
2upekal.f. 	KOMMUNFULLMÄKTIGE 

ANMÄLNINGSLIS TA 
2015-06-14 

Anmälningsärenden: 

Anmäls protokoll från delegationen för stiftelsen Jälla Egendoms sammanträde 
den 12 maj 2015. Protokollet anslås på kommunfullmäktiges anslagstavla. 

Avsägelser och entlediganden från uppdrag: 
Tarja Onegård (MP), ledamot i Styrelsen Uppsala vård och omsorg, 
Lovisa Lugnegård (MP) ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Maria Bylund (C), nämndeman i Uppsala tingsrätt, 
Staffan Godberg (M), nämndeman i Uppsala tingsrätt, 
Lovisa Lindberg (MP), nämndeman i Uppsala tingsrätt, 
Marie-Louise Brundin (C), ledamot i omsorgsnämnden, 
Joakim Strignert (C), suppleant i Uppsala Parkerings AB, 
Inga-Lill Sjöblom (S), ersättare i namngivningsnämnden 
Hussein Abbowarad (V), suppleant i Uppsala Kommuns Fastighets AB, Gottsunda 
Marknad AB och Storvreta Centrum AB, 
Stefan Hamnstedt (C), ersättare i socialnämnden, samt 
Joakim Palestro, ledamot i Uppsalahem AB och Studentstaden i Uppsala AB. 

Förslag Kommunfullmäktige beviljar begärda entlediganden överlämnar ärendet till 
valberedningen. 

Frågor av: 
Mona Camara Sylvan (Fl) om Camara Sylvan (Fl) om varför fältarbetare försvunnit 
från "Råd och Stöd". KSN-2015-1269. Handling. Frågan besvaras muntligt. 

Stefan Hanna (C) om kommunen vidtagit några åtgärder för att säkra orter som 
berörs av eventuell strejk hos deltidsbrandmännen. KSN-2015-1271. Handling. 
Frågan besvaras muntligt. 

Förslag Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras efter på 
föredragningslistan upptagna ärenden. 

Svar på fråga från: 
Stefan Hanna (C) om försvagad upphandlingsverksamhet i Uppsala kommun. 
Ärende 66. Frågan besvaras muntligt 

Interpellationer av: 
Cecilia Forss (M) om nominering till Mälarens vattenvårdsförbund. 
KSN-2015-1264. Handling. 

Mona Camara Sylvan (Fl) och Tomas Karlsson (Fl) om brister i det nya 
färdtjänstsystemet. KSN-2015-1270. Handling. 
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Jonas Segersam (KD) med anledning av aviserad nedläggning av Omtanken. 
KSN-2015-1301. Handling. 

Therez Olsson (M) om att införa en applikation för att underlätta ett renare Uppsala. 
KSN-2015-1302. Handling. 

Anna Manell (FP) om nyanländas skolgång. 
KSN-2015-1306. Handling. 

Förslag Kommunfullmäktige medger att interpellationerna får framställas och besvaras vid 
fullmäktiges sammanträde den 7 september. 

Svar på interpellationer av: 
Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fl) om de mest utsatta bland oss i 
Uppsala kommun. Ärende 67. Handling. 

Benny Lindholm (FP) om framtiden för maskinanläggningsförarutbildningen. 
Ärende 68. Handling. 

Mohamad Hassan (FP) om att flytta förvaltningar för en levande landsbygd. 
Ärende 69. Handling. 

Benny Lindholm (FP) om framtiden för arbetsmarknadsinsatser i Uppsala. 
Ärende 70. Handling. 

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. Ärende 71. Handling 

Motioner för kännedom av: 
Jonas Segersam (KD) om ny modell för placeringar av barn. 
KSN-2015-1189. Handling. 

Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fl) om närvarorätt för förtroende- 
vald enligt kommunallagen 4 kap 23 §. 
KSN-2015-1190. Handling. 

Mona Camara Sylvan och Tomas Karlsson (båda Fl) om könsuppdelad statistik 
bortom tvåkönsnolinen. 
KSN-2015-1191. Handling. 

Motionerna anmäldes och föredrogs i korthet vid fullmäktiges sammanträde 
den 25 maj 2015 

Valberedningens protokoll bifogas. 



Feministiskt initiativ 
Fråga om varför fältarbetare försvunnit från "Råd och Stöd" 

En fältarbetare fyller en nyckelfunktion i närsamhället och kan hjälpa personer med allt ifrån 
att en välbehövlig pratstund till sällskap hem på kvällen om hen är rädd att gå hem i mörkret. 
En fältarbetare kan förmedla kontakter på plats, till kuratorer, ungdomscenter eller andra 
stödfunktioner. De finns till för alla och borde vara en prioriterad funktion när vi planerar för 
hur vi ska skapa trygga platser och miljöer samt när vi bygger upp den dialog mellan 
närsamhälle och sociala stödverksamheter som behövs för att genom en tillgänglighet och 
öppenhet nå fler människor i behov av stöd. 

