
 

                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

Interpellation till ordföranden i omsorgsnämnden             2020-06-08 

 

Tillgång till Wi-Fi en rättighet på LSS boenden 
 

Den 1 juni 2020 kunde radiokanalen P4 Uppland berätta att endast en tredjedel av 

Uppsalas kommunala LSS-boenden har tillgång till internet (Wi-Fi) i sina gemensamma 

utrymmen. Någonting som bidrar till digitalt utanförskap för de boende, inte minst nu i 

coronatider. 

 

I reportaget från P4 vittnar en boende om svårigheter med att delta i sina vanliga möten som 

nu ofta sker digitalt under coronapandemin. Han fruktar den isoleringen som kan komma 

som följd av att leva utan internet under vinterhalvåret om mötena fortsätter hållas digitalt. 

Som tur är löstes hans tillgång till internet genom en vänlig själ som ordnade det åt honom. 

Någonting som verkar vara mer regel än undantag på de två tredjedelar av LSS-boenden 

som saknar tillgång till internet. Många boende saknar medel att skaffa internet själva varför 

det är ett måste att tillgång ska finnas i gemensamma utrymmen.  

 

Digitalt utanförskap är ett allvarligt demokratiskt problem vars innebörd träder fram väldigt 

tydligt nu under pandemin. Isolering och missade tillfällen att delta i samhället. Detta är 

såklart oacceptabelt på våra LSS-boenden. De boende där ska ha samma rättigheter och 

möjligheter till delaktighet och inkludering som alla andra.  

 

Enligt en representant från omsorgsförvaltningen är arbetet med att bygga ut internettillgång 

på samtliga kommunala äldreboenden på gång. Det är mycket bra. Frågan är bara hur lång 

tid det får ta.  

 

 

Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till omsorgsnämndens ordförande:  

 

- När kommer samtliga LSS boenden ha Wi-Fi för de boende?  

 

 

 

 

Lalla Andersson (v)   
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Svar på interpellation från Lalla 
Andersson (V) om tillgång till Wi-Fi en 
rättighet på LSS boenden 
Målet är att alla omsorgsnämndens verksamheter ska ha tillgång till trådlöst nätverk i 
de gemensamma utrymmena under 20211.  

Att omsorgsnämndens verksamheter har tillgång till internetuppkoppling och trådlöst 
nätverk (WiFi)2  är en prioriterad fråga. Genom internetuppkoppling kan 
omsorgsnämndens brukare erbjudas en högre grad av självständighet och ges en 
chans att vara mer delaktiga i samhällslivet. Förutom vinsterna för den enskilde 
brukaren kan verksamheterna integrera välfärdsteknik på ett bättre sätt än vad som är 
möjligt idag. 

Omsorgsförvaltningen driver idag tillsammans med IT-staben ett arbete som syftar till 
att säkerställa internetuppkoppling för omsorgsnämndens brukare och medarbetare 
på boenden.  

Arbetet bedrivs på följande sätt: 

1. Kartläggning av förutsättningar på boenden: För att kunna installera ett 
trådlöst nätverk behöver förutsättningarna klargöras gällande för 
omsorgsnämndens verksamheter/fastigheter. I det pågående arbetet ingår att 
tydliggöra olika parametrar såsom vilka tekniska förutsättningar som finns i 
fastigheten, vilken digital infrastruktur som behövs, vilka avtal som finns eller 
behöver tecknas etc.  
 

2. Definition av vilka tjänster som ska stödjas, både för brukare och medarbetare. 
Ändamålet med internetuppkopplingen behöver klargöras, exempelvis behov 
av internet för myndighetsärenden/sociala medier/underhållning. 
 

 

1 Uppdraget ingår i kommunstyrelsen handlingsplan för digital transformation (KSN-2020-
01128). 
2 WiFi inom omsorgsnämndens verksamheter innebär att brukare har åtkomst till internet via 
trådlös uppkoppling på enhetens gemensamma utrymmen. Brukaren ansvarar för att teckna sitt 
eget internetabonnemang till den egna lägenheten. 

Datum:  
2020-08-24  

Omsorgsnämnden  
Angelique Prinz Blix 
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3. IT-staben och omsorgsförvaltningen tar fram förslag på lösning beroende på 
boendets förutsättningar och vilka tjänster som ska stödjas.  Beroende på 
förutsättningarna för boendet blir de tekniska lösningarna olika. 
Internetaccess kommer troligtvis i vissa fall ske via fiber med wifi-router och i 
andra fall med 4G-router.  
 

4. Lösningsförslaget sammanställs och kostnaden beräknas. En 
prioriteringsordning framarbetas. Underlaget för beslut kommer framarbetas i 
nära samarbete med berörda parter, både inom IT-staben och 
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp. 
 

5. Beslut tas om införande och lösningen införs stegvis på boendena under 2021. 

 

Angelique Prinz Blix (L) 

Omsorgsnämndens ordförande 



      2020-06-18 
 
 
Interpellation om konsekvenser av stora stadsbyggnadsprojekt i känsliga områden 
 
Bakgrund: 
 
Länsstyrelsen hade skarpa synpunkter på planprogrammet för Ulleråker med avseende på 
naturvård ( till exempel bevarande av äldre tallbestånd och indikatorarter/rödlistade 
arter) och vatten (dagvattenhantering utifrån skydd av grundvatten och påverkan på 
recipient - Fyrisån och Ekoln). Länsstyrelsens synpunkter och krav medförde stora omtag 
som innefattade kostsamma konsultutredningar, stora arbetsinsatser av kommunens 
medarbetare och höga räntekostnader som följd av förseningar. De första detaljplanerna 
blev kraftigt försenade bland annat kopplat till alla synpunkter från Länsstyrelsen. Tidigare av 
vissa önskade mängder av bostäder fick kraftigt reduceras vilket också påtagligt påverkat 
kommunens möjliga exploateringsintäkter i området. 
 
Nu planerar Uppsala kommun både en omfattande exploatering kopplad till FÖP 
Bergsbrunna samt en mycket omfattande spårvägsinvestering i mycket naturkänsliga 
områden. Och precis som i exemplet Ulleråker har dessa projektplaner i nuläget aggressiva 
tidplaner. Ur både invånarnas trygghetsperspektiv och skattebetalarperspektivet är det 
viktigt att kommunen inte återigen hamnar i en liknande situation som i Ulleråkerexemplet.  
 
Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling: 
 

- Vilka merkostnader beräknas kommunen ha haft kopplat till att möta alla extra krav 
som Länstyrelsen ställde för att godkänna exploateringsplanerna av 
Ulleråkerområdet?  

- Hur stora avskrivningar har hittills gjort kopplat till kommunens förvärv av 
Ulleråkerområdet? 

- Hur stora är de årliga räntekostnaderna för de lån kommunen tagit för att finansiera 
förvärvet av Ulleråkerområdet? 

- Vilka lärdomar har kommunen gjort av Ulleråkerprojektet som kan tas till vara i stora 
nya projekt, som FÖP Bergsbrunna och spårvägsprojekten, som också berör mycket 
känsliga markområden?  

 
 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 
E-post: kommunstyrelsen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

 

Svar på interpellation om konsekvenser av 
stora stadsbyggnadsprojekt 
 

Stefan Hanna (-) har ställt ett antal frågor om stora stadsbyggnadsprojekt och mer 
specifikt Ulleråkersprojektet i en interpellation. 

Vilka merkostnader beräknas kommunen ha haft kopplat till att möta alla extra 
krav som Länstyrelsen ställde för att godkänna exploateringsplanerna av 
Ulleråkerområdet?  
 
Frågan om vilka merkostnader som uppkommit behöver tolkas som; vilka 
uteblivna intäkter som länsstyrelsens krav medfört, då sakförhållandet rör 
minskad exploateringsgrad. 
 
Del av förklaringen kan utläsas i punkten två och tre nedan även om 
nedskrivningarna och den förlängda genomförandetiden inte endast beror på 
länsstyrelsens yttranden. Det går inte att på något exakt sätt beräkna hur mycket 
ett enskilt yttrande från Länsstyrelsen påverkar ett projekts totalkalkyl. Frågan 
blir extra utmanande att besvara då förhandlingarna som genomfördes mellan 
kommunens och regionen (dåvarande landstinget) inte innehöll några djupare 
resonemang rörande markens exploaterbarhet och beaktansvärda 
hänsynsområden. 
 
Det bör avslutningsvis nämnas att området ännu inte är helt planlagt och att 
planeringsprocesser naturligt innebär att kunskapen kring områdens 
exploaterbarhet höjs. Detta leder i alla typer av projekt, oaktat vilket förarbete 
som lagts ned vid förvärvet av marken, till att exploateringsplaner behöver 
revideras upp eller ner under planprocesserna.  
 
Hur stora avskrivningar har hittills gjort kopplat till kommunens förvärv av 
Ulleråkerområdet?  
 

Datum:  
2020-09-08  

Kommunstyrelsen  
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Värdet på marktillgången har skrivits ned med totalt 567 miljoner kronor fördelat 
på två tillfällen; 376 miljoner kronor 2017 och 191 miljoner kronor 2019. Det 
bokförda värdet på marktillgången uppgår därmed till 882 miljoner kronor. 
 
Utöver dessa nedskrivningar sker löpande avskrivning av fastighetens byggnader 
enligt plan. 
 
Hur stora är de årliga räntekostnaderna för de lån kommunen tagit för att 
finansiera förvärvet av Ulleråkerområdet?  
 
Av de externa lån som upptogs i samband med markförvärvet i Ulleråker återstår nu 
200 miljoner kronor. Det lånet förväntas amorteras i mars 2021. Detta lån har rörlig 
ränta vilket ger en räntekostnad på årsbasis om ca 1,5 miljoner kronor.  

