KF 8 27 maj 2019
Datum
2019-05-22

Kommunfullmäktige

Inlämnade interpellationer
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 12
juni 2019.
Interpellationer
Interpellation om antisemitism i Uppsala från Jonas Segersam (KD), bilaga 1.
Interpellation om unga kvinnors otrygghet i Uppsala från Mattias Holmström (KD), bilaga 2.
Interpellation om offentliga toaletter från Simon Pettersson (SD), bilaga 3.
Interpellation om kopplingar mellan välfärdsföretag och grov ekonomisk brottslighet från Tobias
Smedberg (V), bilaga 4.
Interpellation om barnens plats i en växande kommun från Hanna Victoria Mörck (V), bilaga 5.
Interpellation om arbetet mot psykisk ohälsa från Fredrik Ahlstedt (M), bilaga 6.
Interpellation om närvaron i skolan från Christopher Lagerqvist (M), bilaga 7.
Interpellation om stöd till fiberföreningar och villaägare som inte får bredbandsanslutning från Mattias
Johansson (C), bilaga 8.

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

Interpellation om antisemitism i Uppsala
Vid en demonstration i lördags (11/5) i Uppsala, arrangerad av Palestinska folkets förening och Ship
to Gaza, deltog ledande företrädare för vänsterpartiet. I fronten av demonstrationen bar barn på
bilder med tydligt antisemitiskt innehåll, vilket också uppmärksammats av SKMA, Svenska Kommittén
Mot Antisemitism.
Bilderna föreställer en jude med judestjärna i pannan, och med blod rinnande från mungiporna, med
ett skadat / döende barn liggande framför sig. Detta är en klassisk antisemitisk figur, och bygger på
motiv om ritualmord och blodsanklagelse och har förekommit sedan medeltiden i Europa, Östeuropa
och Mellanöstern, kopplat till både kristen och arabisk antisemitism. En återkommande anklagelse
har varit att judar sagts döda kristna eller muslimska barn för att blanda blodet i matza-brödet som
bakas till påsk.
Tidigare riksdagsledamöterna (V), och kommunpolitikerna Torbjörn Björlund (V) och Jeanette
Escanilla (V), som medverkade i demonstrationen skulle säkert invända att kritiken riktar sig mot
staten Israel, att juden på bilden är Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, och att
anklagelserna därför inte riktar sig mot judar utan mot Israel.
Detta är dock en problematisk distinktion. Israel är världens enda uttalat judiska stat, och sionismen
är den idé som denna stat bygger på. Att likställa sionism med rasism, vilket gjordes på en av
banderollerna, innebär indirekt en anklagelse mot judar. I detta sammanhang är det noterbart att går
man runt på Uppsalas skolor så ser man i flera fall att staten Israel är överstruken på kartor på
väggarna och ”Palestina” har skrivits dit i stället. Detta gäller även nämnda förenings logotyp som
ersatt Israel med en karta över Palestina. Vad händer med den judiska befolkningen om den judiska
staten Israel utraderas? I vilket fall som helst är det helt oacceptabelt att offentligt i dag i Sverige
använda kända antisemitiska figurer i en demonstration.
Att barn får vara förgrundsfigurer i ”kampen” mot Israel påminner mig om när jag och min familj
under några månader bodde i Haifa 2002 och kunde få in Hizbollahs TV-kanal Al Manar. Där
figurerade återkommande barnsoldater i propagandafilmer för att illustrera den väpnade kampen
mot staten Israel.
Vi kristdemokrater har återkommande lyft behovet av en vaccinationskampanj mot antisemtism i
Uppsala. Det finns fortfarande överlevande från förintelsen och man skulle kunna göra samma sak
som Västra Stenhagenskolan som framgångsrikt arbetat med detta och häromdagen hade ett besök
av förintelseöverlevaren Emerich Roth. (På skolans hemsida står att ”Projektet heter Vandra i
Emerich Roths Fotspår och det är ett samarbetsprojekt mellan Fredens Hus och Emerichfonden”) Att
få dessa ögonvittnesskildringar av antisemitismens fasor innan och under andra världskriget ger en
unik utgångspunkt att lyfta frågor om människovärde, demokrati och antisemitism.
Vårt förslag om en vaccinationskampanj mot Antisemitism i Uppsala var det enda av ett tio-tal förslag
från Uppsala-Alliansen som vänstermajoriteten (S, L, MP, V) i Uppsala avslog när det gäller
handlingsplan Gottsunda. Visst kan man tycka att det inte bara är Gottsunda som ska vara en arena
för denna kampanj, men jag uppfattade argumentationen från särskilt vänsterpartiet som att de var
negativa till att lyfta frågan om just antisemitism över huvud taget (utan att samtidigt ta upp
klasskillnader, klyftor och alienation).
Vad jag förstår har också Uppsala kommun ett samarbete / bidragsgivning med arrangörerna av
demonstrationen.