Anledningen till att fältarbetare inte längre finns i Uppsala motiveras av "Råd och Stöd" med 
att verksamheten behöver spara för att nå en ekonomi i balans samt att resurser istället 
investeras på andra områden. Incitament om besparingar har varit framträdande under 
budgetdebatter som varit men den sittande majoriteten har varit mycket tydliga med att 
satsningar på social trygghet ska vara prioriterade under den kommande mandatperioden. 
Feministiskt initiativ ställer sig positiva till att den sittande majoriteten vill göra verklighet av 
det faktum att ekonomi är ett vektyg för att nå god välfärd för kommuninvånarna, och inte ett 
mål i sig. 

Med anledningen av att funktionen fältarbetare försvunnit från verksamheten "Råd och stöd" 
frågar vi ordförande för socialnämnden llona Szatmari Waldau om det finns en ambition om 
att införa denna funktion på socialtjänsten eller att uppdra till "Råd och Stöd" att återinföra 
fältarbetare? 

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE 

Ink 2015 -06- 04 

Mona Camara Sylvan 
Kommunfullmäktigeledamot (Fl) 

Dlarienr. 

rAktbil 1
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Diarienr. 

Aktbil 

Enkel fråga till KSO, Marlene Burwiek; 

Från Centerpartiet i Uppsala kommun 

Brandmännens riksförbund har varslat om strejk för landets deltidsbrandmän sedan 
förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal med SKL strandat. Om ingen överenskommelse nås 
kommer stridsåtgärderna träda i kraft 2015-06-15. Det innebär bla att blockad införs mot all 
forni av tjänstgöring på tid utanför ordinarie beredskapsschema, blockad mot övningar på tid 
utanför ordinarie beredskapsschema, blockad av materielvård samt blockad mot allt arbete 
förutom räddningstjänstuppdrag samt livräddande sjukvårdsuppdrag 

Sommannånadema är en härlig tid, men också en tid med stora risker. Många människor rör 
sig i naturen med fara både för drunkningsincidenter och skogsbränder. Men risken är också 
stor för icke akuta händelser. Exempelvis strömavbrott och översvämningar, med 
efterföljande problem för hemtjänst och övrig omsorgsverksamhet. Deltidsbrandmännen fyller 
där en viktig funktion då de fungerar som en betydelsefull del av kommunens egen 
krisberedskap, främst på landsbygden. Deras lokalkännedom är ovärderlig, även vid mindre 
incidenter. 
Den rådande konflikten gällande kollektivavtal är inget som kommunen kan eller bör ha 
åsikter om i detta skede. Men effekterna för kommunens invånare, främst beredskapen vid 
icke akuta händelser, är en kommunal angelägenhet och kräver därför en beredskap. 
Problemen som kan uppstå kommer sannolikt drabba orter på landsbygden, som är de som har 
närhet till en deltidsstation. 

Min fråga lyder: 

Har kommunen vidtagit några åtgärder för att säkra trygghet och säkerhet för de orter som 
påverkas av en eventuell strejk hos deltidsbrandmännen? 

Stefan Hanna, kommunalråd 
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Diadem' 

Fråga kopplad till en starkt försvagad upphandlingsverksamhet i Uppsala kommun 

Frågan är ställd till: Kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick 
Frågan är ställd av kommunalrådet Stefan Hanna, Centerpartiet 

Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Uppsala kommun utgör en mycket viktig och 
betydelsefull del av kommunens verksamhet. Kommunen upphandlar årligen tjänster och 
produkter för över tre miljarder kronor och dessa funktioner är också avgörande för att 
kommunen ska uppnå tuffa miljö- och klimatmål. 

Både invånare och anställda ska kunna förvänta sig att kommunen har en kompetent 
organisation som sköter upphandlingar och inköp till kommunen på ett professionellt sätt. Det 
är synnerligen viktigt, bland annat ur ett kvalitetsperspektiv på upphandlade tjänster och 
produkter men också för omsorgen av skattebetalarnas pengar och kommunens begränsade 
resurser. För att kunna göra bästa möjliga upphandling av tjänsteleverantör, oavsett tjänst och 
produkt, krävs det en professionell tjänstemannaorganisation som har en förmåga till 
detsamma. Det är därför mycket olyckligt att den viktiga upphandlings- och 
inköpsverksamheten inte har ingått i den flytt av funktioner som har genomförts till 
Stationsgatan 12. Ett beslut som tyvärr har bidragit till att Uppsala kommun har förlorat 
värdefull kompetens inom upphandlingsverksamheten. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Marlene Burwick: 

Fråga: Anser kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick, att den viktiga upphandlings-
och inköpsverksamheten inom kommunen fungerar väl? Vad anser Marlene Burwick har 
brustit? Och vilka förbättringar och korrigeringsåtgärder vidtas? 

