: 
 
Socialdemokraterna har i en interpellation ställt 
fyra frågor rörande bosta dssituationen för Upp-
salas seniorer. ÄLN har en strategi som  innebär 
att arbeta på flera olika nivåer för att kunna  
erbjuda säkra och try gga bostäder för seniorer. 
Framför allt arbetar vi direkt eller indirekt med: 

- Tillgänglighetsskapande åtgärder i ordi-
närt boende 

- Produktion av vård- och o msorgs-
boende 

- Medverka till att underlätt a tillkomsten 
av trygghetsbostäder. 

Det senare innebär att ÄLN sedan 2009 har  
möjlighet att ekonom iskt subventionera det 
sociala innehållet i try gghetsbostäder i form av 
värd/värdinna samt gemensamhetslokaler. Detta 
sker utifrån kriterier fastställda av n ämnden 
som bland annat reglerar hur den f ysiska till-
gängligheten ska vara utformad för att subven-
tion ska utg å samt krav  på gem ensamhets-
lokaler. 

Den första frågan är utifrån vilken behovs-
analys som nämnden tagit sitt beslut om att 
underlätta tillskapandet av trygghetsbostäder. 
Nämnden genomför årligen en beho vsanalys i 
samband med framtagande av boendeplan. Den 



 

bygger bland annat på en demografisk analys 
och det som är känt genom  forskning. Till-
gänglig forskning visar att de tre viktigaste fak-
torerna för ä ldre människors bostadssituation 
är: 

- Fysik tillgänglighet 
- Social tillhörighet 
- Mötesplatser 

Dessa tre faktorer kan säg as sammanfatta kon-
ceptet för trygghetsbostäder.  

Nationellt finns inte m ycket kartlagt angående 
äldres bostadspreferenser och intress e av att  
flytta till trygghetsbostad. En bred enkätunder-
sökning i Göteborg visar att även om det i grun-
den fanns ett intresse för trygghetsbostad så var 
det så hög andel som  80 % av de tillfrågade i 
åldrarna 70-90 år so m inte ens övervägde att 
flytta från sin nuvarande bostad.  

De slutsatser man dragit från undersökningen är 
bland annat att hyresnivån upplevs som  alltför 
hög i nyproduktion av tr ygghetsbostäder jäm-
fört med den so m personerna har i det nuva-
rande boendet. Sam tidigt finns det dock erfa-
renheter som pekar på att det verkliga intresset  
visar sig först när de fä rdiga bostäderna står på 
plats.  

Den andra frågan rör om jag delar Upp-
salahems analys om att behovet av trygg-
hetsbostäder är mättat. För det första har nämn-
den inte tagit  del av någo n sådan slutsats från  
Uppsala Hem. Men om påståendet stämmer så 
är svaret nej. Totalt finns idag i Uppsala 260 
trygghetsbostäder och y tterligare ett antal är 
under uppförande. Konceptet trygghetsbostäder 
har tillkommit fram förallt utifrån den statliga 
äldredelegationens analys för att överbry gga 
glappet mellan ordinärt- och särskilt boende. 
Trygghetsbostäder är tänkta för människor som 
på grund av bristande fy sisk tillgänglighet, en-
samhet, otrygghet eller oro inte längre vill bo 
kvar i sin bostad men som inte har behov av ett 
vård- och omsorgsboende. Kopplat till kon-

ceptet finns även ett statligt investeringsstöd för 
nyproduktion eller ombyggnation till trygghets-
bostäder.  

Nämndens behovsanalyser pekar på att f ler äld-
re är i behov av denna typ av bostäder. Ca 700 
personer står i kö till trygghetsboe ndena i 
kommunen varav 200 tillkommit under detta år. 
De flesta av dessa står i kö för eventue lla fram-
tida behov men mellan 50 och 100 per soner är 
aktiva sökande. Denna bild kom pletteras av att 
jag som ordförande för äl drenämnden får jag 
nästan veckovis sam tal ifrån äldre eller deras 
anhöriga som undrar över hur man får tag på 
trygghetsboenden eller varför köerna till dem är 
så långa. En bild som även Äldreo mbudsman-
nen stämde in i på vårt senaste möte. 

