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Inlämnade frågor till kommunfullmäktige 
2019-09-16 
Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på föredragningslistan 
upptagna ärenden. 

 

Frågor 

Fråga om hemtjänstens legitimation av Stefan Hanna (-) 

Fråga om bidragsfuskande vuxna ensamkommande invandrarungdomar 2019 från 
Simon Alm (SD) 

Fråga om islamistiskt center i Stenhagen från Simon Alm (SD) 

Fråga om folkomröstning i fråga om islamistiskt center i Stenhagen från Simon Alm 
(SD) 

Fråga om avtalet mellan idrotts- och fritidsnämnden och Fyrishov AB från Madeleine 
Andersson (M) 

Fråga om satsningar på friluftsområden från Mattias Johansson (C) 
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Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 
 
 
Handläggare:  
Hammar John 
 



      2019-09-11 
 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande 
 
I Uppsala Nya Tidning den 11/6 2019 kunde vi bland annat läsa en artikel om brister kopplade till 
hemtjänsten inom Uppsala kommun. 
 
När en områdeschef får kritik framförd sägs hon inte svara på kritiken om att ”personal inte kommer 
i tid, lämnat dörren öppen, inte hittat rätt och att det inte verkar som om det skett någon 
överlämning mellan Luthagens och Svartbäckens hemvård”. 
 
Områdeschefen uttrycker däremot att ”Om personalen inte kan legitimera sig så är det rätt av de 
äldre att inte öppna dörren”. 
 
Det senare kan man tycka är klokt men det innebär samtidigt att en hjälpbehövande äldre inte får 
den hjälp de har rätt till i anslutning till en viss dygnstid som brukar gälla. Inte minst i ljuset av att 
många äldre med omfattande hemtjänst får hjälp av väldigt många olika personer är det viktigt att 
dessa personer trovärdigt kan legitimera sig. 
 
Utifrån ovan frågar jag kommunstyrelsens ordförande: 
 
-Hur vanligt är det att organisationer med rätt att skicka ut hemtjänstpersonal har anställda som inte 
kan legitimera sig med legitimation kopplad till arbetsgivaren? 
-Finns det hemtjänstpersonal som efter mer än en månads anställning, oavsett 
anställningsform, saknar arbetsgivarkopplad legitimation? 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
Partipolitiskt obunden 
 



 
 

 

 Fråga om bidragsfuskande vuxna 

ensamkommande invandrarungdomar 2019 

 
För ett år sedan ställde undertecknad frågan till ansvarigt kommunalråd om man har anmält någon för 
bidragsbrott med anledning av oriktiga uppgifter om ålder. Frågan handlade om ensamkommande 
invandrarungdomar som av rättsmedicinalverket fått sin ålder korrigerad till vuxen ålder. Svaret från 
ansvarigt kommunalråd var beskedet att ingen hade anmälts överhuvudtaget från Uppsala kommun. 
 
Vid tillfället hade cirka 10 000 ensamkommande invandrarungdomar ålderstestats av rättsmedicinalverket 
varav 83 procent av dessa sannolikt var över 18 år gamla.  
 
Nu har ännu ett år gått och en ny motion om att polisanmäla åldersfuskande ensamkommande 
invandrarungdomar ska avhandlas. Därför behöver frågan ställas igen, om Uppsala kommun agerat mot 
åldersfusket.  
 
Nedan är ett utdrag från lagstiftningen om bidragsbrott 

 

 

 
 
Undertecknad genomförde ett verksamhetsbesök på Kronparksgårdens kommunala verksamhet för 
ensamkommande invandrarungdomar. Där uppgav personalen att man ger de ensamkommande 
invandrarungdomarna kontanta medel. Det understryker därmed det faktum att det kan handla om ett 
bidragsbrott att låtsas vara ensamkommande invandrarungdom istället för vuxen. Lagstiftning är till för 
att följas och därför vore det bra om styret kan ge besked om man börjat anmäla dessa misstänka fall av 
bidragsbrott. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 
 

 Har någon vuxen ensamkommande invandrarungdom hittills blivit polisanmäld och dömd för 
bidragsbrott med anledning av oriktiga uppgifter i Uppsala kommun? 

