
Sida 1 (1) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Inlämnade frågor 5 oktober 2020  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att delfråga 2 och 3 i Fråga om MR-dagarna från Hanna Victoria Mörck (V) inte 
får ställas. Övriga delfrågor får framställas efter på dagordningen upptagna 
ärenden. 

2. att övriga inlämnade frågor får framställas efter på dagordningen upptagna 
ärenden. 

 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade frågorna och lämnar 
här sin motivering: 
Fråga 2 och 3 i Fråga om MR-dagarna från Hanna Victoria Mörck är för omfattande för 
att innebära inhämtande av sakupplysningar. De får därför inte ställas. 
 

Inlämnade frågor 

• Fråga om frivilliga resursgruppen från Roine Thunberg (M) 
• Fråga om ombyggnad av Råbyvägen från Mattias Johansson (C) 
• Fråga om MR-dagarna från Hanna Victoria Mörck (V) 

 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Kommunfullmäktige 2020-10-01 KSN-2020-00025 
  
Handläggare:  
John Hammar 
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Fråga från Roine Thunberg (M) till kommunstyrelsens 
ordförande Erik Pelling (S) om intresse för frivilliga 
resursgruppen (FRG) 
 
  
Frivilliga resursgruppen, FRG, är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuners 
krishantering vid samhällsstörningar. FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga 
försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. Resursgruppen regleras inte i någon lag 
eller förordning och varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG. 
 
FRG:s uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver 
förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris. 
FRG kan till exempel hjälpa till med evakueringar, informationsspridning, 
stabsadministration, praktiska uppgifter som att dela ut vatten vid vattenavbrott och första 
hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade. 
 
För att bli medlem i en FRG-grupp måste du gå en grundutbildning omfattande 36 timmar. 
MSB bekostar den lokala FRG-grundutbildningen genom uppdragsmedel till Sveriges 
Civilförsvarsförbund. Efter genomförd utbildning skrivs i regel avtal mellan den frivillige och 
kommunen. I grundutbildningen för FRG utbildas den frivillige i Förstahjälpen, 
Hjärtlungräddning samt förebyggande brandskyddskunskap. Att möta människor i kris och att 
organisera spontanfrivilliga ingår också i utbildningen. 
 
Mot denna bakgrund vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling 
(S):   
 
• Varför har inte Uppsala kommun FRG-grupper och är det något ni kommer försöka få till 

stånd? 
 
 
Uppsala den 7 september 2020 
Roine Thunberg 
 
 
 
 



Uppsala, den 28 september 2020 

 

 
 
Fråga om beslut om upphandling av Råbyvägen 
etapp 1 

Den 4 februari 2015 fattade gatu- och samhällsmiljönämnden beslut om att godkänna 
en upphandling av ombyggnad av Råbyvägen, etapp 1. Detta innefattade bland annat 
anläggandet av en så kallad klackhållplats vid busshållplatsen Bureusgatan.  

Oppositionen reserverade sig mot GSN:s beslut, bland annat med motiveringen att 
busshållplatsens föreslagna utformning och den nya vägsträckningen skulle leda till 
trafikinfarkter. Detta riskerade i sin tur att framkalla problem för utryckningsfordon 
längs med Råbyvägen – något som även företrädare för Akademiska sjukhuset förde 
fram till kommunen. 

Dåvarande ordföranden i GSN, Johan Lundqvist (MP) avfärdade helt dessa farhågor, 
vilket han också uttryckte i media. Han menade att det maximalt skulle leda till 30 
sekunders stopp i trafiken. 

Nu, fem år senare, har ett nytt beslut fattats efter upprepade påstötningar från 
blåljuspersonal. Klackhållplatsen vid Bureusgatan byggs om och utformas enligt en så 
kallad pass-by-modell istället, vilket var vad oppositionen föreslog i GSN 2015. 
Kostnaden för ombyggnationen – som inte hade behövts om den rödgröna majoriteten 
lyssnat på kritiken vid tidpunkten för beslutet – uppskattas till 4,5 miljoner kronor. 

Jag vill därför fråga gatu- och samhällsmiljönämndens nuvarande ordförande, 
kommunalrådet Rickard Malmström (MP): 

• Borde dåvarande rödgröna majoritet i GSN ha tillmötesgått oppositionens och 
räddningstjänstens synpunkter för hållplatsen vid Bureusgatan, i samband med 
att upphandlingen fastställdes 2015? 
 

• Vilka fler klackhållplatser i centrala staden kan bli föremål för ombyggnation 
enligt pass-by-modell i syfte att öka framkomligheten för polis och 
räddningstjänst? 

 
 
 
Mattias Johansson (C) 
Ledamot, Uppsala kommunfullmäktige 



 

                    Vänsterpartiet 
                         uppsala.vansterpartiet.se 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande             2020-10-05 

 

Vad händer med MR-dagarna? 
 

Mänskliga rättigheter, anti-diskriminering, MR-dagar och handlingsplaner. Är det dags 

att ta arbetet vidare eller är kommunen klar. 

 

I år skulle MR-dagarna, ett evenemang för mänskliga rättigheter har gått av stapeln i 

Uppsala. Nu har coronapandemin satt ett tillfälligt stopp för evenemang som detta. MR-

dagarna skulle ha varit kronan på verket gällande kommunens arbete under några år med att 

bli en kommun som arbetar rättighetsbaserat, en så kallad MR-kommun. En handlingsplan 

för detta beslutades i kommunstyrelsen 2017-03-08, samt att söka värdskap för MR-dagarna. 

Handlingsplanen hade genomförandetid på åren 2017–2019. En del i genomförandet anförs i 

augustiuppföljningen 2017 vara att upphandla ett antal piloter i att arbeta rättighetsbaserat.  

 

Från uppföljningen om MR per 2019 augusti står följande: 
 

”För att förstärka kvaliteten i kommunens verksamheter finns numera ett metodstöd och en 
introduktionsutbildning i rättighetsbaserat arbetssätt för verksamheter i kommunen påbörjas 
under hösten. Kommunen vidareutvecklar även brukar-och kundundersökningar och prövar 
olika former av brukarrevision.” 

 

 

Fråga:  

 

1. Om och när blir de för 2020 planerade dagarna för mänskliga rättigheter (MR-

dagarna) av i Uppsala? 

 

2. Handlingsplanen ”Främja mänskliga rättigheter 2017–2019” var kopplad till frågan om 

att arbeta rättighetsbaserat och bli en MR-kommun. Nu är det 2020, har Uppsala 

kommun uppnått målet att vara en MR-kommun och utgår från ett rättighetsbaserat 

arbetssätt? 

 

3. Mot bakgrund av rörelsen #Black Lives Matter, vad har kommunen gjort i år, för att 

säkerställa rättigheter och motverka diskriminering på grund av hudfärg? 

 

 

 

 

 

Hanna Victoria Mörck (v)   
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