Den tredje och fjärde frågan rör vad jag ämnar 
göra för att stimulera tillkomsten av fler bostä-
der för äldre. 

Nämnden har under våren genomfört en utred-
ning för att dels skapa en större tydlighet för de  
äldre kring systemet för trygghetsbostäder, dels 
skapa en t ydlig ingång för bostadsproducenter 
som är intresserade av att bygga eller omvandla 
fastigheter till trygghetsbostäder. 

Utredningen har resulterat i att kriterierna för 
subvention har reviderats så att möjligheten nu 
även innefattar bosta dsrätter och kooperativ 
hyresrätt. Vidare har treårsperioder införts för 
beviljande av subvention för att underlätta för 
bostadsföretagens planering. 

En konsekvens av utred ningen är ä ven att 
nämnden avser att ta initiativ till en dial og med 
berörda bostadsföretag för att gem ensamt ut-
forma en modell för ett  samlat ansöknings-
förfarande för personer so m ansöker om en 
trygghetsbostad.  

Ytterligare kan nämnas att ÄLN givit kontoret i 
uppdrag att u treda förutsättningarna för  att be-
vilja subvention även till  värdskap i senior-
bostäder med en 55-årsgräns för infly ttning. 



 

Bakgrunden till detta är att vi vet att mål-
grupperna för trygghetsbostäder och senior-
bostäder har en relativt likartad situation. 

Sammanfattningsvis, för att möta den framtida 
utmaningen när det gäll er de äldres boende  
behöver vi i Uppsala arbeta på flera olika plan. 

Ebba Busch (KD)  
Ordförande äldrenämnden  
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Nr 22. Interpellation av Caroline 
Andersson (S) socialstyrelsens nya 
riktlinjer för bemanning 
KSN-2012-0861 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Interpellation till Äldrenämndens ordförande 
Ebba Busch (KD) 
 
Socialdemokraterna begärde för ca ett år sedan 
att äldrenämnden skulle redovisa antalet per-
sonal vid vå rdboenden för personer med de-
menssjukdom. Resultaten visade på många håll 
en nedslående bild. På f lera vårdboenden fanns 
inte tillräckligt mycket personal för att säkra en 
trygg omsorg om de boende. En redovisning av 
bemanningssituationen vid övriga vårdboenden 
visade på i s tort sett sa mma resultat. Konsek-
venserna av den låga bemanningen är att varje 
boende inte fått sina individuella vård- och om-
sorgsbehov tillgodosedda, vilket är mycket all-
varligt och tyder på en  bristande kvalitet inom 
Uppsala kommuns äldreomsorg. 
 
Uppsala kommun är dock inte den  enda kom-
munen i Sverige som  visat sig ha för låg be-
manning på bland anna t vårdboenden för per-
soner med demens. Frågan har uppm ärksam-
mats nationellt och utretts av Social alstyrelsen 
på uppdrag av Socialutskottet i riksdagen. I 
dagarna presenterade Socialsty relsen riktlinjer 
för bemanning vid  vårdboenden för personer 
med demens. Riktlinje rna kan sammanfattas 
enligt följande: 
 

• Socialnämnden (eller motsvarande) i 
varje kommun ska se till att all a sär-
skilda boenden där personer med de-
menssjukdom bor har tillräckligt med 
personal för att ge varje  individ den 
hjälp han eller hon behöver. 

 
• För att beräkna hur m ycket personal 

som är tillräckligt måste socialnämnden 
ta reda på v ilka insatser varje person 
behöver och fatta beslut om  det. Det 
ska framgå vad insatserna får fö r 
praktisk betydelse för den  enskilde. På  

så sätt blir d et tydligt för alla inblan-
dade, inklusive anhöriga, vilken hjälp 
den äldre har rätt till. 

 
• En boendeenhet där en  person m ed 

demenssjukdom bor får aldrig lämnas 
obemannad. 

 
• Kommunerna måste skärpa kontrollen 

av alla särskilda boenden  där personer 
med demenssjukdom bor, både d e 
offentliga och de privata. Socialnäm n-
den ska regelbundet följa upp hur varje 
enskild person har det och om  perso-
nalen räcker till. 

 
Föreskrifterna planeras träda i kraft  i januari 
2013. 
 