 
 
Uppsala den 29 maj 2019 

 
Simon Alm 
Gruppledare (SD) 

 

  



 
 

 

 Fråga om islamistiskt center i Stenhagen 

 
Uppsala kommun har en detaljplan för i området Stenhagen som medger byggnation av religiös 
föreningslokal. På platsen har en islamistisk förening köpt marken och lämnat in en bygglovsansökan i 
syfte att kunna uppföra ett islamistiskt center på platsen. Det finns flera orosmoment kring ett sådant 
förverkligande, men i grund och botten påverkar det områdets invånare i synnerhet och kommunen i 
allmänhet.  
 
Detaljplanens genomförandetid har dock löpt ut varför kommunens och politikens förutsättningar att 
vidta åtgärder har ökat. Av det skälet har Sverigedemokraterna lämnat in ett initiativ till plan- och 
byggnadsnämnden för att upphäva detaljplanen varpå möjligheterna till ett bygglov upphör. Därtill 
handlar frågan i hög utsträckning om den sociala utvecklingen av Stenhagen främst, men även 
kommunen som helhet berörs. Frågan kan med fördel anses vara av principiell beskaffenhet då den 
hanterades i fullmäktige för sex år sedan och har under cirka tio års tid genererat långt över dussintalet 
artiklar i nationell och lokal press.  
 
Då ärendet har varit en långdragen process med stor politisk vikt och medialt intresse bör den avgöras i 
kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till plan- och byggnadsnämndens ordförande 
Ylva Stadell: 
 

 avser du att föreslå kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att avgöra initiativärendet om 
detaljplanens upphörande innan bygglovsansökningen på samma plats avgörs? 

 
Uppsala den 5 september 2019 

 
Simon Alm 
Gruppledare (SD) 

 

  



 
 

 

 Fråga om folkomröstning i fråga om 

islamistiskt center i Stenhagen 

 
Uppsala kommun har en detaljplan för i området Stenhagen som medger byggnation av religiös 
föreningslokal. På platsen har en islamistisk förening köpt marken och lämnat in en bygglovsansökan i 
syfte att kunna uppföra ett islamistiskt center på platsen. Det finns flera orosmoment kring ett sådant 
förverkligande, men i grund och botten påverkar det områdets invånare i synnerhet och kommunen i 
allmänhet.  
 
Detaljplanens genomförandetid har dock löpt ut varför kommunens och politikens förutsättningar att 
vidta åtgärder har ökat. Av det skälet har Sverigedemokraterna lämnat in ett initiativ till plan- och 
byggnadsnämnden för att upphäva detaljplanen varpå möjligheterna till ett bygglov upphör. Därtill 
handlar frågan i hög utsträckning om den sociala utvecklingen av Stenhagen främst, men även 
kommunen som helhet berörs. 
 
Det är därför rimligt att genomföra en folkomröstning i frågan för att få vägledning av våra invånare, och 
i den händelsen en sådan uteblir bör detaljplanen upphävas. Tiden är dock knapp eftersom 
bygglovsprocessen redan pågår med förväntningar om att frågan hanteras på nämndens sammanträde i 
september eller oktober. Givetvis bör initiativen avhandlas först för att inte inaktualiseras med anledning 
av ett redan avgjort bygglovsärende. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 
 

 avser du att verka för att en folkomröstning kan genomföras för att säkerställa folklig förankring 
inför ett eventuellt beslut i frågan om islamistiskt center i Stenhagen? 

