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Kommunfullmäktige

Inlämnade frågor
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att medge att frågan får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna ärenden.

Frågor
• Fråga av Madeleine Andersson (M) om utvärdering av markeringsavgifter (KSN-2017-3968),
bilaga 1.
•

Fråga av Benny Lindholm (L) om kostnaden för digitalt omröstningssystem (KSN-20174081), bilaga 2.

•

Fråga av Christopher Lagerqvist (M) om skolans kompensatoriska uppdrag (KSN-2017-4082),
bilaga 3.

•

Fråga av Jonas Segersam (KD) om kostnader för kommunen för två receptioner vid
Stationsgatan 12 (KSN-2017-4083), bilaga 4.
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bilaga 1

Fråga av Madeleine Andersson (M) om utvärdering av markeringsavgifter till Rickard
Malmström (Mp)

När kommer utvärdering?
I juni ställde jag en interpellation till Rickard Malmström (Mp) angående parkerings- och
markeringsavgifter. I svaret från Rickard Malmström svarade han att ”större delen (ca 2/3) av
intäkten från den ökade markeringsavgiften går tillbaka till föreningarna i form av bidrag.
Nämndens bidrag ska tydligare styras mot barn och unga samt föreningar som själv driver
sina anläggningar.”
Från föreningar hörs nu oroliga röster om den administrativa börda det innebär för
föreningarna att behöva söka om att få tillbaka de pengar de redan betalt i avgifter. Jag har
efterfrågat utvärdering av förändringarna som implementerades 1 juli utan respons.
Frågor jag se i en sådan utvärdering är om förändringen har uppnått önskar resultat, syfte
och mål.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga idrotts- och fritidsnämndens ordförande
Rickard Malmström:
- Kommer utvärdering att ske?
- När kommer utvärdering att ske?

Madeleine Andersson (M)
Uppsala den 31 oktober 2017

bilaga 2

Fråga om kostnaden för digitalt
omröstningssystem
Under hösten 2017 har ett nytt digitalt närvaro- och omröstningssystemet börjat användas. Systemet
bygger på användandet av en applikation där ledamoten registrerar sin närvaro, begär ordet och
voterar.
Digitala lösningar är framtiden. Med digitala, och internetbaserade, lösningar kan arbete utvecklas
och effektiviseras. En vinst med digitala lösningar är t.ex. att göra olika verktyg mer lättillgängliga
och mindre tidsödande. En annan vinst är att göra det enklare att skala bort onödiga moment och
göra arbetet lättare.
Att införa ett nytt digitalt närvaro- och omröstningssystem kan ha haft stora vinster. Hur systemet
har implementerats väcker dock en del frågor. Som exempel kan nämnas att det nya systemet
bygger på användandet av en applikation. Men trots att varje ledamot i kommunfullmäktige redan
fått låna en iPad av kommunen att läsa sina handlingar distribueras ytterligare en iPad till varje
kommunfullmäktigeledamot och ersättare inför varje sammanträde.
Denna modell kostar inte bara resurser i form av över 100 nya iPads. Det kostar också resurser i
form av organisering och distribuering av plattorna inför varje sammanträde. Därtill gör det arbetet
mindre lätt för fullmäktigeledamöterna eftersom det begränsade utrymmet på bordet nu måste
användas till två plattor samtidig.
Ett alternativ till nuvarande lösning skulle t.ex. ha kunnat vara att ladda ner den applikation som
används på den iPad som varje ledamot redan har kvittat ut. På så sätt skulle resurser ha sparats
samtidigt som användarbarheten hade minskat.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor om sakförhållanden till
kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg:
-

Hur mycket har inköpen av de nya iPad som används kostat, inklusive laddlösning?
Hur mycket kostar den arbetskraft som tas i anspråk för att samordna och organisera
utdelningen av iPad-plattorna inför varje fullmäktige?
Hade någon alternativ lösning övervägts, och i så fall, varför förkastades den?

Benny Lindholm (L)
Uppsala 2017-12-06
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bilaga 3
Fråga till Utbildningsnämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S)
Fråga från Christopher Lagerqvist (M) om skolans kompensatoriska uppdrag
Genomgången av skolresultaten i Uppsalas kommunala skolor läsåret 2016/2017 visar en
oroande utveckling över tid. Skillnaderna mellan skolor ökar, men skillnaderna inom varje
skola är ännu större. På Vaksalaskolan och Kvarngärdesskolan klarar nästan alla elever sin
gymnasiebehörighet, men på Gottsundaskolan och Björkvallsskolan är det 30 procent som
inte når samma lägstanivå.
Jag vill därför ställa följande fråga Utbildningsnämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S):
Vilka åtgärder avser S+V+Mp göra mot bakgrund av att skolan i Uppsala inte klarar sitt
kompensatoriska uppdrag?

Christopher Lagerqvist (M)
2017-12-05

bilaga 4

Enkel fråga angående kostnader på Stationsgatan 12
Just nu pågår en process med införande av ett nytt Kontaktcentrum för kommunen som ska vara klart i
och med nya stadshuset 2020. En annons för rekrytering av ny chef ligger ute. Allt i enlighet med en
motion som vi tidigare har lämnat.
Vi hade dock gärna sett att fler steg hade tagits redan tidigare för att samordna kommunens kontakter
utåt, och optimera kostnaderna. Vi har fortfarande ett stort antal receptioner och personal som är
anställda inom denna typ av verksamhet. Förutom på exempelvis Sågargatan, Fyrisborg,
Svartbäcksgatan och Hamnesplanaden finns på Stationsgatan 12 två receptioner (en på bottenplan och
en på vån 4) och dessutom ett eget publikt ”Uppsalarum” med en modell av Uppsala utställd.
Jag vill fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S)
-

Vad är kostnaden för ”Uppsalarummet” på Stationsgatan, inklusive hyra och kostnad för
bemanning, samt kostnaden för ”Kommuninformationen” i förhållande till att ha två
receptioner på Stationsgatan i stället för en?

Uppsala 2017-12-05

Jonas Segersam (KD)