Med bakgrund ovanstående vill jag fråga Arbetsmarknadsnämndens ordförande, kommunalrådet
Mohamad Hassan (L):
1. Får Palestinska Folkets Förening integrationsbidrag från Arbetsmarknadsnämnden? Hur
stort är i så fall detta, och hur följs det upp?
2. Ges andra bidrag i någon form från Uppsala kommun till nämnd förening eller till Ship to
Gaza eller SIU, där PFF torde ingå?
3. Anser du det acceptabelt att en förening som Uppsala kommun ger bidrag till öppet sprider
antisemitisk propaganda på Uppsalas gator?
4. Tycker du att man bör genomföra en vaccinationskampanj mot antisemitism i Uppsala,
eller anser du att antisemitism inte är något problem i vår stad / kommun?
5. Ser du en fördel med att, likt Fredens hus, lyfta fram antisemitism som en utgångspunkt i
värdegrundsarbetet runt frågor om demokrati, fred och människovärde?
Uppsala 2018-05-15
Jonas Segersam (KD), kommunalråd

Interpellation om unga kvinnors otrygghet i Uppsala
De senaste åren har otryggheten i Uppsala brett ut sig. Det som röner störst rubriker är givetvis
sprängningar och skjutningar, men också otryggheten för unga kvinnor i Uppsala har radikalt
försämrats.
Flera artildar i Upsala Nya Tidning har beskrivit hur unga kvinnor i gymnasieåldern inte längre
vågar röra sig på stan på grund av risk att utsättas för sexuella trakasserier och övergrepp. Detta
inte bara på kvällar och nätter — utan också på dagtid.
Region Uppsala har gjort en undersökning som bekräftar den bild som målats upp av UNT. När
frågan ställdes 2013 uppgav 45 procent av de unga kvinnorna att de kände sig trygga i Uppsalas
stadsmiljö. När frågan återigen ställdes 2017 var siffran så låg som 17 procent. Att mer än fyra av
fem unga kvinnor i Uppsala upplever sig otrygga i sin egen stad är en extrem situation. Denna
situation är naturligtvis skrämmande både dem och deras föräldrar. Detta är ett svek mot
Uppsalas unga kvinnor och frågan borde ligga högst upp på mittenstyrets dagordning.
När unga kvinnor tvingas anpassa sina liv och ärenden i stan för att inte riskera att råka ut för
trakasserier eller sexuella övergrepp i Uppsalas stadsmiljö har det gått långt. Det är rättsväsendets
men också kommunens uppgift att se till att detta upphör. Det är rättsväsendets och kommunens
uppgift att se till att Uppsalas unga kvinnor återigen kan känna sig trygga på sina egna gator och
torg.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
Erik P elling:
•
•
•

Vad görs och vad kommer att göras för att garantera att Uppsalas unga kvinnor återigen
ska kunna känna sig trygga i sin egen stad?
Vad beror denna utveckling på?
Regionens undersökning presenterades 2017. Kommer kommunen att verka för att
någon uppföljande undersökning görs för att se hur detta har utvecldat sig?