/Stefan Hanna, kommunalråd, Centerpartiet 
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Dlarienr, 

ktb: i 

Interpellation om nominering till Målarens vattenvårdgfö-rlmnd 

Uppsala kommuns fullmäktige utsåg så sent som i april i år, efter flera bordlägganden och ett 
återtagande, ett ombud till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma samt en nominering 
till dess styrelse. Båda uppdragen gick till Miljöpartiet. 

Därefter har en märklig hantering skett i kommunstyrelsen. Den 6 maj, dvs efter att 
kommunfullmäktige äntligen fastställt nomineringarna till Mälarens vattenvårdsförbund, 
kan man läsa i protokollet: "På förslag av ordföranden behandlar kommunstyrelsen utöver 
tidigare kungjorda ärenden, nominering av ledamöter till Målarens Vattenvårdsförbund". 
Ärendet hade inte beretts i valberedningen och inte kommunicerats med oppositionen. 

Inget av styrelsemandaten som enligt överenskommelse i Målarens vattenvårdsförbund 
tillfaller Uppsala kommun var dock föremål för val vid årsstämman den 18 april 2015. 
Mandattiden för både den ordinarie ledamoten och ersättaren går ut först nästa år. 

Enligt uppgift ansåg Uppsalas ombud ändå att årsmötet kunde byta ut en av 
styrelseledamöterna som inte avsagt sig och vars mandattid inte gått ut. Det blev till och 
med omröstning om att avsätta en ledamot i förtid, berättas det. Stödet visade sig vara litet. 

Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell förening med cirka femtio medlems-
organisationer och medlemsföretag. 22 kommuner är medlemmar. Föreningen bildades 
1998. Behovet av samverkan återkommer ofta i beskrivningarna då anspråken på 
Mälaren är många och i vissa fall motstridiga. 

Ordförande i Mälarens vattenvårdsförbund är kommunalråd för socialdemokraterna i 
Västerås. Vice ordförande är Lars Bäcklund (M), Uppsala. 

Enligt stadgarna består styrelsen av femton ledamöter och lika många suppleanter. Halva 
styrelsen skall väljas årligen då mandattiden är två år. Styrelsen består av fem 
representanter för de 22 kommunerna, fyra representanter för länsstyrelserna, två 
representanter för industrin, en representant för landstingen, en representant för fiskets 
intressesammanslutningar, en representant för jordbrukets intressesammanslutningar och 
en representant för sjöfarten. 

Frågor: 

1) Tycker inte majoriteten att Uppsala kommun skall respektera föreningens stadgar? 

2) Varför har valärendet inte beretts ordentligt? 

Uppsala den 25 maj 2015 
g / 

Cecilia Forss (M) 



Feministiskt initiativ 
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Diarienr,  

Aktbil / 

Interpellation om brister i det nya färdtjänstsystemet 

Färdtjänsten kostnader ökade under 2014. Färdtjänstens kvalité minskade även nu under 2015. 
Det nya systemet som förväntades minska kostnader har istället minskat kvalitén och ökat 
missnöjet hos resenärerna. 

Med långa väntetiderna, dåligt koordinerad samåkning och komplicerade pris och regelssystem 
har fått många som har råd att istället ta taxi. Taxibolag har mött dessa nya resenärer med olika 
former av rabatterade lösningar som seniorkort och liknande, men dessa alternativ är naturligtvis 
fortfarande dyrare än färdtjänsten. Och som alltid när en offentlig verksamhet sköts undermåligt 
kommer människor som har råd att välja privata alternativ medan de som inte har råd tvingas till 
att ta emot de undermåliga tjänsterna. Vi hamnar då i en situation där storleken på plånboken 
avgör hur väl du kan ta dig runt i staden. Då blir det våra mest ekonomiskt utsatta äldre och 
personer med funktionsvariationer som utsätts. 

Vi anser och hoppas att att gatu och samhällsmilj önämnden tar på sig ansvaret för att se över, 
göra om och göra rätt efter den uppmärksammade kritiken som framkommit och vår förhoppning 
är naturligtvis att Uppsala kommun ska arbeta för att alla har likvärdiga förutsättningar för att 
kunna ta sig fram i samhället. Den nya restidsgarantin som införts ser vi som ett av många led på 
vägen till att erbjuda Uppsala kommuns invånare en jämlik och kvalitativ färdtjänst. 