 
Uppsala den 5 september 2019 

 
Simon Alm 
Gruppledare (SD) 

 

  



Fråga från Madeleine Andersson till Caroline Hoffstedt om avtalet mellan 
idrotts- och fritidsnämnden och Fyrishov AB 
 
 
Tider i träningslokaler i Uppsala kommun är kraftigt efterfrågat av de föreningar som finns 
runtom i kommunen. Många idrottsföreningar bedriver sin verksamhet i Fyrishov AB, där 
avtalet mellan kommunen och Fyrishov som möjliggjort hyra av lokaler till subventionerat pris 
har varit uppsagt i ett och ett halvt år. Ett nytt avtal har dragit ut på tiden och under den tiden 
har det varit möjligt att boka tider till det subventionerade priset.  
 
Nu finns sedan i våras ett nytt avtal på plats med nya villkor. Bland annat finns den så 
kallade markeringsavgiften inte kvar i alla hallar, något som gjort att idrotts- och 
fritidsnämnden beslutat om möjligheten att under vissa förutsättningar få ett ekonomiskt stöd 
om en förening tvingas hyra en hall som inte omfattas av avtalet till marknadspris. Beslutet 
om själva avtalet har dock enbart fattats av förvaltningen samt idrotts- och fritidsnämndens 
arbetsutskott.  
 
Föreningar vittnar om att tiderna blivit färre, att vissa av tiderna är osmidigt uppdelade i block 
och att de inte kan förutse vilka merkostnader det nya avtalet kommer innebära. De bokade 
tider som gällt under tiden avtalsförhandlingen pågått gäller heller inte längre. Vart, när och 
till vilken kostnad träningar och verksamhet ska äga rum är nu oförutsägbart och många 
vittnar om att de inte fått vara delaktiga i processen. Tveklöst har detta blivit en fråga som 
engagerar idrotts-Uppsala och ger effekter för Uppsala som idrottsstad.  
 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt kommunalråd Caroline 
Hoffstedt följande:  
 
Anser du att avtalet har förankrats i kommunstyrelsen och berörda föreningar samt att 
hänsyn tagits till synpunkter från dessa? 
 
Madeleine Andersson (M) 
 
6 september 2019 
 
 
 
 
 



Uppsala, den 30 augusti 2019 

 

 

 

Fråga till kommunalrådet Rickard Malmström (MP) om 
kommande satsningar på friluftsområden 
De kommande åren avser den styrande minoriteten att utveckla och tillgängliggöra 
friluftsområdena Fjällnora, Hammarskog, Ulva kvarn, Björklinge och Sunnerstaåsen. 
Enligt kommunalrådet Rickard Malmströms uppgifter till UNT 15 augusti, ämnar 
kommunen satsa 119 miljoner kronor till 2024 för att stärka friluftsområdenas 
attraktivitet. Det är en lovvärd satsning, som Centerpartiet anser bör utformas i nära 
samarbete med de som bor och verkar nära de aktuella områdena, inte minst föreningar 
och organisationer som har verksamheter där.  

Vad gäller Hammarskog, har de boende i Södra Hagunda tidigare under året inte fått 
gehör av kommunen på sitt förslag i att anlägga ett solcellsdrivet elljusspår där. Som 
skäl angavs att detta stod i strid med föreskrifterna för det naturreservat som bildats i 
området. Trots detta uppgav Rickard Malmström i en interpellationsdebatt i 
kommunfullmäktige den 27 maj att Stadsbyggnadsförvaltningen, liksom han själv, inte 
såg några hinder ur reservatssynpunkt för att anlägga ett elljusspår där. 

Med tanke på den satsning som den styrande minoriteten vill göra, undrar jag därför: 

• Kommer de som bor och verkar nära de utpekade friluftsområdena – exempelvis 
samhällsföreningar, idrottsklubbar, friluftsorganisationer, villa- och 
samfällighetsföreningar, pensionärsorganisationer – att involveras i arbetet med 
att föreslå, utforma och prioritera bland åtgärderna? 

• Kommer anläggandet av ett elljusspår i Hammarskog att finnas med i planerna för 
att stärka friluftsområdets, tillika naturreservatets, attraktivitet till och med 2024? 

 

 

 

Mattias Johansson (C) 
Kommunfullmäktigeledamot 
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