Uppsala, d
Maffias Holmström (KD)
Ersättare i komm.unfullrnäktige

Interpellation om offentliga toaletter
Vikten av offentliga toaletter för att skapa en trevlig och attraktiv stad skall inte underskattas. Både ortsbors och
turisters tålamod kan bli hårt ansträngt, om de tvingas gå långa sträckor för att uträtta sina behov. Därtill kan
offentliga miljöer bli nedsmutsade, om platser som icke är avsedda för ändamålet olovligen tas i anspråk. Vidare kan
plivata näringsidkare störas av enträgna förfrågningar om att använda deras lokaler.
I Uppsala förefaller dessa synpunkter inte ha tagits på tillräckligt stort allvar. De offentliga toalettbyggnaderna är i
Uppsala tätort enligt en handlingsplan från 2017 blott sex till antalet.
(https://www.uppsala.se/contentassets/015cecb783ca453395ec6cd1Obcf72c4/05-offentliga-toalettetpdf). Flera är
dessutom inte särskilt väl synliga och torde knappast upptäckas av turister. De ytterligare toaletter som enligt samma
handlingsplan planeras fram till 2025 kan knappast anses tillräckliga för att täcka de behov som finns; hela
stadsdelar lämnas utanför.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Gatu- och samhällsrailjönänuides ordförande Rickard Malmström:
•
•
•

Vilka toalettbyggnader planeras att uppföras framöver?
Kan dessa anses uppfylla de behov av toaletter som finns?
Riskerar inte den dåliga tillgången till synliga toaletter i offentlig miljö skada Uppsalas anseende som
turiststad?

Uppsala den

i

Simon 0. Pettersson
Ersättare SD

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling

2019-05-22

Kopplingar mellan välfärdsföretag och grov
brottslighet
Att bekämpa etableringen och utbredningen av organiserad och grov brottslighet måste vara en
prioritet för Uppsala kommun. För att detta ska förverkligas har ett arbete med att ta fram en
fördjupad strategi och samverkan mellan kommun, polis och andra myndigheter initierats i
Uppsala. I denna process måste vi ta hänsyn till alla faktorer som bidrar till att skapa ett
gynnsamt klimat för ekonomisk eller annan grov brottslighet.
I detta arbete kan vi med fördel ta del av andra kommuners kunskap. Under en hearing i
polishuset på temat organiserad brottslighet i slutet av januari fick företrädare för Uppsala
kommun ta del av Södertäljes erfarenhet av att bekämpa organiserad brottslighet. Södertälje,
som varit ökänt i många år för omfattande rättegångar kring Södertäljemaffian och utbrett
välfärdsbedrägeri, men som nu lyckats vända kurvan, ska stå som stöd och förebild till Uppsala
när vi nu ska utveckla våra strategier för att bekämpa grov brottslighet på hemmaplan.
Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, nämnde vid januarihearingen tydligt
kopplingen mellan grov brottslighet och den fria etableringsrätten för välfärdsföretag, främjad av
LOV (lag om valfrihetssystem). Hon menar att denna är en grogrund för grov ekonomisk
brottslighet och penningtvätt. Enligt Boel Godner gjorde införandet av LOV att välfärdskostnader
skenade samtidigt som detta gödde grov och omfattande ekonomisk brottslighet. I Södertälje
valde man att avsluta LOV-drift redan efter två år då riskerna blev uppenbara. Likt Uppsala var
man i Södertälje tidiga med att tillämpa LOV.
Erfarenheter från Södertälje visar att det finns en tydlig risk för att den fria etableringen öppnar en
dörr för att korrupta och ohederliga aktörer med kopplingar till organiserad grov brottslighet ser en
möjlighet till att kunna tjäna stora summor på välfärden genom ett bedrägligt agerande. Om
kommunens arbete med att ta fram en fördjupad samverkansstrategi mellan kommun, polis och
andra myndigheter ska lyckas är det ett måste att vi tittar på alla ingångar och riskfaktorer –
inklusive privatdrivna välfärdsbolag.
Med anledning av detta vill jag fråga Erik Pelling:
-

För hur stora summor upphandlar kommunen välfärdstjänster enligt Lag om
valfrihetssystem, LOV?

-

Ser du en risk att den utbredda tillämpningen av LOV-driven välfärd i Uppsala göder
ekonomisk eller annan grov brottslighet?

-

Avser minoritetsstyret göra någon genomlysning av förekomst av kopplingar mellan
välfärdsföretag inom LOV / annan fri etablering och ekonomisk eller annan grov
brottslighet?

