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Inlämnade motioner 14 juni 2021 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner 

• Motion om kulturbank från Artemis Lumarker (V) 
• Motion om kontanter från Simon O. Pettersson (SD) 
• Motion om överkapacitet inom välfärden från Stina Jansson (FI) med flera
• Motion om diabetesstöd från Lisen Burmeister (SD) 
• Motion om sommarbuss från Hanna Victoria Mörck (V). 
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2021-06-09 KSN-2021-00093 

Kommunledningskontoret  
Kommunfullmäktige 
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Motion till Uppsala kommunfullmäktige                 2021-05-26 

 

Kulturbank till Uppsala 
 

Ta nästa steg för hållbar fritid 

I kommunen finns redan två populära och uppskattade Fritidsbanker där medborgare 

kostnadsfritt kan låna sport- och aktivitetsprylar. Kulturbanks-konceptet bygger på återbruk, i 

likhet med fritidsbankerna, och att kommuninvånare skänker kulturprylar till verksamheten 

som därefter finns tillgängliga att kostnadsfritt låna. Det kan vara musikinstrument, notställ, 

maskeraddräkter, spel, knyppeldynor, stafflin och penslar. Med fördel kan kulturbanken vara 

en utveckling av fritidsbanken eller integreras och drivas gemensamt med fritidsbankerna.  

 

Alla ska med! 

Målet med en kulturbank är att det ska vara lätt att delta, inspireras och engagera sig i 

konstnärliga och kulturella aktiviteter. Det ska vara enkelt att få testa nya grejer och att hitta 

saker att göra på fritiden genom ett lån på kulturbanken. Verksamheten ska vara öppen för 

alla, och ger då en möjlighet för mer meningsfull fritid i Uppsala.  

 

Uppsala ska leda hållbarhetsarbetet 

Uppsala kommun verkar för ett kulturliv för alla och att vara ledande inom klimat och 

miljöarbete. Ett steg i arbetet är att driva en Kulturbank. En kulturbank bidrar precis som 

fritidsbanken till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Den hjälper oss även att uppfylla 

FN:s globala mål nr. 12 om hållbar konsumtion och produktion, och det ger mer kultur till fler, 

oavsett ekonomiska förutsättningar. 

 

Landets första Kulturbank slog upp portarna i Västerås vintern 2020.1  

Det behövs en Kulturbank i Uppsala! 

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 

 

Att Uppsala kommun i enlighet med motionens intentioner startar en kulturbank som en ett 

pilotprojekt i två år för att därefter utvärdera kulturbanken och överlåta beslut till 

kulturnämnden om verksamheten ska fortgå inom ordinarie verksamhet. 

 

Att beslutet arbetas in i kommunfullmäktiges budget för nästkommande år. 

 

 

Artemis Lumarker (V) 

 

 

 
1 https://www.vasteras.se/upplevaochgora/kultur/kulturbanken.html  

https://www.vasteras.se/upplevaochgora/kultur/kulturbanken.html


 
 

 

 

Motion om kontanter 
I en interpellation som behandlades av kommunfullmäktige 31/8 2020 ställde motionären ett antal frågor relaterade 
till kontantanvändningen i kommunen. Utgångspunkten för dessa frågor var att rätten till kontantanvändning bör 
värnas. Tre skäl för detta anfördes: 1) att många, särskilt äldre, ännu är ovana med den digitala tekniken. 2) 
integritetsskäl 3) att samhällets sårbarhet ökar i en krissituation.  
 
Svaren gav vid handen att kontanter inte användes i vissa verksamheter, till exempel vid träffpunkter för äldre. Detta 
måste uppfattas som särskilt otillfredsställande, då äldre torde vara den grupp som använder kontanter mest. Men 
rimligen bör man kunna ställa krav på att kontanter som varande legalt betalningsmedel används överallt. 
 
Med anledning av ovanstående yrkas: 
 

• Att kontanter måste accepteras som betalningsmedel i de av Uppsala kommuns verksamheter som riktar 
sig till allmänheten.  

 
Uppsala den 13/5 2021 
 
Simon O. Pettersson 
Ersättare SD 
 

 

 

   

  



Motion: Överkapacitet inom välfärden

Att försöka spara in på välfärden blir i själva verket ofta dyrt.