Sett till kommunens kostnad för kapitalbindning, belastas markreserven med 
internränta. För 2020 beräknas internräntekostnaden på den icke detaljplanerade 
marktillgången inom Ulleråker uppgå till totalt 9,5 miljoner kronor.  

 
Vilka lärdomar har kommunen gjort av Ulleråkerprojektet som kan tas till vara i 
stora nya projekt, som FÖP Bergsbrunna och spårvägsprojekten, som också berör 
mycket känsliga markområden? 
 
Markköp föregås idag av mycket noggranna förstudier och beräkningar kring 
markens exploaterbarhet. Inom förvaltningen finns idag en idéberedningsgrupp 
vars syfte är att pröva projekts genomförbarhet inför förvärv och projektstart. 
Dedicerade markförhandlare har också tillsatts i förvaltningsorganisationen. 
Vidare prissätts marken idag utifrån marknadsmässiga grunder med två av 
varandra oberoende värderingar som bygger på kommunens egna beräkningar. 
 
Det behöver alltid finnas en förståelse för att exploatering innebär ett medvetet 
risktagande där kommunen på många plan behöver verka för att minska riskerna. 
I ett scenario där riskerna helt är eliminerade sätts också markpriset till ett så 
högt värde att kommunen inte skulle kunna finansiera utbyggnad av allmän plats, 
eller med andra ord generera underskott genom sina exploateringsprojekt.  
 
Nuvarande arbetssätt innebär att marken köps i ett tidigt skede till ett 
förhållandevis lågt pris, vilket då medför möjlighet till en stor värdeökning och 
positiva exploateringsnetton. Detta förfaringssätt förutsätter dock att riskerna i 
fråga om exploaterbarhet och tid har beaktats och låtits påverka prissättningen 
av marken, något som kommunen idag uppnår vid sina markköp och 
utvecklingsprojekt.  
 
 

Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 



                    Vänsterpartiet 
                         www.uppsalavanstern.se 

Interpellation till äldrenämndens ordförande               2020-06-15 

 

Fusk och avtalsbrott hos privata äldreboenden 
 

Sveriges Television har den 14 juni uppmärksammat allvarliga brister i hur det privata 

vinstdrivande företaget Attendo, vilket driver flera äldreboenden i Uppsala kommun, 

följer det avtal som finns mellan kommunen och företaget. SVT rapporterar även om 

allvarliga arbetsmiljöbrister.  

 

I SVT:s rapportering framkommer bland annat att Attendo bryter mot arbetstidslagens förbud 

mot icke nödvändigt nattarbete. Arbetsuppgifter som skulle ha kunnat utföras dagtid, utförs i 

stället på natten med det mest sannolika syftet att pressa ut så mycket produktion som 

möjligt ur arbetskraften och minska bemanningsbehoven. Detta ska ha pågått i flera år. SVT 

rapporterar också om att det saknas personal på Attendos boenden, trots att detta bryter mot 

de avtal som finns med kommunen. Dokumentation om skift fylls inte i korrekt och det saknas 

behörig personal. Personal i inslaget vittnar om hur det ofta blir fel på medicinering och att 

många är sjukskrivna.  

 

Inget av ovanstående har äldrenämnden fått ta del av tidigare. I den senaste årsrapporten 

med avtalsuppföljning som behandlas av nämnden anges istället ”Bemanningen på de 

verksamheter som följts upp under året bedöms i stort uppfylla de krav som nämnden ställer 

på verksamheterna.” Rapporten innehåller ingen information alls om bemanningsbrister hos 

Attendo. Istället pekas Attendo i rapporten ut som ett föredöme jämfört med exempelvis 

Vardaga. Detta blir för läsaren minst sagt förbryllande med tanke på SVT:s rapportering. 

 

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

 

- När fick äldreförvaltningen kännedom om de brister som framkommer i SVT:s rapportering? 

- När fick du som ordförande i äldrenämnden kännedom om de brister som framkommer i 

SVT:s rapportering? 

- Varför har äldrenämnden inte fått information om de brister som framkommer?  

- Finns det brister utöver det som framkommit i årsrapport för avtalsuppföljning och i SVT:s 

rapportering?  

- Ser du behov av att förändra avtalsuppföljningen med anledning av att brister framkommer i 

mediers granskning som inte framkommit i kommunens egen avtalsuppföljning? 

- Kommer någon form av extra genomlysning att genomföras med anledning av den 

information som nu framkommit, utöver den ordinära avtalsuppföljningen? 

- Hur har de framkomna bristerna påverkat Attendos och kommunens arbete med att 

förebygga och agera vid uppkomst av smittspridning av Covid-19?  

- Vilka sanktioner kommer drabba Attendo med anledning av de rapporterade bristerna? 

- Vilka risker ser du förknippat med den äldreomsorgsmodell mittensstyret hittills föredragit, 

det vill säga en modell där privata vinstdrivande aktiebolag används för att utföra 

skattefinansierad äldreomsorg?  

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   

 

john.hammar
Överstruket
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Svar på interpellation från Tobias Smedberg (V) 
om fusk och avtalsbrott hos privata 
äldreboenden 

Tobias Smedberg (V) ställer ett antal frågor om fusk och avtalsbrott hos privata 
utförare. 

-När fick äldreförvaltningen kännedom om de brister som framkommer i SVT:s 
rapportering?  

Äldreförvaltningen fick kännedom om att det till äldreförvaltningen inskickade 
täthetsschemat på Attendos boende på Råbyvägen inte överensstämde med den 
faktiska grundbemanningen vid en uppföljning på boendet den 17 februari i år. 
Attendo uppgav att täthetsschemat de bifogat ansökan om att bedriva äldreboendet 
inom ramen för Lagen om valfrihet (LOV) innehöll felaktigheter. Attendo inkom kort 
efter att felaktigheten uppdagats med ett nytt täthetsschema som beskriver den 
faktiska grundbemanningen. Äldreförvaltningen har granskat det nya täthetsschemat 
och bedömer att det följer gällande avtal. Bemanningen på Attendos boenden är i 
paritet med hur avdelningar på andra äldreboenden är bemannande. Vid 
uppföljningen konstaterade äldreförvaltningen att boendet var bemannat utifrån 
brukarnas vårdbehov, vilket är det krav som ställs i gällande förfrågningsunderlag. De 
övriga brister som rapporterats om i media framkom inte vid ovan nämnda 
uppföljning. Poängteras kan att inga synpunkter på för låg bemanning har inkommit 
till förvaltningen från boende eller anhöriga. 

- När fick du som ordförande i äldrenämnden kännedom om de brister som framkommer 
i SVT:s rapportering?  

Bristerna som framkommer i SVT:s rapportering har inte påvisats vid genomförda 
uppföljningar av verksamheten. Felaktigheten i inskickade täthetsscheman hanteras 
av förvaltningen inom ramen för verkställighet. Äldreförvaltningen har vid 
uppföljningar av Attendos boenden bedömt att man följer avtal vad gäller 
personalbemanning. 

- Varför har äldrenämnden inte fått information om de brister som framkommer? 

Bristerna som framkommer i SVT:s rapportering har inte påvisats vid genomförda 
uppföljningar av verksamheten. Felaktigheten i inskickade täthetsscheman  hanteras 
av förvaltningen inom ramen för verkställighet. Äldreförvaltningen har vid 

Datum:  
2020-09-08  

Kommunstyrelsen  
Caroline Hoffstedt 
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uppföljningar av Attendos boenden bedömt att man följer avtal vad gäller 
personalbemanning. 

 - Finns det brister utöver det som framkommit i årsrapport för avtalsuppföljning och i 
SVT:s rapportering? 

Vid uppföljningen som inleddes den 17 februari framkom ett antal brister som Attendo 
i skrift uppger ha åtgärdats. En avtalsuppföljning avslutas när äldreförvaltningen vid en 
oanmäld uppföljning konstaterar att påvisade brister har åtgärdats i enlighet med vad 
utföraren i text beskrivit. Pga rådande besöksförbud på våra boenden är det inte 
praktiskt genomförbart just nu att genomföra en uppföljning på plats på boendet.  

  - Ser du behov av att förändra avtalsuppföljningen med anledning av att brister 
framkommer i mediers granskning som inte framkommit i kommunens egen 
avtalsuppföljning? 

Fokus är att den enskilde får en god och patientsäker äldreomsorg, oavsett om den 
bedrivs av ett privat företag eller av kommunens egenregi. Uppföljningen av att så sker 
ska vara så effektiv och träffsäker som möjligt. Uppföljningen av äldrenämndens 
verksamheter har stärkts och förbättrats under de senaste åren och sanktioner mot 
utförare som inte följer avtal har vidtagits i större utsträckning än tidigare. Men 
självklart behöver vi alltid arbeta med att förbättra och utveckla vår uppföljning. I det 
här fallet konstaterar jag att felaktigheterna i täthetsschemat fångades upp genom 
förvaltningens uppföljning liksom att felet åtgärdats, vilket visar på en fungerande 
uppföljning. 

 - Kommer någon form av extra genomlysning att genomföras med anledning av den 
information som nu framkommit, utöver den ordinära avtalsuppföljningen? 

Den uppföljning som inleddes i februari i år är pågående. Uppföljningen kommer inte 
avslutas innan påvisade brister konstaterats åtgärdade. Vad det gäller frågan om  
felaktiga täthetscheman är den hanterad av förvaltningen. 

 

  - Vilka sanktioner kommer drabba Attendo med anledning av de rapporterade 
bristerna? 