Våra frågor till ordföranden för gatu och samhällsmilj önämnden Johan Lundqvist är 

Finns det ett pågående arbeta för att åtgärda bristerna i färdtjänstsystemet? 
På vilket sätt arbetar nämnden just nu med att se till jämlik tillgång till kvalitativ 
färdtjänst? 
Hur har bristerna i det nuvarande färdtjänstsystemet uppmärksammats i nämnden och har 
nämnden varit i dialog med färdtjänstens resenärer i syfte att ta reda på vilka som 
förfördelats och varför? 
Finns det en ambition om att inför ett eventuellt framtagande av ett nytt 
färdtjänstsystemet (alternativt en omorganisering av den nuvarande systemet) starta en 
mer intensiv medborgardialog kring färdtjänstens utformning där resenärer och berörda 
får möjlighet att uttala sig om, och påverka utformningen av färdtjänstsystemet? 

Mona Camara Sylvan 	 Tomas Karlsson 

Kommunfullmäktigeledamot (H) 	 Kommunfullmäktigeledamot (Fl) 
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Interpellation av Jonas Segersam (KB) med anledning av aviserad 
nedläggning av Omtanken 

För ett par år sedan inrättades ett särskilt Palliativt Centrum i Uppsala. Bakgrunden för kommunens 
del var att Omtanken flyttade från andra lokaler till Geneticum vid Ultuna. I samband med detta fick 
man till stånd en välkommen samordning av Uppsala kommuns och landstingets insatser för palliativ 
vård. 

Vi kristdemokrater är måna om att samarbetet mellan kommun och landsting skall utvecklas, 
inte avvecklas. Speciellt på de områden som berör medborgare som inte själva förmår att 
driva sina intressen är det avgörande att ha en etisk grund för förändringar av verksamheten. 

Gällande den palliativa vården är den av lätt insedda skäl den kanske mest känsliga vård vi 
ger, därför är det så viktigt att den fungerar och är tillgänglig. När det palliativa centrumet 
byggdes var tanken att ha ett FoU-centrum där för utbildning och utvecklingsarbete för 
personal som arbetar med palliativ vård i kommuner och inom primärvården. Tyvärr har 
lokalerna under en tid stått tomma, men när det nu finns planer på att överföra 
Regionförbundet och dess FoU-avdelning till landstinget har vi ett gyllene tillfälle att stärka 
och utveckla samarbetet mellan kommun och landsting. Vi skulle exempelvis kunna ha en 
gemensam nämnd där vi kan formalisera denna samverkan och låta de verksamheter som idag 
har det operativa ansvaret inom äldrevård och socialtjänst tydligt få beställa och definiera 
utvecklingsarbetet utifrån sina behov. 

Den palliativa vården är en viktig resurs för människor i livets slutskede och dess anhöriga. 
Idag finns totalt 32 enkelrum fördelat på två vårdavdelningar, landstingets Hospice (12 
platser) och kommunens Omtanken (20 platser, från ursprungligen 33). Det finns även plats 
för 50 vårdtagare i hemmet med Sjukvårdsteamet. Omtanken är ett palliativt korttidsboende 
som är till för de allra sjukaste och svagaste människorna, och på avdelningen finns 
sjuksköterskor och undersköterskor tillgängliga dygnet runt, så även läkare och jourläkare. 
Omtanken erbjuder även palliativa sviktplatser, vilket innebär att den som normalt har 
hemsjukvård men som drabbas av sviktande omständigheter kan få komma in och få hjälp. 

I Uppsala län behöver dessutom några barn palliativ vård varje år, men tyvärr är 
organisationen för just detta inte optimal då inriktningen just nu inte är anpassad efter den 
målgruppen. Vi har kommit långt och har hög kompetens inom palliativ vård men 
administrationen brister, vilket innebär att utsatta barn och vuxna faller mellan stolarna. 

I stället för att ensidigt avlöva olika delar av Palliativt centrum såsom Omtanken behöver vi 
sätta oss ner tillsammans mellan kommun och landsting och bestämma hur vi tillsammans 
bäst möter de behov som finns på detta område. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick: 

Varför väljer majoriteten att lägga ned Omtanken, som är en av de viktigaste och mest 
känsliga vårdinrättningarna vi har, istället för att formalisera samarbetet med 
Landstinget i Uppsala län? 
På vilket sätt har förändringen föregåtts av en process tillsammans med landstinget där 
man säkerställer en fortsatt god palliativ vård med utgångspunkt i Palliativt centrum? 
Vad betyder en nedläggning av Omtanken när det gäller ingångna lokalkontrakt för 
Palliativt centrum? 