Tobias Smedberg, kommunalråd och gruppledare (V)

Vänsterpartiet
www.uppsalavanstern.se

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund

2019-05-22

Hur stor plats får barnen ta?
Barnens plats i en växande kommun
Utbildningsnämnden (UBN) antog 2015 ett lokalprogram ”Program för lokaler i förskola och
grundskola F-9” med målet att nå en samsyn i kommunen hur lokaler kan stödja den
pedagogiska verksamheten, skapa flexibilitet och ge en modern skola för vår tid. Beslutet var en
revidering av tidigare lokalprogram från 2011.
I programmet framgår att Uppsala kommun ska använda och följa statliga styrdokument som de
om lämplig storlek för förskolegårdar från Boverket. Eventuella avvikelser från programmet ska
redovisas i en avvikelselista. Vid om- och tillbyggnationer tillåts avvikelse i högre grad då
utgångspunkten då redan är en bebyggd miljö som inte alltid låter sig anpassas. Vid nybyggnad
ska det generella programmet för lokaler följas. Programmet anger också att förskole- och
skolgården är en viktig del av den pedagogiska miljön. Utemiljön ska planeras för lek, rekreation
och för pedagogiska aktiviteter. Gården ska också vara så pass stor att det går att skapa
varierade miljöer utan allt för stort slitage.
I ”lokalprogram utemiljö förskola och grundskola” från samma år, 2015 står det:
”Som jämförelse till Uppsalas riktlinjer från 2011 på 40 kvadratmeter friyta per barn i förskolan
och 30 kvadratmeter friyta per barn i grundskolan finns idag Boverkets Allmänna råd där samma
mått rekommenderas med tillägget att ingen gård bör vara mindre än 3000 kvadratmeter.
Forskning visar att en större yta ger minskat slitage, färre konflikter bland barnen och bättre lek.
Hälsomässigt är en stor gård också bättre eftersom det ger större möjligheter för barn att variera
mellan sol och skugga samt att springa, få upp farten och tvärbromsa på. … SBF och UBF
fastslår i och med detta program att Uppsala kommun bör följa Boverkets rekommendation och
det tidigare beslutet i fastighetsnämnden… Om ytan saknas och behovet av förskola/grundskola
inom aktuellt område är stort rekommenderar SBF och UBF att 20 kvadratmeter per barn kvarstår
som ett minsta godtagbart mått.”
Kommunen har, som går att läsa ovan, tydliga regler för hur stor en förskolegård ska vara.
Plan- och byggnämnden har dock nu i maj beslutat om detaljplan för Ångkvarnen
(Kungsängen/Industristaden vid ån) och skickat denna för samråd. Vänsterpartiet reserverade sig
mot beslutet. Inom området planeras för tre förskolor med en utemiljö om 20 kvm per barn. Det är
i det absolut lägsta godtagbara spannet, en nivå enbart acceptabel om det av olika skäl inte är
möjligt att bygga för en förskolegård om 40 kvm per barn. Ångkvarnen är ett nybygge och det är
en yta om 6,5 ha som detaljplaneras. Det faller alltså utanför de undantag som ges för att avvika
från normen om 40 kvm per barn.
Det är utbildningsnämnden som beställer förskolor och i slutändan har ansvar över att det är bra
och ändamålsenliga lokaler för barn. Därför ställs denna interpellation till
utbildningsnämndens ordförande:
-

Är det styrets mening att förvaltningen inte ska följa den rekommendationen om
förskolegårdar i lokalprogram från 2015 antagen av UBN?

Hanna Victoria Mörck, 3e vice ordförande i utbildningsnämnden (v)
Vänsterpartiet
www.uppsalavanstern.se

Interpellation av Fredrik Ahlstedt till kommunstyrelsens
ordförande Erik Pelling om arbetet mot psykisk ohälsa
Andelen unga i Uppsala som mår dåligt ökar. Det visar en ny undersökning från Region
Uppsala och länets kommuner som bygger på svar från 7 400 ungdomar i tonåren. För åtta
år sedan svarade 81 procent av flickorna i Uppsala län att de allmänt sett mådde bra eller
mycket bra. I år har siffran sjunkit till 60 procent. Även bland pojkarna finns en liknande
trend. Rapporten tyder på ett samband mellan hur ungdomarna mår och hur de trivs i skolan.
Också antalet unga tjejer, speciellt de som går på gymnasiet i Uppsala kommun, som känner
sig otrygga på stan har ökat samtidigt.
Det är ett känt problem i hela Sverige att det på många håll tar för lång tid, sett till
vårdgarantin, att få hjälp vid psykisk ohälsa. Det beror enligt professionen delvis på att
många som inte borde vara i specialistpsykiatrin hamnar där. Öppenvårdsinsatserna
fungerar inte alltid tillräckligt bra och det saknas tidiga insatser.
I Uppsala kommun finns samarbete mellan skola, polis och socialtjänst i form av exempelvis
ungdomsjouren. Det finns också föräldravägledning i form av Triple P.
Det är inte bara unga som upplever psykisk ohälsa. Det är också vanligt bland äldre,
exempelvis som en följd av ensamhet. Kommunen har jobbat med projektet psykisk (o)hälsa,
som ska motverka depression bland äldre.
Det finns ett fortsatt behov av fler förebyggande insatser för att klara det ökande
vårdbehovet. Fler måste få det stöd de behöver redan innan situationen blir akut. Att söka
hjälp när man mår dåligt kan vara jobbigt och svårt. När man väl tagit steget får man
dessutom vänta, och under denna tid kan måendet ytterligare försämras. Det blir med andra
ord speciellt viktigt att jobba uppsökande för att nå personer som mår dåligt redan innan de
söker hjälp hos psykiatrin eller BUP.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt kommunalråd följande:
-