Äldreförvaltningen har en pågående uppföljning på Råbyvägens äldreboende. Utifrån 
genomförd uppföljning på plats vid boendet i februari i år och den återkoppling 
förvaltningen fått av utföraren på av förvaltningen påvisade brister finns för 
närvarande inget skäl att sanktionera verksamheten.  

 - Vilka risker ser du förknippat med den äldreomsorgsmodell mittensstyret hittills 
föredragit, det vill säga en modell där privata vinstdrivande aktiebolag används för att 
utföra skattefinansierad äldreomsorg?   

En majoritet av äldrenämndens verksamheter utförs i egen regi. Det finns risker i all 
verksamhet oavsett om den utförs i egen regi eller privat regi. För att förebygga risker 
och dra lärdomar av felaktigheter och brister behöver vi fortsätta jobba med 
kontinuerlig uppföljning av alla verksamheter, det gäller även kommunalt utförd 
äldreomsorg. 

 

 

Caroline Hoffstedt (S) 

Kommunalråd 



  

 
Interpellation angående stävjande av fusk med 
försörjningsstöd 
Uppsala 2020-08-25 
Södertälje kommun har genom ett strukturerat och engagerat arbete på tre år lyckats sänka 
kostnaderna för försörjningsstöd från 300 miljoner kronor till 150 miljoner kronor per år. Samtidigt 
har trivseln ökat och personalomsättningen minskat bland handläggarna och träffsäkerheten att ge 
hjälp till de som verkligen behöver ekonomiskt bistånd ökat. 

Det är tyvärr utbrett att utnyttja systemet för försörjningsstöd, exempelvis genom skenskilsmässor, 
felaktig folkbokföring, otillbörlig andrahandsuthyrning och svartarbete. I Södertälje fick vi ett 
räkneexempel där ett par genom en skenskilsmässa i praktiken uppbar en gemensam överskjutande 
månadsinkomst på 34.000 kronor, efter att en schablon på levnadskostnader runt 20.000 kronor 
dragits av. Av denna summa utgör drygt 18.000 kr bidrag (10.644 kr i ekonomiskt bistånd, 4.200 kr i 
bostadsbidrag samt 3.296 kr i underhållsstöd).  

För att lyckas stävja denna typ av fusk krävs ett aktivt arbete, där alla brott dokumenteras och 
systematiskt polisanmäls. Det kräver också ett aktivt arbete i kommunen att hitta och åtgärda 
bostäder som exempelvis utan bygglov byggts om invändigt och som uthyrs otillbörligt i andra hand (i 
sammanhanget kan sägas att över 220 sagts upp från Telge bostäder på grund av fusk med kontrakt). 
En fingervisning kan ibland vara sophanteringen som kan ge ledtrådar om var det förekommer 
svartuthyrning i större omfattning, men även olaglig affärsverksamhet i form av exempelvis 
restaurang och byggnation.  

Södertälje har fått tjäna som modell för många kommuner som låtit sig inspireras och försökt 
implementera arbetssättet. Det kräver dock ofta en attitydändring bland medarbetarna så att man 
kan skifta fokus från att betala ut försörjningsstöd i tid till att utreda rätten till ekonomiskt bistånd. 
Det är viktigt att myndighetsutövning är rättssäker, träffsäker och effektiv, och inte uppmuntrar till 
fusk och brott.  

Om Södertäljemodellen inte är införd i Uppsala så är det hög tid.  

 

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknadsnämndens ordförande Mohamad 
Hassan (L):  
 
1. Har Uppsala infört, eller avser införa Södertäljemodellen för ekonomiskt bistånd? 



2. Hur ofta förekommer polisanmälningar inom försörjningsstödsverksamheten? 

3. Ser du att det är ett problem med fusk i form av skenskilsmässor och bedrägligt uppgiven 
bostadsadress, svarta hyreskontrakt och felaktiga bidragsansökningar? 

4. Om ovanstående förekommer, vad gör Uppsala kommun för att hindra den här typen av fusk? 

 

Jonas Segersam (KD)    
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 
www.uppsala.se 

Svar på interpellation från Jonas 
Segersam (KD) angående stävjade av 
fusk med försörjningsstöd 
 
1. Har Uppsala infört, eller avser införa Södertäljemodellen för ekonomiskt 
bistånd? 
 

Att säkerställa att rätt bistånd utgår och att stävjande av fusk är, och har varit, en viktig 
och aktuell fråga. Södertälje och Uppsala står delvis inför likande utmaningar men har 
också olika förutsättningar med tanke på demografi, 
bostadsmarknad/boendesituation i kommunen, socioekonomisk bakgrund etc. 
Arbetslösheten i åldersgruppen 18-64 låg år 2019 på mer än dubbel så hög andel i 
Södertälje (8,7) jämfört med Uppsala (4,1). Andelen vuxna biståndsmottagare med 
mycket långvarigt bistånd låg år 2018 på 47,7 i Södertälje jämfört med 23,5 samma år i 
Uppsala. Att hjälpa medborgare ut i egen försörjning samt att sänka 
biståndskostnaderna är ett arbete som är i fokus i Uppsala, med en modell som 
kombinerar kontroller och utredning med praktiskt socialt arbete, stöd och hjälp. Att 
hjälpa klienterna ut i egen försörjning sker genom snabbaktivering -för att klienter ska 
ha en så kort aktualitet inom ekonomiskt bistånd som möjligt, korta ledtider, 
professionella utredningar, motivationssamtal med klienten, erbjuda SIP-
möten/flerpartssamverkan och upprätta kontakter med andra myndigheter som 
klienten är hjälpt av för att finna vägar till försörjning på annat sätt än genom 
ekonomiskt bistånd. Parallellt med detta pågår arbetet med att säkerställa att felaktig 
utbetalning ej sker.  

Uppsala kommun har genomfört förändringar i arbetssätt och utvecklat 
kontrollarbetet i nya och pågående ärenden. Genom en tät samverkan med 
utbildnings- och jobbcenter har vi sänkt våra kostnader för utbetalat ekonomiskt 
bistånd med ca 8 miljoner det senaste året. Avdelningen arbetar utifrån en modell att 
på ett gynnsamt sätt hjälpa Uppsalaborna ut i egen försörjning. Detta med 
målsättningen rätt bistånd till rätt person, utifrån Uppsala kommuns förutsättningar 
och utmaningar.  

  

Datum: 
 

2020-09-01 
 

Arbetsmarknadsnämnden 
 

Mohamad Hassan 
  
 



Sida 2 (3) 

 

2. Hur ofta förekommer polisanmälningar inom 
försörjningsstödsverksamheten? 
 

Avdelningen arbetar aktivt med FUT-frågan såväl förebyggande genom rutiner och 
information, genom kvalitetsgenomgångar samt genom utredningsarbete i 
anmälningar som inkommer internt och externt.  Avdelningen samverkar också med 
andra myndigheter om felaktig utbetalning. En ökning av antal polisanmälningar har 
skett mellan år 2019 och jan-augusti 2020. År 2019 öppnades totalt 36 utredningar om 
misstänkt bidragsbrott och 11 utredningar lämnades vidare till polisen. Under 
perioden januari-augusti 2020 har hittills 22 utredningar om misstänkt bidragsbrott 
öppnats och 34 utredningar har lämnats vidare till polisen. Avdelningen har satsat 
resurser på att utreda misstänkta bidragsbrott och felaktig utbetalning vilket visar sig i 
sifforna ovan. 

 

3. Ser du att det är ett problem med fusk i form av skenskilsmässor och 
bedrägligt uppgiven bostadsadress, svarta hyreskontrakt och felaktiga 
bidragsansökningar? 
 

I uppföljning från avdelningen framkommer att dessa företeelser även förekommer 
inom Uppsala kommun och det arbetas aktivt med att stävja detta. 
Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-12-16 om en regelbunden återkoppling och 
uppföljning av ekonomiskt bistånd med ett särskilt uppdrag utifrån olika punkter 
utöver besluten som rör redovisning och uppföljning. Detta för att kunna följa (bland 
annat) svarta kontraktsfrågan på ett nära sätt, månadsvis. I varje ny ansökan som 
inkommer till avdelningen kontrolleras hyreskontraktet. Avdelningen avslår kostnader 
på grund av icke godkänt andrahandsavtal eller om inneboendeavtalet bedömts vara 
ett icke godkänt andrahandsavtal. Detta för att stävja otillåten andrahandsuthyrning 
och svarta kontrakt. Per augusti 2020 har det hittills fattats 31 avslagsbeslut med 
anledning av kontrakt som bedöms som icke godkänt. Detta vittnar om att frågan om 
svarta kontrakt även är aktuell i Uppsala, den är viktig att arbeta vidare med men kan 
inte kan sägas vara i någon större omfattning.  

Skenäktenskap är likväl för Uppsala som för Södertälje en utmaning. Socialsekreterare 
genomför varje månad en slagning i kommunens invånarregister (KIR) för att 
säkerställa antal skrivna på adressen. Om civilstånd inte går att utreda genom 
kontroller och besök på kontoret finns även möjlighet att genomföra hembesök. 
Erfarenhet av dessa besök, som måste föraviseras, är dock att det är svårt att genom 
ett hembesök utreda om personer bor i hemmet eller ej. Att utreda eventuella 
skenäktenskap genomförs enligt erfarenhet med framgång genom ett eventuellt 
hembesök, kontoutdrag och kontakter med klienten. I samtal och besök på kontoret 
får klienten svara och trovärdighet kan bedömas. Kvarstår misstankar lämnas ärendet 
över till polis. Det goda samarbetet med fastighetsbolagen och Försäkringskassan är 
till stor hjälp i frågan.  