Med anledninga av ovanstående vill jag fråga 
Äldrenämndens ordförande Ebba Busch (KD) 
följande: 
 

 Vilken är d in bedömning av äldre-
nämndens följsamhet till ovanstående 
riktlinjer i dagsläget? 

 Vad tänker du göra för att äldre-
nämnden ska leva upp ti ll Socialsty-
relsensriktlinjer som börjar gälla fr.o.m. 
januari 2013? 

 Tänker du v erka för reg elbundna be-
manningsrevisioner inom Uppsala 
kommuns äldreomsorg? 

 
Caroline Andersson (S) 
2:e vice ordförande i Äldrenämnden 
 
Svar: 
 
Socialdemokraterna har i en interpellation ställt 
tre frågor rörande Socialstyrelsens nya riktlinjer 
för bemanning som träder ikraft den 1 januari 
2013. Riktlinjerna kan sa mmanfattas i följande 
punkter: 

1) Socialnämnden i varje kommun ska se till  
att alla särskilda boenden där personer med 
demenssjukdom bor har tillräckligt med 
personal för att ge varje individ  den hjälp 
han eller hon behöver. 



2) För att beräkna hur m ycket personal so m 
är tillräckligt måste social nämnden ta reda 
på vilka insatser varje person behöver o ch 
fatta beslut om det. Det ska framgå vad in-
satserna får för praktisk b etydelse för den 
enskilde. På så sätt blir det t ydligt för alla 
inblandade, inklusive anhöriga, vilken 
hjälp den äldre har rätt till. 

3) En boendeenhet där en person med de-
menssjukdom bor får aldrig läm nas obe-
mannad. 

4) Kommunerna måste skärpa kontrollen av 
alla särskilda boenden dä r personer med 
demenssjukdom bor, både de offent liga 
och de privat a. Socialnämnden ska regel-
bundet följa upp hur varje enskild person 
har det och om personalen räcker till. 

 
Den första frågan är vilke n min bedömning är 
av äldrenämndens följsam het till de nya rikt-
linjerna. Idag finns t ydliga krav i  alla för-
frågningsunderlag på att alla utförare ska ha 
tillräckligt med personal för att kunna erbjuda 
en individanpassad vård och omsorg utifrån den 
enskildes behov. Vidare har näm nden för et t 
drygt år sedan antagit ri ktlinjer för god och 
säker vård i kommunens demensboenden vilka 
bl a innehåller följande punkter: 

 Bemanningen vid dem ensenheter ska an-
passas till de boendes behov och var a 
minst två personer under dag- och kvä lls-
tid,  

 En demensenhet får aldrig läm nas 
tom/obemannad (oavsett tid på dygnet), 

 Aktiviteter och social sa mvaro ska er-
bjudas under veckans alla dagar, 

 
Min bedömning är att de krav som finns i för-
frågningsunderlagen i kom bination med 
nämndens riktlinjer för god och säker vård gör 
att äldrenämnden redan idag har god f öljsamhet 
till punkt 1 och 3 i Socialsty relsens nya rikt-
linjer.  
 
Den andra punkten i  Socialstyrelsen riktlinjer 
handlar om att biståndsbesluten ska vara detal-
jerade och att det ska framgå vad insatserna får 
för praktisk betydelse för den enskil de. De be-
slut som äldrenämndens biståndshandläggare 

fattar är redan idag deta ljerade. Inom ramen för 
beslutet om särskilt boende kan följande indi-
viduella insatser beviljas: på- och avkl ädning, 
personlig hygien, toalett bestyr, tillsyn, mat, 
måltidsstöd, städning/tvätt, utevistelse, inköp/  
ärenden, ledsagning sam t stöd, råd elle r annan 
hjälp i perso nliga angelägenheter. När en pe-
son flyttar in på ett särskilt boende fi nns både 
avtal och SOSFS so m stadgar att den enskilde 
och personalen tillsammans upprätta en genom-
förandeplan som ska be skriva hur beslutet ska  
genomföras i praktiken. Min bedömning är där-
för att äldrenämnden i allt väsentligt redan sva-
rar mot Socialstyrelsens kommande kr av inom 
detta område. Därtill vill jag understryka att jag 
hoppas att so cialstyrelsen riktlinjer i praktiken 
inte innebär ännu mer de taljstyrning. Det vore 
olyckligt då det utifrån biståndsbesluten måste 
finnas utrymme för att a rbeta individanpassat 
utifrån hur den äldre har det. 
 