I Uppsala råder det ofta brist på platser för HVB, bostad med särskild service, korttidsboende,
utredningshem, lägenheter för bostadssociala kontrakt etc. Detta går helt i linje med en trend inom
offentlig förvaltning: Just-in-time-economics (Precis-i-tid-ekonomi). Begreppet syftar till att beskriva en
metod där produktionen av varor och tjänster inte kommer till förrän de behövs. Syftet är bland annat att
minska riskerna för överproduktion och därmed spara resurser som annars hade gått till spillo. Men just
inom välfärd är behovet av produkter och tjänster mycket fluktuerande. Ena året räcker det med 37
HVB-platser för barn mellan 10-15 år medan nästa år kanske det behövs 45 platser. Det som nu hänt i
Uppsala (och även resten av Sverige) är att antalet platser vid till exempel HVB försöker läggas
någonstans i mitten av dessa “behovs-kurvor”.

En mycket kostsam effekt av detta är att många får vänta flera månader för att få en plats vid ett HVB
som professionella bedömt att individen är i behov av. Kostnader uppstår inte minst när anhöriga tvingas
till sjukskrivning då de lämnas att ta hand om den behövande, eller när en färdigutredd person bor kvar på
ett utredningshem i väntan på att en HVB-plats ska dyka upp. Utöver dessa direkta samhällsekonomiska
kostnader, så leder situationer som dessa såklart även till ett enormt psykiskt och emotionellt lidande för
de berörda, och även ett minskat förtroende för välfärden och det offentliga. När vårt gemensamma
samhälle sviker och brister, särskilt i stunder där människor behöver det som allra mest, tar snart själva
demokratin skada. Varje gång tilltron till samhället avtar, och förväntningarna minskar, så lämnas ett hål
där högerextremism och antidemokratiska värden frodas.

Det får därför anses motiverat att lägga kommunens välfärdsinsatser på en nivå som inte bara motsvarar
det genomsnittliga behovet, utan istället se till att det finns en generell överkapacitet. På så sätt kan vi
snabbt svara mot ökade behov. De ökade kostnader detta innebär för kommunen vid tillfällen när behovet
är lägre, är inte heller pengar kastade i sjön, eftersom det finns ett mycket stort utrymme för
kvalitetsförbättringar inom välfärden. De perioder som behoven inom hemtjänsten ligger på endast 75%
av kommunens kapacitet kan “överflödig” personal lätt växlas in mot längre besök, mer tid till
dokumentation och mindre stress, vilket utöver att skapa ett betydande värde för brukarna även sänker
sannolikheten för sjukskrivningar hos personalen och gör kommunen till en mer attraktiv arbetsköpare.

Med anledning av detta yrkar vi:

- att Uppsala har en konstant överkapacitet i samtliga välfärdsinsatser



Josef Safady Åslund (F!)

Stina Jansson (F!)

Lovisa Johansson (F!)
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Motion om förskola med diabetesstöd 
 

Diabetes är en allvarlig sjukdom som finns i två typer, typ 1 och typ 2. I Sverige har ca 7000 

barn typ 1 diabetes. Sjukdomen ökar i frekvens och antalet insjuknande per år har dubblerats 

på ett par decennier. Ungefär 800 barn insjuknar varje år i Sverige. När Barndiabetesfonden 

2019 genomförde en enkät bland föräldrar till barn med typ 1-diabetes visade det sig att 3 av 4 

upplever att de saknar stöd i skolan. Detta trots att kommunen har tillsynsansvaret den tid då 

barnet vistas i förskola eller skola och det är därmed kommunens skyldighet att se till att barnet 

ska kunna fullfölja sin skolplikt på ett betryggande sätt.  

 

Barn i förskolan och under hela årskurs F-3 behöver hjälp med all praktisk egenvård, det vill 

säga injektioner, pumpbyten, blodsockerkontroll, tidpassning av mat och extra stöd vid raster, 

idrott och utflykter med mera. Det är närapå omöjligt att som förskolelärare ensam ansvara för 

behandlingen den behandling som krävs av ett barn med diabetes därför behövs en extra resurs 

som kan vara behjälplig och ha ansvar vid alla olika situationer som kan uppkomma på grund 

av diabetessjukdomen. Föräldrar upplever också att kunskapen om vad sjukdomen innebär och 

vilka komplikationer den medför ofta är otillräcklig i kommun, skola, förskola och fritids. För 

en trygg och säker tid i förskola och skola krävs därför extra resursstöd för dessa tidskrävande 

och livsviktiga insatser. 