 

4. Om ovanstående förekommer, vad gör Uppsala kommun för att hindra den 
här typen av fusk? 

Avdelningen har rekryterat personal och tagit fram rutiner och struktur i 
organisationen för ett kontrollarbete där alla nya biståndstagare ska kontrolleras och 
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godkännas innan handläggning av det ekonomiska biståndet sker. Sedan 1 november 
2019 sker mer omfattande kontroll i alla nya ärenden som kommer till 
mottagningsenheten, innan beslut om bistånd fattas. Du ska som medborgare efter 
inskickad e-ansökan verifiera din ansökan genom följande handlingar: 

• Kontoöversikt från din bank som visar hur många konton du har. 
• Kontoutdrag för alla dina konton för de senaste tre månaderna, räknat från 

datum för ansökan. 
• Skattedeklaration från Skatteverket. Om du inte deklarerat ska kontrolluppgift 

från Skatteverket lämnas. 
• Hyresavtal. Om du hyr bostad i andra hand måste du även bifoga underlag 

som visar att andrahandsuthyrningen är godkänd av fastighetsägaren eller 
bostadsrättsföreningen. 

• Kopia på beslut om uppehållstillstånd från Migrationsverket om du inte är 
svensk medborgare. 
 

Informationen om förutsättningar om rätten till bistånd har förtydligats på 
kommunens hemsida. Under år 2020 har per augusti 1 464 nya hushåll kontrollerats. Av 
dessa har 1 123 bedömts som kompletta dvs. de begärda handlingarna har inkommit 
och godkänts. 79 har återtagit sin ansökan. En anledning till återtagen ansökan är att 
den sökande bedöms ingå i hushållsgemenskap med en make/maka/sambo. Andra 
förhållanden som uppmärksammas genom denna kontroll är att den sökande erhållit 
annan inkomst/ersättning, uppbär sparmedel, löpande inkomster över norm eller ej 
godkänd sysselsättning. Detta är ett exempel på hur avdelningen arbetar för och kan 
upptäcka och stävja att felaktigt ekonomiskt bistånd utgår.  

Efter denna kontroll fortsätter utredning om rätten till bistånd av socialsekreterare 
med personligt besök och planering för snabb aktivering och egen försörjning. I 
pågående ärenden sker kontroll genom informationssystemet Sammansatt bastjänst 
ekonomiskt bistånd (SSBTEK) vid varje månadsansökan. Genom SSBTEK kan 
handläggare inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd få 
utlämnat information från Arbetslöshetskassornas Samorganisation, 
Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och 
Migrationsverket. Handläggarna gör motiverad kontroll/fördjupad utredning i sina 
ärenden på förekommen anledning. Vidare tas ut månadsstatistik ut och följes upp om 
något avviker. Avdelningen arbetar också med kvalitetsgenomgångar på ett 
systematiskt sätt där ärenden kontrolleras utifrån uppsatta kontrollpunkter. Resultatet 
återkopplas till respektive enhet för eventuell uppföljning och fördjupad utredning.  

Avdelningen arbetar med Felaktig utbetalning (FUT) dels genom förebyggande 
insatser, rutindokument och information till avdelningens socialsekreterare, men 
också genom kontroller, att utreda och polisanmäla misstänkta bidragsbrott. 
Avdelningen samverkar med andra kommuner i FUT-nätverk, där olika 
handläggningsfrågor och utredningsförfaranden diskuteras och där man kan ta hjälp 
av varandra, se trender och analysera förändringar. Genom olika samverksansforum, 
bland annat genom Sveriges kommuner och regioner (SKR) samverkar Uppsala med 
Södertälje.   

Mohamad Hassan (L) 

Ordförande i arbetsmarknadsnämnden 



      2020-06-18 

Interpellation om utvecklingen av Uppsala city 

 

Bakgrund: 

Under flera år har handeln pressats allt mer av konkurrens från näthandelsföretag som 
verkar helt på nätet. Nätföretag som distribuerar sina produkter från allt fler enorma 
distributionscentraler som byggs runt om ibland annat Sverige. Denna kraftiga utveckling 
kunde till exempel identifieras redan 2013 och 2014 då antalet smågodstransporter i 
Uppsala växte kraftigt. Även digitala tjänster som nätdoktorer och annan digital rådgivning 
ändrar behovet av kontorsetableringar i centrala delar av städer. De flesta företag som har 
ambitionen att överleva måste anpassa sig till den utvecklingstrend som växer kraftigt och 
som påtagligt förändrar tidigare förutsättningar. De större butikskedjorna drar ner sina 
butiksytor kraftig och fortsätter förhoppningsvis att ha mindre butiker på bottenplan som 
blir mer av ”Show rooms”. Många mindre unika butiker måste bättre profilera sin särprägel 
och personligen tror jag att de måste kombinera en liten butik med att finnas med sitt utbud 
och en konkurrenskraftig distributionslösning via Internet. En konsekvens av denna allt 
snabbare förändring är att Uppsala city riskerar att få ett allt tråkigare utbud av 
handelsäventyr och värdefulla kontorsarbetare. Självklart kan Uppsala bättre skapa 
förutsättningar för ett attraktivt Uppsala city. För att göra det krävs bland annat att 
kommunen slutar att ge ytterligare bygglov till affärsverksamheter utöver livsmedel till nya 
planerade bostadsområden. Och inga nya expansionslov för existerande köpområden. Under 
lång tid framöver är det viktigaste att säkerställa att det går att driva verksamheter lönsamt 
på de redan etablerade affärsområdena. Det är också min övertygelse att om kommunen 
seriöst hade velat bidra till att Uppsalas mindre och privatägda handlare ska överleva borde 
presentcheckar ha ersatts med ett samarbetsprojekt med City i Samverkan om att skapa ett 
näthandlarkoncept, inklusive en kostnadseffektiv distributionslösning av köpta varor. 
Eftersom det redan finns många bassystem utvecklade för detta skulle en sådan lösning 
säkerligen kunna skapas, till stor nytta för Uppsala citys handlare, för 8 miljoner kronor. 
Presentcheckar som i bästa fall ger ett antal mindre butiker en merförsäljning på runt 25.000 
kronor gör ingen överlevnadsskillnad. Det som behövs för att hjälpa alla Uppsalabor att få ha 
kvar attraktiva mindre butiker i Uppsala city är strukturella grepp som kräver nytänkande. 

 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling: 

- Vilka åtgärder i samhällsplaneringen avser minoritetsstyret föreslå för att Uppsala 
city ska vara en attraktiv plats för nöjesliv, handel och kontorsetablering? 

- Vilka regelverk som kommunen idag tillämpar för byggprojekt kan med fördel ändras 
för att bättre stimulera till livskraftiga näringsverksamheter i Uppsala city? 

- Varför ska kommunen inte avstå ifrån att under överskådlig tid kräva stora ytor av 
verksamhetslokaler, markplan, i samband med byggen av bostäder i Uppsala stad? 



- Hur ser minoritetsstyret på möjligheten att tillsammans med till exempel City i 
samverkan bidra till att mindre handlare får tillgång till en digital plattform och ett 
kostnadseffektivt, samt miljösmart, system för handel och distribution av varor? 

- Hur ser minoritetsstyret på möjligheten att ett liknande system enligt ovan kan 
koordineras med ett handelssystem av mat inom hemtjänsten? 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 
E-post: kommunstyrelsen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Svar på interpellation om utvecklingen 
av Uppsala city 

Stefan Hanna (-) har ställt ett antal frågor angående utvecklingen i Uppsala 
city och bland annat om samhällsplanering, regelverk och utveckling av 
digitala lösningar.  
 
Jag delar Stefan Hannas uppfattning om att det är viktigt för utvecklingen av 
Uppsala kommun att Uppsala city är en attraktiv plats för människor att verka och 
leva i. Det är många olika faktorer som påverkar utvecklingen, framförallt gynnas 
city av en god tillväxt och av fler väljer att bosätta sig i kommunen. Den fysiska 
utvecklingen kring Uppsala C, många ny- och ombyggnationer kommer ge nya 
möjligheter.  Vi har en god och nära samverkan med Uppsala citysamverkan sedan 
många år och har tillsammans genomfört åtgärder i den fysiska miljön såsom en ny 
lekplats på Klostergatan, mer ytor för uteserveringar och sommargator. 
Tillsammans med Uppsala citysamverkan genomför vi även omvärldsbevakning 
där fastighetsägare och verksamheter kommer till tals om utveckling. I den 
revidering av innerstadsstrategin som pågår är dialog en del av arbetet.   
  
När det gäller utveckling i övriga delar av Uppsala såsom bostadsområden, 
kransorter och stadsdelar så står det inte i motsättning till utveckling i 
stadskärnan. Uppsala växer och med det konsumtionsunderlaget och efterfrågan 
på handel och service. Verksamheter och arbetsplatser skapar trivsel och 
trygghet i hela kommunen och är något som efterfrågas av invånarna.  
 
När det gäller möjlighet att bidra till att utveckla digitala plattformar så är det 
tjänster som kompletterar dagens fysiska utbud, och marknaden utvecklas snabbt 
på detta område. I Uppsala finns många framgångsrika företagare även inom 
digital utveckling och det är snarare så att ett gott företagsklimat i Uppsala gör att 
programmerare, utvecklare och andra inom ICT branschen kan samverka med 
andra branscher såsom handel och service och tillsammans hitta nya lösningar 
som efterfrågas och utvecklar näringslivet.  
 
 
Erik Pelling (S) 

Datum:  
2020-09-08  

Kommunstyrelsen  
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Kommunstyrelsens ordförande 
 



                    Vänsterpartiet 
                         www.uppsalavanstern.se 

Interpellation till äldrenämndens ordförande         2020-08-26 

 

Sparkrav på äldrenämnden och 
Coronaberedskap 
 

Detta verksamhetsår har äldrenämnden ett sparbeting (även kallat effektivisering) på 39 

miljoner kronor.  