När det gäller den fjärde punkten h ar äldre-
nämnden idag en väl u tbyggd individ- och av-
talsuppföljning varför m in bedömning är att 
nämnden har god följsamhet också till p unkt 4. 
Det förekommer dock att bemanningen inom  
kommunens demensboenden inte svar ar mot 
äldrenämndens krav och egna riktlinjer. I de fall 
uppföljningarna visar att brister föreligger när  
det gäller ut förarnas följsamhet mot de krav 
nämnden ställer är det därför viktigt att kontoret 
och nämnden agerar kraftfullt för att sä kerställa 
att bristerna åtgärdas. 
 
Interpellationens tredje fråga är om  jag tänker 
verka för regelbundna bemanningsrevisioner 
inom Uppsala kommuns äldreomsorg. En god  
bemanning i kommunens demensboenden är en 
mycket viktig fråga och jag kan tänka mig att 
verka för att regelbundna bemanningsrevisioner 
införs som ett komplement till den uppföljning 
som redan idag sker. Det är då viktigt att 
poängtera att ett sådant arbeta bör sy fta till att  
bemanningen ska vara av sådan karaktär att det 
säkrar en god kvalitet inte att det säkrar en viss 
bemanningsnivå för nivåns skull.  
 
2012-09-17 
 
Ebba Busch 
Ordförande äldrenämnden 
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Nr 23. Interpellation av Huseyin 
Alpergin (V)  om barnsäkerheten 
på skolgårdar 
KSN-2012-0862 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Till ansvarige nämndordförande 
 
Tjänstemän/personal från Uppsala kommun 
har kört med tjänstebil vid en skolgård vid 
flera tillfållen när barn lekte på skolgården. 
Det blev jag och några arbetskamrater vittne 
till. 
 
Tjänstemännen borde utföra sina uppdrag 
utan att parkera sina bilar på skolgårdar. Det 
borde hänvisas till parkeringar och att inte 
köra där lekande barn vistas. 
 
Min fråga till ansvarig nämndordförande är: 
 
Vilka regler gäller för tjänstemannen och 
deras tjänstebilar att köra på skolgårdar 
bland lekande barn. 
 
Huseyin Alpergin (V) 
Ersättare i kommunfullmäktige 
 
Uppsala 11-06-2012 
 
Svar: 
 
Som huvudregel gäller att bilar och andra for-
don inte skall köras på skolgårdarna. I vissa 
fall kan leveranser behöva ske till skolan och i 
övrigt kan omständigheter inträffa som gör, att 
det kan vara nödvändigt att framföra fordon på 
skolgården. Sådana transporter skall ske på ett 
säkert sätt. Skolorna kan få hjälp med en be-
dömning av trafiksäkerheten på skolgården 
och förslag till eventuella åtgärder 
 
Cecilia Hamenius 
Kommunalråd (FP) 
Ordförande Styrelsen Vård och bildning 
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Nr 24. Interpellation av Elnaz Ali-
zadeh (S) om fler praktikplatser 
inom offentligt finansierad verk -
samhet 
KSN-2012-0863 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Verksamheten inom Sveriges kommuner är 
offentligt finansierad och/ eller upphandlad i  
konkurrens. Det gäller inte enbart ino m väl-
färdsområdet utan även områden so m kollek-
tivtrafik, renhållning etc. Det ställer krav på ar-
betsplatserna - både offentliga och pr ivata ut-
förare - att t a emot praktikanter för att på ett 
positivt sätt kunna bi dra till sam hället och för  
den framtida arbetskraftsförsörjningens för-
nyelse. 
 
