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eSueif..deiigkinierga, 

Interpellation om förståelse mellan 
omsorgspersonal och äldre brukare 

Under en längre tid har Uppsala kommun anställt personal med utländsk bakgrund till omsorgen. Det är 
förvisso bra att ordna sysselsättning, men det har uppkommit en del problem. Något av det mest 
grundläggande har på olika platser nu blivit ett bekymmer, att personalen och brukarna har svårt att 
förstå varandra. 

Inför anställning borde kunskaper i det svenska språket och svensk kultur säkerställas till en bättre nivå än 
vad som är fallet idag. Det är direkt avgörande att brukarna har förtroende för personalen genom att man 
känner att man blir förstådd när man berättar om sina behov. Det kan i en del fall handla om direkt 
ohälsa som man behöver kunna förklara och i andra fall om sådant som höjer livskvaliteten, såsom att 
man kan småprata med varandra och få hjälp med sådant som i allmänhet höjer livskvaliteten. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till äldrenämndens ordförande Monica 
Östman: 

• Hur säkerställer Uppsala kommun att språkkunskaperna i det svenska språket är tillfredställande 
vid anställning av ny personal? 

• Hur god är förståelsen mellan personal och brukare vid äldreboenden och hemtjänst i 
kommunen? 

• Kommer kommunen att vidta åtgärder för att tillse att personalen bättre kan kommunicera med 
brukarna? 

Uppsal. den 26 mars 2018 

Simon Alm 

Gruppledare (SD) 



eSvere6kmokirduga, 

Interpellation av David Perez (SD) om Uppsala kommuns samordning av 
markarbeten 

Det har varit ett återkommande problem för Uppsala stad och kommunen att markarbeten görs utan 
hänsyn för framkomligheten. Från Sverigedemokraterna anser vi att det är en mycket angelägen 
fråga. Det är av yttersta vikt att Uppsala kommun genomför väl planerade markarbeten så att 
framkomligheten och trafiken påverkas minimalt. 

En bild som ofta lyfts upp av medborgare är att kommunens markarbeten uppfattas som onödiga i 
synnerhet när de görs samtidigt vid väl trafikerade områden. Det leder i sin tur till irritation och 
frustration som uppkommer till följd av att personen saknar vetskap om markarbetet. 

Mot denna bakgrund vill jag fråga gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande: 

På vilket sätt arbetar Uppsala kommun med att samordna olika markprojekt runt om i staden för att 
underlätta framkomligheten? 

På vilket sätt samordnar kommunen markarbeten i kommunen för att minimera ingrepp och 
tidsåtgång? 

Vilka slutsatser har dragits av de störningar som uppkommit vid tidigare markarbeten för planering 
av framtida arbeten? 

David Perez (SD) 
Ledamot 



Interpellation från Mohamad Hassan (L) om ekonomiskt stöd till 
Gottsundamammorna 

Sedan initiativet Gottsundamammorna kommit igång så har aktörer från civilsamhället, företag och 
enskilda personer stöttat dem både ekonomiskt och administrativt. Gottsundamammorna har 
numera bildat en förening, Gottsundaföräldrarna, vars syfte är att utveckla Gottsundamammornas 
engagemang och stärka föräldrar i sin roll i de utsatta områdena. Samtliga har alltså bidragit till 
Gottsundamammornas verksamhet förutom Uppsala kommun. Insatserna från Uppsala kommun har 
i relation till kommunens storlek och andras bidrag i praktiken varit näst intill obefintligt. 

Anledningarna till varför Uppsala kommun inte bidragit till Gottsundamammornas verksamhet kan 
vara flera. Det kan bero på att kommunens regelverk för bidragsgivning till föreningar och 
organisationer är utformat på ett sådant sätt som helt utesluter nya organisationer från möjligheten 
till kommunala stöd, även om dessa föreningar och organisationer har värdefull och kvalitativ 
verksamhet. Ett annat problem kan vara bristande ledarskap i sådana frågor. Den rödgröna 
majoriteten har bokstavligen producerat flera avhandlingar om hur exempelvis Gottsunda ska 
utvecklas och tryggheten ska säkras. Men i praktiken stannar det vid dokumenten, i verkligheten så 
fortsätter vardagen som ingenting har hänt. När Liberalerna och alliansen satt vid makten så hade vi 
exempelvis extra resurser till Föreningsstöd som kunde göra skillnad från dag ett och var flexibla och 
mera träffsäkra. Många verksamheter startades tack vare dessa stöd. S, MP och V valde efter valet 
2014 att skrota en flexibel och framgångsrik modell som ersättas av en mer begränsad och 
svårhanterlig fond för sociala investeringar. Konsekvensen blir att föreningar som 
Gottsundamammorna inte kan få något stöd av Uppsala och att kommunen riskerar att förlora ett 
starkt engagemang.  

Stöd behöver dock inte alltid vara en fråga om pengar, utan kan också innebära god vägledning och 
att förse initiativtagare med kontakter och relevant information. Även på denna front finns det mer 
att önska av Uppsala kommun.  

Mot denna bakgrund frågar jag kommunstyrelsens ordförande: 

Varför har Uppsala kommun hitintills inte stöttat initiativet Gottsundamammorna ekonomiskt? 

När tänker kommunstyrelsens ordförande agera för att stöd till föreningen blir verklighet?   

 

Mohamad Hassan (L) 
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