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga äldrenämndens ordförande:  

 

- Hur har flera års sparkrav / effektiviseringskrav på äldrenämndens verksamhet påverkat 

äldreomsorgens beredskap att hantera Coronapandemin?  

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Svar på interpellation av Tobias Smedberg (V) om 
sparkrav på äldrenämnden och 
Coronaberedskap 
 
Vänsterpartiets kommunalråd Tobias Smedberg ställer en hypotetisk fråga som inte är 
helt enkel att svara på. Den externa utvärdering som kommunstyrelsen och 
äldrenämnden tillsatt kommer förhoppningsvis ge mer information och underlag kring 
hanteringen av coronapandemin, vad brister kan bero på och hur vi framåt kan 
förbättra beredskapen.   

Med det sagt är det viktigt att äldreomsorgen får tillräckligt med resurser för att kunna 
ge äldre en god och ändamålsenlig vård och omsorg. Sen Socialdemokraterna 
tillträdde 2014 har vi, även tillsammans med Vänsterpartiet i styret mellan 2014-2018, 
prioriterat mer resurser till välfärden framför stora skattesänkningar som de borgerliga 
partierna föreslagit både på nationell och lokal nivå. Vi har alltid kompenserat 
äldrenämnden för prisuppräkning och löneutvecklingen. Under våren gjorde vi en 
särskild satsning för 13 miljoner på tryggare anställningsvillkor för timvikarier. 
Samtidigt har vi också behövt effektivisera verksamheten för att skapa en långsiktigt 
hållbar ekonomisk utveckling så att vi kan erbjuda en bra äldreomsorg även i 
framtiden. Vi behöver både satsa mer men också jobba effektivt med de resurser vi har.  
 
Det är inte heller så enkelt och svart-vitt att man kan dra en direkt korrelation mellan 
resurser och hanteringen av coronaviruset. Mycket handlade också om kunskap och 
kännedom om hygienrutiner kring ett helt nytt virus. Brist på information och kunskap 
om rutiner löses inte bara med mer pengar, utan handlar i mångt och mycket om 
informationsspridning, styrning och ett gott chefskap. Under coronapandemin har vi 
vidtagit många åtgärder för att förbättra informationsspridningen och följsamheten 
kring hygienrutiner i samverkan med Vårdhygien i Region Uppsala. Men mer kommer 
såklart behöva göras framöver.  

Caroline Hoffstedt (S) 
Ordförande i äldrenämnden 

 

 

Datum:  
2020-09-07  

Caroline Hoffstedt  
Ordförande i äldrenämnden 

 

 
 

 
 



Sida 2 (2) 

 



Uppsala, den 7 augusti 2020 

 

 

 

Interpellation av Jonas Petersson (C) om Uppsala 
kommuns arbete med näringslivsutveckling 
Kommunfullmäktige antog i januari 2017 ett nytt näringslivsprogram. I samband med 
detta aktiverades även kommunstyrelsens Handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-
2018. Programmet och handlingsplanen ska vara vägledande för Uppsala kommuns 
arbete med näringslivsutveckling och har som övergripande målsättning att främja 
etableringen av 70 000 nya arbetstillfällen i Uppsala till 2050. 

Vi lever i en snabbföränderlig värld. Trots att det bara är knappt fyra år sedan 
näringslivsprogrammet antogs har förutsättningarna för kommunens näringslivsarbete 
förändrats i grunden. För att nämna några exempel så finns idag ett avtal med staten 
och Region Uppsala om att anlägga fyra spår mellan Uppsala och Stockholm, detta fanns 
inte när program och handlingsplan antogs i januari 2017. Idag drabbas delar av 
Uppsalas näringsliv av en omfattande gängbrottslighet, detta var inte fallet i januari 
2017. Idag har Uppsala en ny fotbollsstadion, ett dam- och ett herrfotbollslag i högsta 
serien, en lokal världsrekordhållare i friidrott samt en ny isarena under uppbyggnad 
vilket stärkt Uppsala som idrotts- och besöksdestination, inget av detta fanns i januari 
2017. 

Jag förutsätter att tanken med att anta en tvåårig handlingsplan för att konkretisera de 
mål och syften som anges i näringslivsprogrammet var att med jämna och förhållandevis 
täta mellanrum anta nya handlingsplaner som är uppdaterade utifrån rådande 
omständigheter. Någon ny handlingsplan har emellertid inte antagits sedan 2017. 
Näringslivsenheten uppger att de fortfarande arbetar efter den plan som ursprungligen 
inte var tänkt att användas längre än till sista december 2018. Detta trots att behovet av 
en uppdaterad handlingsplan för näringslivsutveckling pekades ut i kommunens 
uppföljning av program och planer både 2018 och 2019. 

Av näringslivsprogrammet framgår att det ”revideras vid behov”. Någon revidering har 
ännu aldrig gjorts. I handlingsplanen står att ”kommunstyrelsen följer upp 
handlingsplanen årligen per augusti”, någon augustiuppföljning av handlingsplanen har 
emellertid inte stått på kommunstyrelsens dagordning vare sig 2017, 2018, 2019 eller 
hittills under 2020. 

Den samlade bild som framträder av kommunens arbete med näringsliv och företagande 
är att det inte är politiskt prioriterat utan förpassats ned till tjänstepersonsnivå. Jag har 
stort förtroende för tjänstepersonerna på näringslivsenheten, men ska vi lyckas med att 
lyfta kommunens företagsklimat och etablera 70 000 nya arbetstillfällen till 2050 tror jag 
det krävs att alla delar av kommunorganisationen hjälps åt och att det finns ett politiskt 
engagemang och ledarskap. 

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S): 

• Är näringslivs- och företagandefrågorna prioriterade av dig som 
kommunstyrelsens ordförande? 

• Varför har ingen ny handlingsplan för näringslivsutvecklingen antagits sedan 
2017? 

• När räknar du med att kommunstyrelsen kan få ett förslag på reviderad 
handlingsplan för näringslivsutveckling för antagande? 



Uppsala, den 7 augusti 2020 

 

• Varför har kommunstyrelsen inte fått ta del av någon uppföljning av 
näringslivsarbetet sedan du tillträdde som kommunstyrelsens ordförande? 

 

 

 

__________________________ 

Jonas Petersson (C) 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 
E-post: kommunstyrelsen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

 

Svar på interpellation om 
näringslivsutveckling 
 

Jonas Petersson (C) har ställt ett antal frågor om kommunens arbete med 
näringslivsutvecklingen i Uppsala kommun. 

Jag har under min tid som KSO prioriterat näringslivs- och företagandefrågorna. Ett 
exempel är att jag tillsammans med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Mohamad 
Hassan haft löpande månadsavstämningar med näringslivsdirektör. Fokus vid dessa 
avstämningar har varit att följa och stämma av kommunens näringslivsarbete med 
fokus på förflyttning och framförallt handling i praktiken för att få effekt på vårt 
näringslivsarbete. Vi har fått detaljerade redogörelser av det löpande arbetet med 
fokus på långsiktigt systematiskt arbete för förbättringar för näringslivet och 
företagande.  

Under 2019 påbörjade kommunledningskontorets näringslivsavdelning arbetet med 
att ta fram en ny handlingsplan för näringslivsutveckling. Planen var att 
handlingsplanen skulle tas upp till kommunstyrelsen för beslut under första halvåret 
2020. På grund av pandemin fick vi ställa däremot ställa om våra resurser under 2020 
och istället för att landa arbetet med den nya handlingsplanen har resurserna använts 
till olika stödåtgärder för näringslivet under den pågående pandemin. Något jag anser 
var en klok prioritering. Nu har vi utrymme att göra de sista justeringarna av 
handlingsplanen och nya planen kommer tas upp till KS för beslut inom kort, då också 
den tidigare handlingsplanen följs upp i sin helhet.  

Flera åtgärder i handlingsplan för näringslivsutveckling återrapporteras och följs upp 
två gånger per år via Uppsala kommun ordinarie rapportering. Indikatorer och 
nyckeltal kopplade till åtgärderna i handlingsplanen följs kontinuerligt upp av 
kommunledningskontoret, och så även i den årliga augustiuppföljningen av program 
och handlingsplaner. Delar har redovisats dels direkt till kommunstyrelsens 
arbetsutskott och dels i årsredovisningen.  
Men allt kan bli bättre och jag kan dock hålla med om att det finns 
förbättringspotential inom detta område i redovisning på helhet. Därför kommer jag se 

Datum:  
2020-09-08  

Kommunstyrelsen  
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till att kommunstyrelsen får en särskild uppföljning i augusti varje år i helhet av 
handlingsplanen för näringslivsutveckling såsom beskrivs i handlingsplanen.  

Avslutningsvis konstaterar jag att Uppsala kommun klättrat i Svensk näringslivs 
ranking av företagsklimatet i svenska kommuner under de senaste två åren, och även 
det totala nöjd kund index värdet (NKI) har förbättrats. Vi är även i takt med målet om 
2000 arbetstillfällen per år, vilket har redovisats för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Detta visar att vi är på rätt väg med Uppsala kommuns näringslivsarbete. Vi är dock 
långt ifrån nöjda utan kommer fortsätta arbeta hårt för att förbättra förutsättningarna 
för företagande och näringslivsklimatet i Uppsala. Det är ett arbete som även fortsatt 
kräver stort engagemang bland Uppsalas förtroendevalda, tjänstepersoner, 
förvaltningar och bolag.  
 

Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 



      2020-06-18 

Interpellation om cykelvägen vid Ulva kvarn  

 

Bakgrund: 

I flera fall har Försvarsmakten lagt in sitt veto mot kommunala byggplaner. Bland annat mot 
vindkraftsparker samt mot höjden på planerade andra höga byggen. De har även stoppat 
färdigbyggande av cykelvägen från Bälinge till norra delen av Uppsala stad vid Ulva Kvarn och 
längs Fyrisån. Motivet från ansvariga inom Försvaret har hela tiden varit av riskerna för 
olyckor.  Uppsala kommun, och svenska staten genom Trafikverket, har lagt ner mycket 
pengar på att bygga delar av den av många efterlängtade fullständiga cykelvägen längs 
Fyrisån. En sträcka som knyter ihop Bälinge och Uppsala stad. Kostnaderna är kopplade till 
utredningar samt bygge av delar av den planerade cykelvägssträckan. Under Alliansens 
ledning fram till 2014 anklagade främst Socialdemokraterna, genom kommunalrådet Erik 
Pelling, Alliansen för att stoppa färdigställandet av cykelvägen. Dåvarande ordföranden för 
Gatu- och Samhällsmiljönämnden, Stefan Hanna, redogjorde gång efter gång om sakfrågan 
och att Försvaret av säkerhetsskäl inte accepterade färdigställandet av cykelvägen. 
Spaltmeter av insändare och debattartiklar har skrivits i frågan. Sjukt nog fler insändare och 
debattartiklar än kopplat till den planerade gigantiska investering i kapacitetsstark 
kollektivtrafik i Södra Uppsala stad. Väldigt många av debattinläggen om cykelvägen var 
undertecknade av nuvarande kommunfullmäktiges ordförande, Erik Pelling. Nu har 
Socialdemokraterna styrt Uppsala i fem år. Socialdemokraterna, under ledning av Erik 
Pelling, hävdade hela tiden att det skulle vara enkelt att färdigställa cykelvägen om man bara 
ville.  

 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling:  

- Varför är inte cykelvägen färdigbyggd?  

- Vad har gjorts för att försöka färdigställa cykelvägen sedan 2015?  

- När tror du att cykelvägen kan bli komplett? 

- Har Försvaret godkänt att cykelvägen byggs längs Fyrisån i direkt anslutning till Försvarets 
militära område? 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 
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Svar på interpellation om cykelväg till Ulva kvarn 

Stefan Hanna (-) ställer ett antal frågor om den planerade cykelvägen till Ulva kvarn. 

- Vad har gjorts för att försöka färdigställa cykelvägen sedan 2015?  

Gång- och cykelvägen är mycket viktig i Uppsalas cykelinfrastruktur. Den del av 
cykelvägen som är färdigställd längs med ån har använts mycket flitigt. Att göra 
cykelvägen komplett hela vägen ut till Ulva kvarn är fortsatt mycket prioriterad. 
Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) beställde detaljplanen under 2018. Plan- 
och byggnadsnämnden (PBN) beslutade om ett planbesked 2018. Planen har 
tyvärr haft ett lågt tempo p g a brist på resurser. Detaljplanearbetet har nu 
återupptagits med fullt tempo.  

- När tror du att cykelvägen kan bli komplett?  

En preliminär tidplan är att detaljplanen är klar och vinner laga kraft under 2022, 
parallellt med att överenskommelse om mark sker. När tillträdet till marken är löst 
kan cykelvägen anläggas, vilket skulle kunna ske under 2023.  Planprocess och 
markförhandlingar kan leda till fördröjningar som är svårförutsägbara, p g a 
medborgadialoger och markförhandlingar. Projektet finns med i 
investeringsbudget. 

- Har Försvaret godkänt att cykelvägen byggs längs Fyrisån i direkt anslutning till 
Försvarets militära område?  

Flera olika sträckningar har utretts. Den nu föreslagna sträckan har påverkats av 
dialoger med försvar och markägare. Ett resultat av dessa dialoger har lett till att 
GC-vägen delvis förläggs en bit bort från Fyrisån. Att anlägga enligt det här förslaget 
skulle innebära att GC-vägen går ca 2,3 km längs med Fyrisån. (Se bifogad bild.) 
Fortsatta samtal med markägarna kommer att ske i plan- och avtalsprocessen.  

 

Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande  

Datum:  
2020-09-08  

Kommunstyrelsen  
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  Interpellation 2020-08-25 

 

Interpellation av Rigmor Stenmark (C) om framtidens 
förutsättningar på äldreboenden när coronapandemin är över 
Äldrenämnden har noga följt coronapandemin och hur den slagit mot våra äldreboenden i Uppsala 
kommun. Vi har lärt oss att det är oerhört viktigt att det finns resurser som kan säkerställa att våra 
äldre som har sitt boende på äldreboenden, men även de som har hemtjänst, får den vård som 
behövs.  

Vi har också dessvärre sett att det funnits brister. Det saknas till exempel sjuksköterskor. Det har 
också brustit i hygienåtgärder. Inte alltid har det varit möjligt att säkerställa att bristerna rättas till. 
Finns det inte kompetent personal att tillgå så är det svårt att åtgärda problemen. Den personal som 
arbetar med äldreomsorg är beundransvärd och vi måste se till så att även vikarier som kommer in i 
vård och omsorg får den kunskap som de måste ha för att arbeta med äldre. 

Inför framtiden och med de erfarenheter som vi har med oss så anser jag att det måste satsas extra 
resurser på äldreomsorgen i framtiden.  

Jag vill därför fråga äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S): 

• Kommer kärnverksamheten vård och omsorg att prioriteras inför kommande år och i så fall 
på vilket sätt? 

 

_____________________________ 
Rigmor Stenmark (C) 
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
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Svar på interpellation av Rigmor Stenmark (C) 
om framtidens förutsättningar på äldreboenden 
när coronapandemin är över 
 
Jag håller med Rigmor Stenmark (C) om att coronapandemin belyst att det finns 
brister inom äldreomsorgen som behöver åtgärdas framåt. Det handlar både om 
personalvillkor och arbetet med följsamhet till hygienrutiner. Under coronapandemin 
har vi bland annat gjort en särskild satsning på att erbjuda timvikarier tryggare 
anställningsformer, stärkt det administrativa stödet till chefer för att frigöra mer tid till 
att säkra verksamhetens följsamhet till vårdhygienriktlinjer och korrekt användning av 
skyddsutrustning och stärkt samverkan med regionen kring hygienrutiner. Under 
hösten kommer jag att föra en dialog med äldreomsorgens personal och Kommunal 
om hur vi kan förbättra personalens villkor och arbetsmiljö.  

Vad gäller den specifika frågan om resurser nästa år så är mitt svar: ja, 
kärnverksamheten vård och omsorg behöver och kommer prioriteras framöver. 
Mittenstyret kommer presentera sitt budgetförslag i slutet av september där den 
exakta resursfördelningen till äldrenämnden kommer framgå. Det vi hittills presenterat 
i budgetöverenskommelsen med Vänsterpartiet är en satsning på fem miljoner för 
yrkessvenska inom äldreomsorgen. Regeringens satsning på ett äldreomsorgslyft 
kommer även innebära att fler anställda inom äldreomsorgen ska kunna utbilda sig till 
vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Den S-ledda regeringen och 
samarbetspartierna gav nyligen besked om att fyra miljarder ska riktas särskilt till 
äldreomsorgen under nästa år. Detta innebär för Uppsala kommuns del 73 miljoner kr 
mer till äldreomsorgen nästa år. 

Även om jag i nuläget inte kan ge ett exakt besked om resurstilldelningen nästa år i kan 
jag dock ge ett generellt besked: som socialdemokrat kommer jag alltid verka för att 
äldreomsorgen ska få mer resurser framför skattesänkningar som de borgerliga 
partierna inklusive Centerpartiet föreslår.  

Caroline Hoffstedt (S) 
Ordförande i äldrenämnden 

 

 

Datum:  
2020-09-07  

Caroline Hoffstedt  
Ordförande i äldrenämnden 

 

 
  
 
 



  Interpellation 2020-08-20 

 

Interpellation av Olle Romlin (C) om trygghetssituationen på 
Gränbyskolan 
Under hösten 2019 var det mycket oroligt kring flera högstadieskolor i Uppsala kommun, bland andra 
Nannaskolan i centrala Uppsala. Polis fick tillkallas vid ett flertal tillfällen bland annat med anledning 
av att stölder förekommit, narkotika hittats och beslagtagits samt att obehöriga personer tagit sig in 
på skolan och vägrat lämna. Under senare halvan av hösten agerade skolledningen, förvaltningen och 
Skolfastigheter resolut tillsammans med polis och socialtjänst. Det beslutades snabbt om att sätta 
upp bommar runt skolgården för att hindra tillträde för obehöriga och att kameror skulle sättas upp 
för att avskräcka och beivra brott. Dessutom började kommunala ordningsvakter patrullera 
skolgården redan under hösten. Sedan dessa åtgärder vidtagits har trygghetssituationen på skolan 
såvitt jag förstår förbättrats. 

En annan av de skolor där det var mycket oroligt hösten 2019 är Gränbyskolan. Polis fick tillkallas, 
vissa gånger akut, efter att bland annat allvarliga slagsmål utbrutit på skolgården, brinnande föremål 
kastats på skolan och personer beväpnade med pistol bevittnats på skolområdet. Vid ett tillfälle i 
november dök 7-8 maskerade män upp på skolgården och sökte efter två av skolans elever. 
Trygghetssituationen på Gränbyskolan brister även fortsättningsvis och under 2020 har åtskilliga 
polisanmälningar upprättats som rör exempelvis stöld och skadegörelse på skolan.  