I vårt län o ch i vår ko mmun är behovet av  
praktikplatser för kortare och längre p erioder 
mycket stort. Långtidsarbetslösa, ungdomar och 
andra som står utanför ar betsmarknaden måste 
få möjligheten att få tillgång till väl fungerade 
praktikplatser och engagerade handledare. Inte 
minst viktig är en väl fu ngerande arbetsplats 
förlagd praktik/utbildning för ny anlända in-
vandrare och flyktingar. Det gäller samtliga nya 
svenskar men är av särskild vikt för kvinnor 
som kanske ibland både saknar utbil dning och 
arbetslivserfarenhet. Förutom sfi-undervisning 
med hög kvalitet finns det knappast något bättre 
sätt att snabbt tillägna sig och få m öjlighet att 
tala det svenska språket - men också få inblick 
och kunskap om hur arbetsmarknaden och sam-
hället fungerar - än möjligheten till arbets-
livspraktik 
 
Uppsala kommun fastställde 2010 i sitt  arbets-
marknadspolitiska program vikten av att ta fram 
praktikplatser för prioriterade grupper. Detta är 
bra men efterlevnaden behöver följas upp ut-
värderas regelbundet. För år 2011  har utbild-
ning- och ar betsmarknadsnämnden gjort detta. 
Tyvärr ser u tfallet inte b ra ut och d e olika 
nämndernas tar sitt praktikplatsansvar på ett  
väldigt skiftande sätt. Givet detta resultat gäller 
det nu att kommunen går från ord till handling. 

Vidare måste även ansvaret för praktikplatser  
skrivas in i d e skall-krav som ligger ti ll grund 
för upphandlingar inom kommunens verk-
samheter. 
 
Därför är mina frågor till ansvarigt kom-
munalråd: 
 
- Vad ty cker kommunalrådet om resultatet i 
utvärderingen gällande pr aktikplatsutfallet för 
2011 och vilka slutsatser drar kommunalrådet? 
 
- Vilka åtgärder ämnar kommunalrådet att ta för 
att ännu fler nämnder i ännu större utsträckning 
skall ta sitt ansvar gällande praktikplatssky l-
digheten? 
 
- Kommer kommunalrådet se till så att även 
upphandlade verksamheter hädanefter i sina  
avtal får inskrivet kravet om praktikplatser? 
 
2012-06-11 
Elnaz Alizadeh (S) 
 
Svar 
Vad tycker kommunalrå det om resu ltatet i 
utvärderingen gällande praktikutfallet för 
2011 och vi lka slutsatser drar kommunal-
rådet? 
Resultaten är både bra oc h dåliga, beroende på 
hur man läser tabellerna. Vi kan k onstatera att 
äldrenämnden och barn-  och ung domsnämn-
dens externa verksamheter tar emot praktikanter 
i mycket hög omfattning. Det är bra. Verksam-
heterna har vana av att ha praktikanter – såväl 
dem som avses i AM P som utbildnings-
praktikanter. Specialkontoren, t ex byggnads-
nämnden och m iljö-och hälsoskydds-nämnden 
och räddningsnämnden tar em ot praktikanter, 
men måste främst inrikta sig på praktikanter 
från högskoleutbildningar. Det är ett krav för 
framtida rekryteringar och samarbetet med hög-
skolesektorn. De måste också ta e mot prakti-
kanter från arbets marknads- och sy sselsätt-
ningsinsatser. Det so m är dåligt är att vissa  
verksamheter inte har tagit  sitt ansvar. De slut-
satser jag drar är att vi måste arbeta mer in-
tensivt för att få alla verksamheter att följa det 
arbetsmarknadspolitiska programmet (AMP).  
 



 

Vilka åtgärder ämnar kommunalrådet att ta 
för att ännu fler nämnder i ännu större ut-
sträckning skall ta sitt ansvar gällande prak-
tikplatsskyldigheten? 
Först handlar det om att öka dialogen och göra 
den här frågan mer sy nlig i alla verksam heter. 
Som kommunalråd lyfter jag bland an nat upp 
frågan i mina samtal, diskussioner och besök på 
kommunala verksamheter. Här finns m öjlig-
heter till dial og. För det andra handlar det o m 
att tydligöra uppföljningen av AMP. I uppfölj-
ningen ska det ty dligt framgå vilka nämnder 
som följer AMP och vilka so m inte gör det. De 
som inte följer programmet ska avkrävas för-
klaringar på varför det inte sker.  
 
