
Interpellation om Bolandgymnasiet 
Under våren 2015 lades Bolandgymnasiet ner. Detta trots omfattande protester från lärare och elever. 
Endast Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. 

Nedläggningen motiverades med att det skulle leda till en omfattande besparing för utbildningsnämnden. 
Denna besparing i sig ifrågasattes av Sverigedemokraterna med hänvisning till att det inte fanns en plan 
för vad som skulle ske med lokalerna. Lokalerna ägs av Uppsala kommun skolfastigheter AB, vilket i 
slutändan innebär att det kommer att vara lika kostsamt att använda lokalerna för skolverksamhet som att 
låta dem stå tomma. 

Uppsala kommun skolfastigheter AB skulle kunna hyra ut eller sälja lokalerna. Först i det läget har 
kommunen sparat pengar på riktigt. Det fanns ingen plan för detta när beslutet fattades, och drygt ett år 
efter beslutet fattades lyser en lösning med sin frånvaro. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene 
Burwick: 

• Hur ser planen ut för att besparingen genom nedläggandet av Bolandgymnasiet inte bara ska bli 
kostnad som flyttar från utbildningsnämnden till Uppsala skolfastigheter AB? 

• Kan du lova Uppsalaborna att Bolandgyrrinasiets lokaler inte blir en asylanläggning av något 
slag? 

Skyttorp en 2 oktober 2016 

Simon Alm 

Gruppledare (SD) 



 
Interpellation angående minskad statlig ersättning  

I veckan presenterade tre av regeringen Löfvens statsråd det nya förslaget till ersättningsregler för 
mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Förslaget kan sammanfattas med lägre ersättning till 
kommunerna och införande av nya former av enklare boenden, vilket allvarlig riskerar kvaliteten i 
verksamheten. 

Ännu en gång förändrar regeringen spelreglerna och skjuter över kostnaderna för 
flyktingmottagandet till kommunerna. Först inför man ett obligatoriskt krav för alla kommuner att ta 
emot ensamkommande flyktingbarn och kryddar erbjudandet med ekonomisk kompensation, och 
när man väl lyckats med den uppgiften skär man ner på ersättningsnivåerna. 

Förslaget från regeringen innebär sänkt ersättning från 1 900 kronor till 1 350 kronor per dygn för 
barn i åldrarna 8 till 17 år och från 1 900 kronor till 750 kronor per dygn för unga mellan 18 och 20 år. 
Uppsala kommun hade i augusti 1012 mottagna ensamkommande flyktingbarn. Beroende på ålder 
och beläggning innebär regeringens förslag att Uppsala kommun förlorar minst 203 miljoner kronor 
årligen. Dessa pengar måste tas från den kommunala budgeten – men syns inte till i det underlag 
majoriteten har presenterat. 

Jag vill fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S): 
 
- Hur drabbas Uppsala kommun av de minskade ersättningarna?  
- Har majoriteten tagit höjd för en eventuell finansiering av det i sin budget?  
- På vilka sätt arbetar kommunen för att minska kostnaderna för HVB-boenden och 
familjehemsplaceringar?  

Uppsala 2016 09 08 
 
Jonas Segersam (KD)    



Interpellation om situationen på von Bahrs skola 
 
Lördagen den 15 oktober kunde Uppsalaborna läsa i UNT att en skolklass i 
den kommunala skolan Von Bahr under lång tid inte erbjudits någon 
svenskundervisning. Hittills ska 21 svensklektioner ha uteblivit. 
 
Med anledning av ovan vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande 
Marlene Burwick följande: 
 

• Hur är det möjligt att en liknande situation kan uppstå i en 
kommunalt driven skola? 

• Hur fungerar skolverksamhetens process för att säkerställa 
lärarbemanning? 

• Vilket mandat har en enskild rektor att själv lösa en liknande 
situation genom att tillfälligt engagera en extern kraft? 

• Hur hanterar kommunens en ledarskapsfråga av detta slag med 
berörd rektor? 

• I en tid då Uppsalas integrationsarbete är viktigare än någonsin, hur 
tror du att brister av detta slag påverkar inkluderingen av 
nysvenskar? 

• Tolkar jag situationen rätt då jag uppfattar att Uppsala kommun 
idag saknar förmåga att erbjuda tillräcklig svenskundervisning? 

 
 
 
Stefan Hanna, kommunalråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1: ”Har missat 21 lektioner – fanns inga lärare” 
 
Totalt 21 svensklektioner har en klass i årskurs sex missat under hösten på von Bahrs skola på 
grund av att det inte funnits någon lärare. Nu har föräldrar kontaktat Skolinspektionen. 
  
– Efter skolstarten fick vi reda på att klassens ena mentor, som har svensklektionerna, skulle vara sjukskriven 75 
procent. Då skulle vikarie tillsättas, men helt plötsligt kom Max hem och sa att de haft håltimme istället eftersom 
ingen vikarie kommit, berättar föräldern Kerstin Jacobsson för UNT. 