Under inledningen av 2020 genomförde stiftelsen Tryggare Sverige dessutom en 
trygghetsundersökning på Gränbyskolan, på uppdrag av Uppsala kommun. Som del i undersökningen 
samlade Tryggare Sverige bland annat in enkätsvar och genomförde intervjuer med skolans elever 
om tryggheten i skolan. En elev uppger att ”Jag går aldrig på toaletten ensam”. En annan säger ”Jag 
tycker att Molngatan är obehaglig. Det brukar hänga några män där. De har frågat om jag vill bli 
deras flickvän och om jag vill köpa knark.” En tredje elev svarade att ”Det bästa vore att få dit 
mammor och pensionärer, men de vågar inte.” 

Situationen på Gränbyskolan liknar situationen på Nannaskolan under hösten 2019, och är på många 
sätt allvarligare. Trots det har kommunen inte agerat på samma resoluta vis i Gränby som man gjorde 
inne i centrum. 

Därför frågar jag utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L): 

• När tryggheten snabbt försämrades på Nannaskolan förra hösten agerade kommunen snabbt 
och resolut, varför har inte trygghetssituationen på Gränbyskolan bemötts med motsvarande 
resoluta agerande? 

• Planerar du att i närtid vidta några konkreta åtgärder för att säkerställa tryggheten för 
Gränbyskolans elever? 

• Vilka åtgärder kommer du att föreslå för att förbättra säkerheten och tryggheten på Uppsalas 
skolor på kort och lång sikt? 

 

 

 

_____________________________ 
Olle Romlin (C) 



Svar på interpellation gällande trygghetssituationen på Gränbyskolan. 

Olle Romlin (C) har i en interpellation ställt frågor avseende elevers trygghet på Gränbyskolan.  

 

 

När tryggheten snabbt försämrades på Nannaskolan förra hösten agerade kommunen snabbt och 

resolut, varför har inte trygghetssituationen på Gränbyskolan bemötts med motsvarande resoluta 

agerande? 

Oroligheterna på Gränbyskolan har mötts upp kraftfullt. Uppsala kommun aktiverade hösten 2019 sin 

inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) för att kunna agera snabbt, effektivt och kommungemensamt.  

 

Samarbetet med socialtjänsten intensifierades och socialarbetare från socialförvaltningen placerades på 

skolan. I december prioriterade Uppsala ungdomsjour sin närvaro till Gränbyskolan och finns sedan dess 

på plats i hög utsträckning. Fortsättningsvis runt lunchtid två till tre timmar per dag och i slutet av 

skoldagen. Även den sociala insatsgruppen (SIG) kopplades in kring den rånvåg som skett i 

Gränbyområdet.  

 

Cirka fem nyckelelever identifierades och fick en annan skolplacering. Lösningar togs även fram för 

enskilda individer så som anpassad studiegång eller en resursperson som följer en elev under skoltiden. 

 

Vuxennärvaron vid raster och matsituationer har utökats för att skapa trygghet. Skolan har nu 2,5 tjänst 

socialpedagoger, samt skolvärdar och socialarbetare som bidrar till en bra och trygg skolmiljö. 

 

Polisen besöker skolan regelbundet och oros- och polisanmälningar sker vid alla händelser som rör hot 

och våld. I januari 2020 genomfördes utbildningsinsatser för all personal kring, hot, våld och akuta 

situationer. För ökad säkerhet och uppsyn över vilka som kommer till och rör sig i skolan hålls endast entré 

öppen.  

 

Kring skolgården har vissa insatser gjorts, exempelvis beskärning av buskage. Flera insatser är på gång i 

närtid.   

 

Ungdomsjouren har i samarbete med fritid och polis fortsatt vara på plats i området under sommaren 

2020. De har även haft regelbundna veckoavstämningar med polis och vaktbolag i området och har vid 

särskilda händelser aktivt ökat närvaron i området. 

 

Kommunen har också fattat beslut om Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020–

2021 vilket inkluderar fokus på unga och att nå goda studieresultat.  

 

Planerar du att i närtid vidta några konkreta åtgärder för att säkerställa tryggheten för 

Gränbyskolans elever? 

Vi kommer fortsatt föra en tät dialog med skolan om behov och arbeta vidare utifrån Handlingsplan för 

ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020–2021 för att öka tryggheten för Gränbyskolans elever. 

Handlingsplanen har som mål att barn och unga ska känna sig trygga, delta i fritidsaktiviteter, ha goda 

studieresultat och en meningsfull fritid. För att nå målet krävs en rad insatser, bland annat att god 

vuxennärvaro i skolmiljön. Den 1 september började två husvärdar på Gränbyskolan, en på förmiddagen 

och en på eftermiddagen, som ska bidra till en tryggare studiemiljö.  

 

Insatserna som redogjordes för under fråga ett pågår fortfarande. 

 

Dialoger på skolans arbetsplatsträffar, med rektor samt med eleverna vittnar om ett betydligt lugnare 

nuläge vid höstterminens start 2020. I dialogen med skolan har exempelvis väktare under skoltid inte känts 

som rätt väg att gå. Därför har andra insatser valts.  

 

Vi ska även arbeta vidare med utvecklingen och upprustningen av skolgården och omgivningen för att 

skapa en tryggare utemiljö som också uppmuntrar till rörelse och aktivitet. 

 

 



Vilka åtgärder kommer du att föreslå för att förbättra säkerheten och tryggheten på Uppsalas skolor 

på kort och lång sikt? 

Det är av stor vikt att Uppsalas skolor präglas av ordning och studiero i klassrummet samt att alla elever 

och skolpersonal är trygga i skolan. Vi behöver vara tydliga med att nolltolerans ska råda mot hot, våld, 

kränkningar och narkotika i våra skolor. När det brister måste vi snabbt följa upp och sätta in rätt stöd och 

åtgärder i rätt tid. Det är viktigt att vi tillsammans med andra delar av kommunen snabbt kan samla 

företrädare med spetskompetens inom olika områden för att stötta den aktuella skolan med de insatser som 

behövs. Det är av stor vikt att kommunens olika aktörer samverkar och agerar koordinerat och kraftfullt i 

dessa situationer. 

 

Vidare behövs fler vuxna i våra skolor där behov finns, så som på rasterna och tillsammans i klassrummen. 

Lärare och rektor måste känna stöd och ha rätt verktyg för att kunna agera vid problem som uppkommer. 

Det är avgörande. Som med mycket annat i skolan behövs både tydliga bestämmelser och ett systematiskt 

utvecklingsarbete för att nå önskat resultat. 

 

För att långsiktigt säkerställa att elever känner trygghet och studiero behövs bland annat rutiner för att 

förebygga och hantera ordningsproblematik, stöd till rektorer i deras arbete samt tillräckliga resurser för 

att skolorna ska kunna arbete förebyggande mot otrygghet. Från politiskt håll behöver vi se till att 

skollokalerna och skolgårdarna är ändamålsenliga och trygga, samt att rektor och lärare har tid att ägna 

sig åt det pedagogiska ledarskapet på skolan och i klassrummet. 

 

 

Helena Hedman Skoglund (L) 

Ordförande utbildningsnämnden   
 
 

 

 
 
 
 



 

      2020-06-18 

Interpellation om sociala investeringsfonden 

 

Bakgrund: 

Med stort engagemang presenterade vänstermajoriteten i Uppsala kommun under 
mandatperioden 2014-2018 att man ville införa en så kallad social investeringsfond i 
Uppsala. Särskilt ivriga var Socialdemokraterna. Beslut togs också om att göra det. Jag var i 
samband med detta mycket tydlig med att sociala investeringar som koncept är intressanta 
men att det praktiskt är feltänkt och enbart genererar administrativa kostnader och 
dessutom minskar den bästa sociala investeringen, det vill säga att göra bättre insatser i det 
löpande arbetet. 

I samband med ett möte arrangerat av kommunledningen fick vi en presentation från en 
representant från Malmö kommun. Där hade de beslutat att sluta med sociala investeringar 
då de visat sig vara just administrativt tungarbetade.  

 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling: 

- Vilket sakläge har vi idag kopplat till tidigare beslut om att införa en social 
investeringsfond i Uppsala kommun? 

- Vilka administrativa processer är kopplade till den sociala investeringsfonden? 
- Vilka projekt har fått ta del av medel från den tidigare beslutade sociala 

investeringsfonden? 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 
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Svar på interpellation om sociala investeringsfonden 
 
Stefan Hanna (-) har i en interpellation ställt frågor om sakläget idag för den sociala 
investeringsfonden. 

Vilket sakläge har vi idag kopplat till tidigare beslut om att införa en social 
investeringsfond i Uppsala kommun? 

Sammanlagt har 27 miljoner kronor skjutits till den sociala investeringsfonden sedan 
den inrättades. Av dessa medel har fyra projekt finansierats i syfte att testa och 
utveckla nya metoder och arbetssätt i kommunens verksamheter för att förbättra den 
service kommunen tillhandahåller invånarna.  

Projekten har delvis riktats mot olika målgrupper och byggt på nära samverkan mellan 
flera nämnders verksamhetsområden. De sociala investeringar som beviljats medel har 
syftat till att arbeta förebyggande kring skolfrånvaro, barn i familjer med 
beroendeproblematik, personer med psykisk funktionsnedsättning samt trygghet i 
Gottsunda. 

I samband med att respektive genomfört projekt avslutas utvärderas projekten i sin 
helhet avseende satsningens effekter med hänsyn till målgrupp och resurseffektivitet. 
Överlag har de effektmål som fastslagits i projektplanerna för de avslutade projekten 
kunnat uppnås, vilket ger en indikation på att satsningarna medfört positiva resultat 
för målgrupperna och bidragit till att utveckla kommunens service utifrån invånarnas 
behov. 