Kommer kommunalrådet se till så att även  
upphandlade verksamheter hädanefter i sina 
avtal får inskrivet kravet om praktikplatser? 
UAN, BUN och SBN ställer i sina näm nd-
specifika upphandlingar krav på att verksam -
heter ska ta emot praktikanter där det är möjligt. 
När det gäller vissa specialinstitutioner ino m 
IFO är det inte lämpligt. äldrenämnden och 
nämnden för hälsa och omsorg har länge haft  
inskrivet kravet att ta emot praktikanter i utbild-
ning (VFU och APL). De t senaste året har de 
också ställt krav på att ta emot praktikanter 
enligt AMP. Vi arbetar för att kravet på praktik-
platser ska finnas med i den revidering  av upp-
handlingspolicy med tillhörande riktli njer som 
kommunstyrelsen ska ta fram.  
 
 
2012-10-20 
 
Mohamad Hassan (FP) 
Kommunalråd 
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Nr 25. Interpellation av Kristin 
Lilieqvist (MP) om ungas möjlig-
heter att spela dataspel på fritids-
gårdar 
KSN-2012-1009 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Under Kristihimmelfärdshelgen i år g ick ett 
stort LAN (Local Area Network, ett lokalt nät-
verk) vid namn Birdie av stapeln i Allianshallen 
i Uppsala. Cirka 900 ungdomar var där, och po-
litiska partier blev inbjudna för att debattera och 
svara på frågor. Det är synd att bara 3 av 8 par-
tier som är representerade i kommunfullmäktige 
var på plats under debatten, eftersom det gavs 
många perspektiv och  inblickar som saknas i 
politiken. På LAN:et fanns även representanter 
från Uppsalas fritidsgårdar. 
 
Både från u ngdomarna och fritidsgårdsperso-
nalen möttes politikerna av frågor som var helt 
nya för mig och sannolikt för en överväldigande 
majoritet av Uppsalapolitikerna, men som varit  
ett problem för fritidsgår darna och de spel-
intresserade ungdomar som vistas där.  De två 
största problemen som nämndes var 1) att 
datautrustningen på många fritidsgårdar är väl-
digt föråldrad och inte rä cker till för att spela 
på, och 2)  att fritidsgårdarnas datorer har sk. 
"stängda portar" vilket in nebär att det i nte går 
att koppla i hop datorerna med varandra och 
spela mot varandra på den egna fritidsgården 
eller med andra fritidsgårdar.  
 
Föreningen som anordnar LAN:et har fått EU-
pengar för att köpa in bä ttre datorer och annan 
spelutrustning för användning på fritidsgårdar-
na, men p.g.a. it-administrationen i kommunen 
kan dessa inte användas för spel. Det är såklart 
lovvärt att kommunen vä rnar it-säkerheten och 
är försiktiga med det interna nätverket, men 
det-ta är rimligtvis något som borde gå att ord-
na om man verkligen är intresserad och tar ung-
domars fritidsintressen på allvar. I fler a andra 
kommuner (t.ex. Östhammar) har man löst detta 
problem genom en separat internetanslutning på 
fritidsgårdarna, som inte går via komm unens 

vanliga nät och därmed inte riskerar it-säker-
heten. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
barn- och ungdomsnämndens ordförande 
följande: 
- Hur ser it-försörjningen ut på Uppsalas 
fritidsgårdar idag avseende antal datorer, deras 
prestanda samt internetanslutningens kapacitet? 
 
- Anser du att denna ni vå är tillräcklig, eller 
avser ni att göra något för att förbättra situa-
tionen? 
 
- Tänker ni vidta några åt gärder för att  möjlig-
göra öppna portar oc h bättre n ätverks-
möjligheter på fritidsgårdarnas datorer? 
 
Kristin Lilieqvist (MP) 
 
Svar 
 
Fråga 1 
- Hur ser it-försörjningen ut på Uppsalas fri-
tidsgårdar idag avseende  antal datore r, deras 
prestanda samt internetanslutningens kapacitet? 
 
Det finns ingen samlad information om 
datorstatusen på fritidsgårdarna. Idag kan ung-
domars tillgång till datorer se olika ut beroende 
på hur den enskilda fritidsgården har prioriterat. 
En del har satsat på dato rer medan andra har 
valt att ha prioritera andra saker. 
 