Samma procedur har upprepats flera gånger - totalt 21 svensklektioner har hittills uteblivit. Och både föräldrar 
och elever har börjat oroa sig för hur de stundande nationella proven och betygsättningarna ska gå. 

– Min son är inte jättepigg på skolan, men tycker det är jobbigt med alla oväntade håltimmar och han vill ju lära 
sig. När till och med barnen håller på att ledsna har det gått långt. De gick själva till lärarrummet efter senaste 
tillfället och frågade efter vikarien, men fick besked om att ingen skulle komma. 

Flera föräldrar har varit i kontakt med lärare och biträdande rektor på skolan, och har nu kontaktat både 
Skolinspektionen och Utbildningsnämnden. 

– För två veckor sedan hade vi föräldramöte, och då fick skolan ordentliga påtryckningar av föräldrarna. Om 
ingen lärare finns får väl rektorn själv hoppa in, för det här funkar ju inte längre. Om det hade varit något annat 
ämne hade det kanske inte varit så allvarligt, men det här är ett basämne och nationella proven kommer allt 
närmare, äger Kerstin Jacobsson. 

Rektor Christer Jones berättar att orsaken bakom situationen är att skolan helt enkelt inte hittat någon vikarie. 

Hur har detta kunnat få hända? 
– Det stämmer att en klass inte haft svenska under en lång period, det har varit väldigt svårt att få vikarier. 
Kommunen har en vikarieförmedling som vi kontaktat, men det är lärarbrist överlag så det är svårt att lösa. Vi 
har lagt ut annonser på Arbetsförmedlingen flera gånger också. 

Många är ju oroliga för barnens betyg, vad säger du till dem? 
– Vi blir också oroliga när eleverna inte får sin rätta undervisning, men om det inte finns någon annan person 
som kan hoppa in hamnar vi i en hopplös situation. Men vi ska se till att eleverna får igen den här tiden. 

Hur ska man göra det? 
– Det är inte helt klart än, men vi har en idé. Vi kommer lösa extraundervisningen inom läsplanens ram, i dag har 
vi mer gympa än vi behöver enligt timplanen och eventuellt skulle man kunna byta ut ett av de passen mot 
svenska. 

Vad ska ni göra nästa gång detta händer? 
– Det här är ju unika händelser som vi måste lösa allt eftersom de kommer, det kan ju vara en helt annan 
situation om det händer ett annat ämne. Men vi försöker hitta lösningar, det är min skyldighet som rektor att 
eleverna får undervisningen de har rätt till. 

Christer Jones uppger att man äntligen hittat två vikarier som kommer att hoppa in under resten av läsåret. Den 
första lektionen med en av dessa två skulle ha hållits denna vecka - men då blev vikarien olyckligtvis sjuk. 
 
Amanda Möller Berg, UNT, 16 oktober 2016 



 
 

 Interpellation om kostnadsläget avseende 

ensamkommande invandrarungdomar 
 
Under 2015 kom fler ensamkommande invandrarungdomar än någonsin till Sverige. 35 369 invandrare 
påstod att de både var ensamma och att de var under 18 år gamla.  
 
I år höjdes skatten och en rad avgifter beskedligt för att stärka kommunens svaga finanser. 
Kostnadsutvecklingen är ett stort bekymmer och i förslaget från majoriteten till Mål och budget föreslås 
stora besparingspaket riktat mot flera verksamheter.  
 
Då ensamkommande invandrarungdomar är kostnadsdrivande för statsbudgeten har det nu under en tid 
funnits diskussioner på nationell nivå om att sänka ersättningarna till kommunerna. Staten har skenande 
kostnader för massinvandringen, och regeringen har nu därför kommit fram till att bryta löftet om att 
mottagandet inte ska kosta för kommunerna. Vid halvårsskiftet 2017 kommer ersättningssystemet medge 
mindre resurser. 
 
Uppsala kommun har tagit emot en stor andel av dessa ensamkommande invandrarungdomar. Det 
kommer därför få stor påverkan om ersättningarna förändras. För att även kunna ha en givande 
faktabaserad debatt om ämnet är det även klokt att fastställa vad kostnaden prognostiseras bli under 
2016. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene 
Burwick: 
 

 Hur mycket prognostiseras nettokostnaden och bruttokostnaden vara för Uppsala kommun 
avseende de ensamkommande invandrarungdomar med och de utan uppehållstillstånd 2016? 
 

 Hur mycket beräknas nettokostnaden för Uppsala kommun öka vid händelse av förändringar i 
ersättningssystemet avseende ensamkommande invandrarungdomar med och de utan 
uppehållstillstånd under nästkommande år? 
 
 

 
Skyttorp den 21 september 2016 
 
Simon Alm 
 
Gruppledare (SD) 
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