De två första projekten som beviljades medel inom ramen för arbetet med sociala 
investeringar, Supported Education och koordinatorer för ökad skolnärvaro, har 
fullföljts. Berörda nämnder har fattat beslut om att koordinatorstödet till elever med 
hög frånvaro ska förlängas under 2020 och sedan erbjudas inom ramen för ordinarie 
verksamhet från 2021. Gällande projektet Supported Education har berörda nämnder 
gjort bedömningen att de inte har möjlighet att finansiera projektverksamheten 
fortsättningsvis inom ramen för ordinarie budget, men pekar på intentionerna att 
fortsatt kunna erbjuda flera metoder för att erbjuda mer individanpassat, flexibelt och 
kostnadseffektivt stöd till målgruppen. Planeringen av hur detta ska genomföras har 
försenats av pågående smittspridning.  

Det tredje projektet, Mötesplats Gottsunda, har avslutats under 2020 och formerna för 
hur den fortsatta verksamheten ska utformas ses över under hösten. Det fjärde 
projektet, Sofiamodellen, löper vidare till 2021. 
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När nu tre av de beviljade projekten genomförts kommer den sociala 
investeringsfonden som verktyg för verksamhetsutveckling att utvärderas. 
Utvärderingen tar hänsyn till hur väl den valda modellen fungerat i praktiken och om 
denna modell ger bäst effekt för att arbeta med förebyggande och främjande insatser 
som leder till positiva sociala utfall och ekonomiska besparingar på längre sikt. 

 

Vilka administrativa processer är kopplade till den sociala investeringsfonden? 

De administrativa processer som är kopplade till den sociala investeringsfonden 
beskrivs i viss mån i beslutad riktlinje för sociala investeringar, som antogs av 
kommunstyrelsen i december 2016 (KSN-2016-2186). För den sociala 
investeringsfondens administration och stöd till pågående projekt har en 
utvecklingsledare vid kommunledningskontoret varit särskilt ansvarig. 

I huvudsak finns administrativa processer kring den sociala investeringsfonden i sig. 
Denna del innefattar behandling av ansökningar om medel ur fonden, stöd till 
pågående projekt, rapportering av resultat och utvärdering till kommunstyrelsen samt 
ekonomihantering. Inom ramen för varje pågående projekt följer också administrativa 
processer för det enskilda projektet. Bland annat löpande effektrapportering och 
ekonomisk uppföljning och de formella återrapporteringarna kring hur beviljade medel 
använts gentemot aktuell nämnd och kommunstyrelse. 

Vidare tillkommer administrativa processer kopplat till beslut om huruvida de 
arbetssätt och modeller som testats inom ramen för varje enskilt projekt ska 
implementeras som en del av ordinarie arbetssätt och organisation när varje projekt 
närmar sig sitt slut och kan utvärderas. 

 

Vilka projekt har fått ta del av medel från den tidigare beslutade sociala 
investeringsfonden? 

Supported Education- Stöd till personer 18–35 år med psykisk funktionsnedsättning, 
utan pågående insatser enligt LSS, för att påbörja eller återvända till studier. Projekttid 
2017–2019. 

Koordinatorer för ökad skolnärvaro- Stöd till elever med hög skolfrånvaro i grund-och 
gymnasieskola. Projekttid 2018-2019. 

Mötesplats Gottsunda- Uppsalahem anlade en mötesplats i Stenhammarsparken 2018 
i syfte att minska social oro samt öka trygghet och integration i Gottsunda. 
Mötesplatsen erbjuder kostnadsfria aktiviteter för barn och unga. Ungdomar med lokal 
anknytning anställs som mötesvärdar. Projekttid 2018–2020. 

Sofiamodellen- Pågående satsning (2018–2021) för att förbättra för barn i familjer med 
missbruk. Socialsekreterare från barnenhet och beroendeenhet inom 
socialförvaltningen samarbetar för att erbjuda en särskild samtalsserie till familjer med 
barn i åldrarna 0–12 år där det finns problematiskt drickande eller drogbruk.  

 
Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 



 

 

Interpellation från Arne Sandemo (M) till Linda Eskilsson 
(MP) om handläggningen av ansökan om friluftskonserter i 
Stadsträdgården  
 

I somras ansökte föreningen Kulturhjältarna om bidrag för musikkvällar i Stadsträdgården i 
anslutning till Gula villan. Trots omsorgsfullt utformade smittskyddsåtgärder nekades man 
bidrag. Kent Wennman var mycket kritiskt till bemötande och handläggning då han menade 
att alla rimliga hänsyn tagits. Senare ordnade han och föreningen på eget initiativ några av 
dessa planerade minikonserter med polistillstånd.  

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga Kulturnämndens ordförande Linda 
Eskilsson (MP): 

 

- I vilken mån har du som ordförande varit involverad i beslutet? 

- Anser du att förvaltningen handlagt frågan korrekt? 

 

 

Arne Sandemo, Uppsala, 25 augusti 2020 

 
 



Svar på interpellation från Arne Sandemo om bidrag till musikkvällar i Stadsträdgården 

I somras ansökte föreningen Kulturhjältarna om bidrag för musikkvällar i Stadsträdgården i 
anslutning till Gula villan. Föreningen nekades bidrag av kulturförvaltningen med hänvisning till att 
arrangemanget kunde leda till en ökad risk för smittspridning av Covid-19. Kent Wennman var 
mycket kritiskt till bemötande och handläggning då han menade att alla rimliga hänsyn tagits.  

Mot bakgrund av detta har Arne Sandemo frågat mig följande frågor som jag här svarar på.  

 - I vilken mån har du som ordförande varit involverad i beslutet?  

Förvaltningen har stämt av sitt beslut med mig och jag står bakom det som beslutades.  

- Anser du att förvaltningen handlagt frågan korrekt? 

Om en förening inte är nöjd med den dialog som skett, så kan inte jag vara helt nöjd.  

När det gäller handläggningen av sakfrågan så har man hanterat den korrekt. Kulturförvaltningen 
kom i samråd med kommunens säkerhetsavdelning fram till det beslut som fattades.  

När det gäller själva handläggningsprocessen så finns det möjlighet till förbättring. Förvaltningen har 
haft kontakt med sökande för att prata om vad som kan bli bättre framöver. Även jag har haft 
kontakt med sökande och vi kommer att träffas framöver. 

I övrigt är det svårt att kommentera ett enskilt ärende.  

 

Linda Eskilsson, kulturnämndens ordförande (MP) 

 

 

 



 

 

Interpellation från Madeleine Andersson (M) till Maria Patel 
(S) om den nya isarenan  
Idrotten är viktig för Uppsalas barn, unga och vuxna, den är viktig för besöksnäringen och 
den är en viktig jobbskapande faktor. Från kommunens håll måste vi skapa rätt 
förutsättningar för både bredd- och elitidrott att utvecklas. Den nya isarenan har varit på 
agendan i många år och den har varit starkt efterfrågad av issporten. Moderaterna ville i 
första hand att arenan skulle byggas på kvarteret Kölen. Sedan 2019 års beslut om att 
förlägga Uppsalas nya isarena till Gränby sportfält har vi lyft vikten av förtydligande av 
förutsättningarna för arenan för att den långsiktigt ska kunna lägga grunden för elithockeyn i 
Uppsala. Vi har bland annat drivit på för att Almtuna IS ska ges möjlighet att sköta driften för 
arenan för att ge dem de ekonomiska incitamenten att göra arenan till en plats fylld av 
evenemang, restauranger m.m.  
 
Vi är positiva till att man nu är på gång med ordentliga upprustningar för issporten i Uppsala, 
samtidigt som vi ser en rad oroande faktorer. Den parallella renoveringen av bandyhallen 
riskerar att kasta ut Almtuna IS från C-hallens omklädningsrum och det finns flertalet 
indikationer som pekar på att planarbetet för isarenan riskerar att försenas och fördyras. Vi 
har sedan tidigare även poängterat den redan idag ansträngda parkerings- och 
trafiksituationen runt Gränby sportfält. Allt för att arenaområdet ska fungera så bra som 
möjligt och för att den ska kunna bidra till och förbättra Uppsalas besöksnäring. 

 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga idrotts- och fritidsnämndens ordförande: 

 

- När väntas isarenan stå färdig? 
 

- Hur väntas parkerings- och trafiksituationen se ut när arenan står färdig? 
 

- Hur kommer ombyggnationen av Bandyhallen i Gränby påverka Almtuna IS tillgång 
till omklädningsrum?  

 
- Riskerar planerna på skolan på Gränby sportfält försvåra läget för den nya isarenan?  

 
- Kommer byggnationen av den nya isarenan hålla den av kommunfullmäktige fattade 

budgeten? 
 

 

Madeleine Andersson Uppsala, 24 augusti 2020 
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se 

Svar på interpellation om isarenan 

Madeleine Andersson (M) ställer ett antal frågor om den nya isarenan vid Gränby 
sportfält. 

Jag vill inleda med att jag till stora delar håller med Madeleine Andersson om hennes 
beskrivning av idrottens betydelse för Uppsala. Vi i Mittenstyret tar idrottsfrågorna på 
stort allvar och de senaste åren har vi kommit långt när det gäller att gå från långbänk 
till handling.  

I vissa delar håller jag även med om vissa av Madeleines problembeskrivningar. Men 
när det kommer till de specifika frågorna i interpellationen är de för tidigt ställda. Ett 
ställningstagande kommer att tas senare i höst. En utredning pågår fortfarande och när 
den är klar kan vi återkomma om kostnad och när isarenan kan stå klar. Trafik- och 
parkeringsfrågorna måste lösas, men det görs i samband med detaljplanearbetet. 

 

Erik Pelling (S) 

Kommunstyrelsens ordförande  

Datum:  
2020-09-08  

Kommunstyrelsen  
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