- 	På vilket sätt kommer majoriteten att arbeta för en god process när det gäller 
samarbetet med landstinget angående framtida FoU-resurser, på det sociala- och 
omsorgsområdet? 

Jonas Segersam 
Kommunalråd (KD) 
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I Aktbil 

Uppsala den 10 juni 2015 

Therez Olsson (M) 

Interpellation till kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) 

Inför en applikation för att underlätta ett renare Uppsala 

Under våren inleddes en kampanj i Uppsala kommun mot nedskräpning med ambitionen att 
bli den plats som är renast i Sverige. Det är ett mål som enbart kan nås om alla hjälps åt. 

För att göra det lätt att göra rätt måste vi underlätta för Uppsalaborna att bidra till den renare 
staden. För att nå dit vill jag att Uppsala kommun gör det så smidigt som möjligt för 
uppsalaborna att lämna felanmälningar, klagomål och förbättringsförslag. Det kan bland 
annat ske via telefon, på nätet eller via en app. Vi behöver alla hjälpas åt så att vi får en 
renare, snyggare och tryggare stad. 

Jag vill att Uppsala kommun går steget längre och skapar en applikation, i likhet med den 
som Stockholms stad har, där medborgarna lätt kan skriva in synpunkter som kanaliseras till 
rätt mottagare för åtgärd. Appen syftar till att Uppsalaborna på ett snabbt, enkelt och effektivt 
sätt ska kunna göra en felanmälan när och var de vill. Med hjälp av dagens teknik med 
telefonens inbyggda kamera och gps blir det också lätt för mottagaren att se exakt vad som 
behöver åtgärdas och var. Sedan kan kommunen prioritera inkomna ärenden utifrån en 
prioriteringsordning. 

Bland annat ska man kunna felanmäla bristfälliga saker på våra lekplatser, man kan lämna 
klagomål att det är väldigt nedskräpat på en viss plats, var trasig gatubelysning finns och så 
vidare. 

I förra veckan ägde flera firanden rum runtom i staden, bland annat studentfirande och 
nationaldag. Flera dagar senare låg fortfarande mängder av skräp längs våra gator. Ett annat 
exempel är cykelvägen mellan Stenhagen och Vänge. En väg som används flitigt. Inte förrän 
i slutet av maj månad sopades gruset från vinterväghållningen bort. Detta hade kunnat göras 
bättre, kanske var man inte från kommunens sida medveten om problemet. Det är heller inte 
helt enkelt som uppsalabo att veta var man ska kanalisera sina klagomål/förbättringsförslag. 
Jag tycker att en av kommunens uppgifter är att hålla staden ren och snygg och därför bör 
detta underlättas. Jag ser stor förbättringspotential och en applikation som förenklar det kan 
vara ett sätt att göra det lätt att göra rätt. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet Maria Gardfjell (MP) 

Hur ser ansvarigt kommunalråd på situationen? 

Finns möjligheten att utveckla en applikation i syfte att förbättra utemiljön i Uppsala 
kommun? 

Finns andra utvecklingsplaner i led med att Uppsala ska bli renast i Sverige? 
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Interpellation 

I UNT den 2 juni kan man läsa följande: "Uppsala kommun vill placera nyanlända i gymnasieåldern på 
Komvux, trots att det finns platser inom den ordinarie gymnasieskolan. Nu protesterar personalen vid Cis 
mot planerna." 

Det tar mellan 2 till 8 år att nå modersmålsnivå för en person som lär sig svenska. Tidigare skolbakgrund, 
språkkompetens och väl genomtänkt undervisningssystem spelar därmed roll för hur lång tid detta kommer 
att ta. Ett socialt åldersadekvat sammanhang stärker inläraren att tillägga sig språkkunskaper och sociala 
koder. Skolinspektionen (2014) framhåller att undervisningen av nyanlända elever inte bör ske isolerat från 
skolans ordinarie undervisning. Många av de nyanlända eleverna i Skowronskis (2013) studie kände sig 
mycket ensamma, särskilt de första åren, vilket till viss del beror på ett bristande socialt ansvarstagande från 
skolan, 

Skolverket skriver följande på sin hemsida: Ikvalitetsarbetet bör riktlinjerna finnas, följas upp och utvärde-
ras regelbundet. På det viset synliggörs kommunernas behov och åtgärder för att stärka de nyanlända ele-
vernas särskilda utgångsläge kan sättas in. Fokus på att alla elever, även de nyanlända, förväntas nå de 
nationella målen blir då tydligare. 

Det är viktigt att all skolintroduktion sker efter individuella behov, och att -flera system måste kunna fungera 
parallellt. 