Föräldrar med barn som har diabetes vittnar om en otrolig stress och rädsla för 

blodsockervärden utanför normalspannet som kan leda till livshotande tillstånd. Diabetes 

påverkar många delar av ett barns liv, kost och fysisk aktivitet och balansen däremellan blir än 

mer viktig och frekventa tester av blodsocker dygnet runt är vardag för de flesta. När man har 

ett barn med en allvarlig sjukdom som felbehandlad kan få så ödesdigra konsekvenser som 

diabetes så är det viktigt att man som förälder kan känna sig trygg med den personal som finns 

nära ens barn på förskola, skola och fritids. Det vore därför en trygghet för föräldrar och en 

livlina för barnen om det fanns personal som arbetade med barn som har diabetes var 

diabetesutbildad. Detta för att det är mer än bara medicinering som är viktig, barnen behöver 

förebyggande ”behandling” så som till exempel regelbundna måltider och rätt balanserad kost. 

Under dagen behöver barn hjälp att komma ihåg att ta blodsockervärde, tolka blodsockervärde 

för att agera rätt samt att mäta upp och administrera insulin. Barn på förskola behöver hjälp 

med alla delar kring sin diabetes medan barn i skola, utifrån ålder, kan ta mer och mer eget 

ansvar. 

 

En majoritet av föräldrar med barn med diabetes anger i enkät att de känner sig otrygga med 

hur barnens diabetes sköts under dagen. Därför vill vi i Sverigedemokraterna att en förskola i 

Uppsala får diabetesfokus. Där all fast personal som jobbar med barnen har gått en 
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grundläggande utbildning för skol- och skolomsorgspersonal om diabetes. Till denna förskola 

ska alla barn i kommunen kunna söka men barn med diabetes ska ha förtur. Det är inte tanken 

att förskolepersonalen ska ha ansvar för barnens medicinering likt vårdpersonal utan de ska 

bara ha en utvidgad kunskap kring sjukdomen för att ge föräldrar och barn en ökad trygghet.  

 

Till förskolan ska det finnas en eller flera fasta vårdkontakt/-er tillgänglig på heltid, alla dagar 

och all tid som det finns barn med diabetes på förskolan. Denna fasta vårdkontakt ska vara 

kontinuerlig och ansvara för de medicinska delarna och som finns tillgänglig under hela dagen.  

 

Ofta är det för de yngsta barnen och de mest nyligen insjuknade som sjukdomen kan vara som 

mest svårbehandlad och alla inblandade är nybörjare och behöver mycket stöd. Att då som 

förälder få tryggheten att ens barn får gå på en förskola där all fast personal har kunskap om 

diabetes vore en stor trygghet. Om barn och föräldrar efter en tid på förskolan känner sig redo 

att börja på en förskola närmre hemmet så skulle vårdkontakten kunna göra ett tryggt 

överlämnande till den nya personalen, om de inblandade så önskar. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att en förskola i Uppsala kommun får diabetesfokus med fast anställd personal som 

arbetar med barnen och som har genomgått en grundläggande utbildning för skol- och 

skolomsorgspersonal om diabetes. 

 

• Att barn med diabetes har förtur i kön till förskolan med diabetesfokus. 

 

• Att en fast vårdkontakt knyts till förskolan. 

 

 

Uppsala 3 juni 2021 

 

 

Lisen Burmeister  

Ledamot, Sverigedemokraterna  



 

                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige           2021-06-14 

 

Sommarbuss till Uppsalas utflyktsmål 
 

Coronakrisen har för många Uppsalabor öppnat ögonen för alla de upplevelser och 

sevärdheter som finns att besöka i vår egen kommun.  

 

Ordet ”hemester” har blivit ett slagkraftigt sätt att beskriva trenden mot turism i närområdet, 

men det är också ett ord som utgår från en tydlig medelklassnorm. Många Uppsalabor hade 

inte möjlighet att resa långa sträckor ens innan den globala pandemin slog till. För deras 

skull och för att stimulera besöksnäringen i vår egen kommun föreslår vi att en 

sommargående busslinje med utgångspunkt i centrala Uppsala ska trafikera ett antal 

besöksmål utanför staden.  

 

Idén är inspirerad av Kungsbacka kommun där ”hemesterbussen” går via ett kulturreservat, 

ett Naturum och ett slott. Med en semesterbuss i Uppsala skapar vi fler besök till 

naturområden och kulturhistoriska platser, samtidigt som vi tillgängliggör stadens rika 

omgivningar för fler Uppsalabor. Semesterbussen skulle skapa en roligare och enklare 

sommartillvaro, både för den som inte har möjligheten att äga en bil och för den som har valt 

bort det. 

 

Förslaget kan genomföras av kommunen, tillsammans med regionen eller genom att utverka 

att regionen inför busslinjen på egen hand.  

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på: 

 

 

att kommunen på egen hand eller tillsammans med andra arbetar fram en busslinje under 

sommartid som ska trafikera utflyktsmål utanför staden. 

 

 

 

 

 

 

Hanna Victoria Mörck (v)   
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