Hur många av punkterna rörande psykisk ohälsa i mittenstyrets politiska plattform är
genomförda eller påbörjade?
Vad avser styret ytterligare göra för att förebygga psykisk ohälsa både bland unga,
vuxna och äldre?
Ser styret att samarbetet med universiteten och regionen bör formaliseras för att fler
ska få hjälp med sin psykiska ohälsa i tid? Om ja, i sådana fall hur?

Fredrik Ahlstedt (M)
Uppsala den 16 maj 2019

Interpellation från Christopher Lagerqvist (M) till
Utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman
Skoglund (L) om närvaron i skolan
På Utbildningsnämndens sammanträde den 15 maj 2019 fick vi rapport om att 609 elever är
frånvarande i skolan. Frånvaron är större i kommunala skolor än i fristående skolor och fler
pojkar än flickor är frånvarande. Fortfarande är det också många elever som enbart delvis
återgått i undervisningen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Helena Hedman Skoglund:
-

Vilka åtgärder och insatser planerar minoritetsstyret för att dessa barn som idag är
helt eller delvis frånvarande ska kunna nå sin fulla potential?

Uppsala den 15 maj 2019
Christopher Lagerqvist

Uppsala, den 22 maj 2019

Interpellation av Mattias Johansson (C) om stöd till
fiberföreningar och villaägare som inte får bredbandsanslutning
Nära sex år efter att en första projektering inleddes saknar drygt 500 hushåll i Dalby,
Balingsta och Uppsala-Näs alltjämt bredbandsanslutning. Det är tyvärr inget unikt för
landsbygden i Uppsala kommun – det finns flertalet byar och mindre orter där fibernät
inte är etablerat. I fallet med Dalby finns flera orsaker till varför det dröjer med
fibernätsetableringen. Operatören IP-Only har under en lång rad år, trots löften om
motsatsen, inte lyckats träffa hållbara överenskommelser med Trafikverket,
underleverantörer, entreprenörer och berörda markägare. Samtidigt vägras deras kunder
lämna sina avtal med bolaget, trots att avtalstiden 24 månader med råge överskridits
utan att leverans skett.
I Uppsala kommuns bredbandsprogram för 2018-2025 betonas att det finns ett särskilt
samhällsansvar för att snabba på utvecklingen av bredbandsutbyggnaden på
landsbygden. Detta eftersom ”den kommersiella marknaden är svagare i glesbebyggda
områden” – något som situationen i Dalby med all önskvärd tydlighet visar. Till
bredbandsprogrammet finns också en handlingsplan, i vilken kommunens insatser
närmare preciseras. Kommunen ska bland annat ”tillsammans med marknadsaktörer,
markägare, föreningsliv, medborgare och andra se över möjligheter för att åstadkomma
en god bredbandsutbyggnad.”

Med utgångspunkt i kommunens bredbandsprogram vill jag därför fråga kommunalrådet
Rickard Malmström (MP):
•

På vilket sätt kan Uppsala kommun ta en aktiv roll för att få till stånd en lösning
på de långvariga problemen med fibernätsprojekteringen i Dalbybygden?

•

Vad anser han att kommunen kan göra för att stödja fiberföreningar och
villaägare som kommer i kläm när operatörer, markägare och entreprenörer inte
kommer överens?

Mattias Johansson (C)