Forskaren Nihad Bunar har jämfört olika kunders mottagande och organisering för nyanländas skolgång. Det 
man enkelt kan säga är att oavsett tillvägagångssätt måste organisationen och undervisning vara genomtänkt. 

Att, utan utredning och tillräcklig beredning och utan nämndens kännedom göra en större förändring i 
nyaländas skolgång och dess organisation är anmärkningsvärt. 

Jag vill mot bakgrund av detta fråga kommunalrådet Caroline Andersson: 

- Hur har den rödgröna majoriteten tänkt att arbetet med nyanländas skolgång ska fungera? 

- Varför är inte nämnden informerad om det pågående arbetet, som aviserats i UNT den 2 juni? 

- Anser kommunalrådet att det är lämpligt att beslut som dessa sker utanför nämndens kännedom och mot 
de tjänstemän som torde ha bäst kunskaper om nyanländas lärande? 

- När initierades arbetet med att ändra organisationen så att elever ska kunna läsa på Komvux och vem fat-
tade det beslutet? 

Anna Malla FP 
Vice gruppledare 
Ledamot i Utbildningsnämnden 
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Mona Camara Sylvan och Tornas Karlsson (båda Fl) har ställt två frågor till kommunstyrelsens 

ordförande Marlene Burwick (S) om kommunens arbete för socialt utsatta EES-medborgare. Frågan 

har lämnats över till mig för besvarande. 

Regeringen har utsett en nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare. Det är 

nödvändigt att vår kommun följer det arbetet och är delaktiga i en nationell strategi som bygger på 

humanitära principer. Det pågår just nu en debatt om vad kommunerna kan göra i den här frågan. 

Röda Korset har framfört att regeringen bör komplettera samordnarens uppdrag med ett direktiv om 

att samla Sveriges kommuner i en gemensam strategi, samt att utreda vilka regler som ska gälla för 

de EES-medborgare som har varit här i mer än 90 dagar. I Uppsala arbetar vii dag i en modell där 

kommunen i samarbete med ideella organisationer bedriver olika verksamheter för den här gruppen. 

Det är inte så att det gemensamma har lämnat över ansvaret till frivilliga, vi samverkar med 

organisationer som utgör ett komplement till kommunens verksamhet. 

Vad det gäller EES-medborgares rättigheter i det svenska välfärdssystemet så bygger 

socialtjänstlagen på frivillighet. Det är den enskilde som måste vända sig till socialtjänsten, vad som 

är nödvändig hjälp för att avhjälpa en akut nödsituation måste socialtjänsten bedöma i varje 

enskilt fall. 

Interpellanterna sätter fingret på en grundläggande problematik när vi talar om gruppen fattiga EU-

medborgare. Bland många av dessa finns en stark misstro till samhällets institutioner, vilket är ett 

resultat av en lång historia av förföljelse och diskriminering. Det är viktigt att kommunen genom 

Crossroadsverksamheten och härbärget för EES-medborgare skapar kontaktytor med den här 

gruppen. Det får inte vara så att vi utför en verksamhet som inte efterfrågas eller önskas. Den 

utvärdering som behandlades av kommunstyrelsen i maj konstaterar att även om arbetet är svårt så 

är kommunens insatser för den här gruppen värda att fortsätta med. Inom den rödgröna majoriteten 

för vi återkommande en diskussion om hur vi på bästa sätt ska hantera denna mycket komplexa 

situation. 

Ilona Szatmåri Waldau (V) 

Kommunalråd 
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Svar på Interpellation om framtiden för anläggningsmaskinförar-
utbildningen 
Interpellanten ställer två frågor angående anläggningsmaskinförarutbildningen. 

• Hur ska Uppsala kommun kunna uppfylla arbetsmarknadens behov av 
anläggningsmaskinförare i Uppsala? 

• Är det arbetsmarknadspolitiskt smart och samhällsekonomiskt klokt att lägga ned 
anläggningsmaskinförarutbildningen när det är brist på anläggningsmaskinförare i 
Uppsala? 

Svar på frågan: Hur ska Uppsala kommun kunna uppfylla arbetsmarknadens behov av 
anläggningsmaskinförare i Uppsala? 
Utbildningen mot anläggningsmaskinförare finns kvar vid Bolandgyrnnasiet åtminstone till 
sommaren 2016. Det innebär att det finns tid för Arbetsmarknadsförvaltningen att planera en 
fortsättning och utveckling av utbildningen trots att den på sikt försvinner från den egna 
regins utbud. 

Det finns flera alternativ att uppfylla arbetsmarknadens behov av anläggningsmaskinförare. 