Fråga 2 
- Anser du att denna ni vå är tillräcklig, eller 
avser ni att göra något för att förbättra situa-
tionen? 
 
Moderna datorspel är oft a prestanda-krävande 
och det är därför sannolikt att den befintliga 
datorparken inte i alla lägen lever upp till ung-
domarnas förväntningar. Barn- och u ngdoms-
nämnden detaljstyr inte vilka datorer som skall 
finnas i skolorna eller på fritidsgårdarna vad av-
ser exakt antal och prestanda. Vi detaljsty r inte 
heller vilken verksam het som skall prioriteras 
på fritidsgårdarna. Det skall personalen på  
fritidsgården göra i sam verkan med ungdomar-
na som besöker gården. Jag har till exem pel be-
sökt en fritidsgård där ungdomarna själva byggt 
sina datorer. Jag tror att ungd omarna kan det 
här bättre än vi som  sitter i näm nden. Nämn-



 

dens uppgift är att ge fritidsgårdarna förut-
sättningar att utveckla en bra verksamhet som 
intresserar och engagerar besökarna. 
 
Fråga 3 
- Tänker ni vidta några åtgärder för att möj-
liggöra öppna portar och bättre nätverksm öj-
ligheter på fritidsgårdarnas datorer? 
 
Frågan om vilka portar som kan öppnas är en 
säkerhetsbedömning som görs av säkerhetsans-
varig på kommunledningskontoret. Vid förfråg-
ningar att öppna portar för spel, bland annat för 
att uppdatera spelen, har d et bedömts kunna ha 
skadlig inverkan på övri g verksamhets behov 
genom att n ätet blir sårbart för intr ång och 
attacker. Teknik och Service, so m förvaltar 
nätet, har därför inte kunnat till mötesgå önske-
målen.  
Det är mycket möjligt att det bästa alt ernativet 
är att fritidsgårdarnas spel ande sker på separata 
internetförbindelser som i Östhammarexemplet. 
Dock skall man komma ihåg att äv en dessa 
internetförbindelser är kommunala och att kra-
vet att följa lagar och regler inte upph ör därför 
att typen av uppkoppling är en annan. 
 
Jag anser att Uppsala kommun måste anpassa 
sig till ungas livsstil om kommunen skall kunna  
ha attraktiv verksamhet riktad till unga. God 
tillgång till nätet uppfattas som en självklarhet 
av unga, naturligtvis ino m de lagar o ch regler 
som gäller för komm unen. Uppsala kommun  
behöver se över tillgången till datorer och nätet, 
i första hand i skolorna men även inom fritids-
verksamhet för att leva upp till de förväntningar 
som finns på en modern kommun. Utifrån 
denna uppfattning har jag  fört dialog med IT-
ansvariga inom vård och bildni ng under en 
längre tid. Det har dock varit önskvärt att kom -
munfullmäktige har en antagen IT-policy  innan 
skolans och fritidsverksamhetens behov särskilt 
ses över. IT -policyn antogs i augus ti i år. 
Arbetet fortsätter. Vi kommer till exem pel att 
arbeta för att ungd omar skall kunna använda 
egna datorer inom kommunen om de så skulle  
önska. 
Uppsala den 23 oktober 2012 
 
Cecilia Forss 
Kommunalråd 
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Nr 26. Interpellation av Elvira 
Caselunghe (MP) om informations-
hantering med anledning av före-
komsten av perfluorerade a lkylsy-
ror i Uppsalas dricksvatten 
KSN-2012-1068 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Den 3 september 2012 kunde man ta del av 
information på kommunens hemsida samt i 
massmedia om att flera dricksvattentäkter i 
Uppsala tätort stängts av på grund av att en 
grupp miljöföroreningar som kallas perfluo-
rerade alkylsyror (PFAA) förekom i dricks-
vattnet. Denna information är givetvis 
oroande för uppsalabor och har satt kom-
munens förmåga att informera om dylika 
händelser på prov. Det som är särskilt an-
märkningsvärt och utgör fokus för min kri-
tik är att det dröjde mer än tre månader från 
det att dricksvattenbrunnarna stängdes av 
till dess att information spreds till allmän-
heten via massmedia. Inte ens kommun-
styrelsen blev informerad i förväg. 
 