Utbildningen är kostnadskrävande att starta upp som en egen utbildning inom komvux vilket 
medför att vi måste planera in utbildningen på en skolenhet som ger utbildningen som 
gymnasieutbildning om vi ska driva utbildningen själva. Det alternativet är inte aktuellt då 
utbildningen som bedrivs vid Bolandgymnasiet inte följer med till Jällagyrnnasiet. 

Utbildning mot anläggningsmaskinförare går även att läsa i andra kommuner med 
interkommunal ersättning. Utbildningen mot just anläggningsmaskinsförarutbildningen finns 
inom pendlingsavstånd på flera platser i Stockholmsregionen samt t ex i Västerås. 

I Uppsala pågår sedan flera år ett samarbete med kommuner i Uppland samt Sigtuna kommun 
när det gäller just yrkesutbildningar. Utbildningarna presenteras i en gemensam katalog och 
kostnaderna för utbildning kommunerna emellan regleras med sedvanlig interkommunal 

Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala. se  
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ersättning. För de utbildningar som inte finns i den närmaste regionen tillämpas också 
generösa bestämmelser för elever från Uppsala att kunna ta del av Stockholmsregionens breda 
utbud. 

Ett annat alternativ är att utreda möjligheten att bedriva utbildningen i nära samarbete med 
byggbranschen. 
Under våren har förvaltningen uppvaktats av representanter från Sveriges byggindustrier, 
Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN), fack och arbetsgivare om att tillsammans med 
komvux starta en vuxenutbildning med inriktning mot kranförare. Kranförarutbildningen har 
större delen av de teoretiska momenten gemensamma med det som ges inom 
anläggningsmaskinförarutbildningen. Här finns goda förutsättningar att genomföra en 
utökning av elevgruppen inom komvux utan att behöva investera i maskinpark eller 
utrymmen för de praktiska momenten. Parallelliteten i de teoretiska momenten möjliggör 
samläsning mellan utbildningarna vilket gör att kostnaden för lärartjänster inte ökar trots fler 
elever. Havator, som är ett av nordens största kranföretag, har erbjudit sig att ställa resurser 
till förfogande för de praktiska momenten vid genomförandet av utbildningen. Havator har 
aviserat ett stort rekryteringsbehov av kranförare och löser sitt nuvarande bemanningsbehov 
med övertid respektive pensionerade kranförare. 
Arbetsförmedlingen bedömer att kranförare har goda möjligheter till arbete under det 
närmaste året. Den starka byggkonjunkturen under 2015 påverkar j obbmöjlighetema positivt. 
Även på fem och tio års sikt väntas möjligheterna till jobb vara goda. 
Ett liknande samarbete med motsvarande företag inom anläggningsmaskiner är därmed 
intressant att utreda för att kunna erbjuda en utbildning i nära samarbete med branschen. 

Svar på frågan: Är det arbetsmarknadspolitiskt smart och samhällsekonomiskt klokt att 
lägga ned anläggningsmaskinförarutbildningen när det är brist på 
anläggningsmaskinförare i Uppsala? 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att nå en budget i balans år 2018 inom 
gymnasieskolan. 
Bakgrunden till de lagda förslagen om avveckling av skolenheter och utbildningar kommer av 
att den kommunala gymnasieskolan under flera år redovisat stora ekonomiska underskott. 
2014 redovisade gymnasieskolan ett bokslut på -54 miljoner kronor. En ekonomisk prognos 
som utbildningsförvaltningen gjort förutspår ett underskott på cirka 100 miljoner kronor för 
budgetåret 2018 om inga åtgärder vidtas. 
Det ekonomiska underskottet för de kommunala gymnasieskolorna beror på flera faktorer. 
En utredning gjord av externa konsulter tillsammans med kommunen visar att underskottet 
framförallt beror på följande orsaker: 

• Ett minskande elevunderlag till gymnasieskolorna i kommunen. 
• Höga lokalkostnader kombinerat med ineffektivt utnyttjande av lokaler. 
• Många utbildningar och olika inriktningar med få elever. 
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Skälet till att antagningen till Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning 
anläggningsfordon utgår ur utbudet av gymnasieutbildningar för åk 1 i Uppsala kommun är 
främst ekonomiskt. På grund av det låga antalet elever kan inte kostnaderna täckas av 
nuvarande programersättning. Om inriktningen dessutom skulle behöva omlokaliseras, 
kommer det att innebära ytterligare investeringskostnader. 
15-20 komvuxelever per år läser yrkesutbildningen mot anläggningsmaskinförare i 
Bolandgymnasiets regi. Att driva utbildningen som en egen vuxenutbildning har, som tidigare 
nämnts, mycket höga kostnader och ska den vara genomförbar med antalet elever som söker 
utbildningen måste utbildningen ges antingen i samarbete med en gymnasieskola, som har 
utbildningen som gymnasieutbildning, eller via interkommunal ersättning där eleverna tar del 
att utbildningen i en annan kommun. 