Perfluorerade ämnen finns inte naturligt i 
miljön och är mycket svårnedbrytbara. De 
anrikas i näringskedjan och har visat sig 
vara reproduktionsstörande i djurförsök 
och giftiga för vattenlevande organismer. 
Det finns inga gränsvärden i Sverige för 
perfluorerade alkylsyror i dricksvatten, 
pga. att så lite är känt om dessa före-
ningars giftighet. Avsaknad av gränsvär-
den beror alltså inte på att ämnena är ofar-
liga, utan på att man saknar kunskap om 
hur farliga de är. 
 
En undersökning utförd av Livsmedelsverket 
från 2011 visade att halterna av vissa PFAA 
har ökat exponentiellt i Uppsalakvinnornas 

blod under den undersökta perioden (1996-
2010). Med anledning av de kraftigt ökande 
halterna i blod gjorde Livsmedelsverket i 
maj 2012 en analys av dricksvatten i Uppsala, 
vilken visade kraftigt förhöjda halter av 
PFAA. Uppsala Vatten stängde då av brun-
narna i Kronåsen och Stadsträdgården, som 
innehåller kraftigt förhöjda halter. Först den 
3 september informerade Uppsala Vatten all-
mänheten genom ett pressmeddelande från 
Uppsala Vatten, dock utan att särskilt infor-
mera kommunstyrelsen. 
 
Med anledning av detta ställer jag följande 
fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
Varför har inte politiker och m edborgare i 
Uppsala kommun fått information om föro-
reningarna och åtgärderna förrän efter 
drygt 3 månader? 
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Nr 27. Interpellation av Ilona 
Szatmari Waldau (V) om detalj-
plan för bostadsrätter i park 
KSN-2012-1071 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Vid Stabby alle, i kvarteret Åkern, ligger par-
ken Tegen. Parken regleras i detaljplan för 
Stabby gärde, 74 B, fastställd 1948. Detaljpla-
nen anger att området ska användas för park. 
Dåvarande fastighetsnämnden har tidigare an-
visat parken till Besqab. 
 
I maj beslutade plan- och byggnadsnämnden 
att påbörja detaljplaneläggning av delar av 
parken till bostäder. Den sökande, Besqab, 
har angett att  det är ca 60 ungdomsbostäder 
med bostadsrätt som upplåtelseform som 
man vill uppföra i parken. 
 
Uppsala kommun har en stor brist på mark 
och därmed också begränsade möjligheter att 
styra upplåtelseform vid nybyggnationer i 
Uppsala. Ska man bygga på kommunalt ägd 
parkmark, vilket i sig är mycket tveksamt, 
borde inriktningen vara hyresrätter. I området 
runt kv Åkern finns enbart bostadsrätter och 
småhus/radhus vilket är ytterligare ett skäl att 
prioritera hyresrätter framför bostadsrätter i 
området. 
 
Eftersom detaljplanerna innebär att park-
mark ska bebyggas borde detta ärende, och 
alla andra föreslagna byggnationer på park-
mark, tas till fullmäktige för antagande. 
 
Med anledning av dåvarande fastighets-
nämndens markanvisning och plan- och bygg-
nadsnämndens beslut om detaljplan skulle jag 
vilja fråga kommunstyrelsens ordförande: 
 
Anser du att det är rätt inriktning att bygga i 
Uppsalas parker? 
 
 
 

 
Anser du att det ingår i PBN:s delegation att 
upprätta detaljplaner om byggnationer i parker 
eller ska ärendet tas upp i fullmäktige? 
 
Anser du att det är rätt inriktning att kommunal 
mark, som i detta fall, ska bebyggas med enbart 
bostadsrätter? 
 
2012-10-05 
Ilona Szatmari Waldau (V) 
 
 


	Kallelse_januari_2013
	KF_4
	KF_5
	KF_6
	KF_7
	KF_8
	KF_9
	KF_10
	KF_11
	KF_12
	KF_13
	KF_14
	KF_15
	KF_16
	KF_17
	KF_18
	KF_19
	KF_20
	KF_21
	KF_22
	KF_23
	KF_24
	KF_25
	KF_26
	KF_27

	Knapp1: 