Ulrik Wämsberg (S) 
Ordförande Arbetsmarknadsnämnden 



Svar på interpellation om att flytta förvaltningar för en levande 
landsbygd 
Kommunalrådet Mohamad Hassan (FP) frågar om "Uppsalas styrande majoritet kan tänka sig att 

flytta ut kommunala förvaltningar från Uppsala stad till landsbygden?". 

Att säkerställa en livskraftig landsbygd som ständigt utvecklas är en prioriterad fråga för den 

rödgröna majoriteten. Vi har det uttalade målet att Uppsala ska vara en av Sveriges bästa 

landsbygdskommuner. Precis som Mohamad Hassan lyfter fram är det till exempel viktigt med väl 

utbyggt bredband och fungerande posthantering på landsbygden. Arbetet med att utveckla 

landsbygden sker brett och involverar många olika nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. 

Kommunen har även anställt en landsbygdsstrateg som jobbar med utvecklingen av landsbygden och 

underlättar för civilsamhällets kontakt med kommunen. 

Den rödgröna majoriteten delar dock inte Mohamad Hassan och Folkpartiets inställning att 

utlokalisering av förvaltningar är en effektiv metod för att stärka landsbygden. Mohamad Hassan 

berör det pågående arbetet med att se över förvaltningarnas lokalisering och lokalkostnader. 

Inriktningen är att sänka lokalkostnaderna och förbättra samverkan mellan olika förvaltningar genom 

att samla förvaltningar på ett och samma ställe. Medborgarna förväntar sig, med rätta, att den 

kommunala förvaltningen är kostnads- och tidseffektiv. Genom att samlokalisera förvaltningar skapas 

bättre kontaktytor samtidigt som risken minskar för att frågor faller mellan stolarna eller inte löses ut 

på ett effektivt sätt. 

Vi tror varken att det skulle gynna kommuninvånarna på landsbygden eller i staden att splittra 

förvaltningarna och utlokalisera dem på olika platser. Dessutom finns anledning att misstänka att ett 

sådant förehavande skulle medföra ökat resande för medarbetare och mindre effektiv handläggning. 

Den rödgröna majoriteten jobbar däremot vidare med att se över hur den offentliga servicen till 

medborgarna kan utvecklas på landsbygden. Goda exempel finns från många olika delar av landet. 

Som exempel kan Örnsköldsvik nämnas, som framgångsrikt arbetat med att inrätta så kallade 

servicepunkter, där offentlig service har samlokaliserats. Här pågår nu ett arbete i Uppsala för att dra 

nytta av de exempel som finns på framgångrikt arbete i andra kommuner. 

Erik Pelling 

Kommunalråd (5) 
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Svar på Interpellation om framtiden för arbetsmarknadsinsatser 
Uppsala 
Interpellanten ställer tre frågor angående upphandlade arbetsmarknadsinsatser i 
Uppsala 

• Kommer Socialdemokraterna, Milj öpartiet och Vänsterpartiet att förlänga den 
framgångsrika tjänstekoncessionen för arbetsmarknadsinsatser? 

• Om inte, hur ska du säkerställa de arbetslösas valfrihet och arbetsmarknadsinsatsernas 
flexibilitet och kvalitet om tjänstekoncessionen upphör? 

• Kommer Uppsala kommun kunna tillgodose de arbetslösas behov av 
arbetsmarknadsinsatser i tid om de upphandlade utförarna försvinner? 

Svar på frågan: Kommer Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att 
förlänga den framgångsrika tjänstekoncessionen för arbetsmarknadsinsatser? 

Nej. 

Utvärderingen av de upphandlade arbetsmarknadsinsatserna visade att utfallet har varit bäst 
för personer som varit utan arbete eller studier upp till 4-6 månader innan de skrevs in på 
Navet medan utfallet för personer med långvarigt bidragsmottagande inte fallit lika väl ut. 

Uppsala har en hög andel långvariga biståndsmottagaren och kommunen saknar tillräckliga 
insatser för gruppen. Utvärderingen av de upphandlade insatserna visar att insatsen med 
upphandlade arbetsmarknadsinsatser inte tillgodoser behoven för denna målgrupp. 

Huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken ligger hos Arbetsförmedlingen medan 
kommunens roll är kompletterande. Här gäller det att undvika dubbelarbete och att 
kommunen blir komplementet och samverkanspartnern till AF. 
Arbetsföiinedlingen har ett tydligt uppdrag om att förebygga och minska långtidarbetslöshet 
genom att lägga mycket kraft på personer med störst behov. Uppdraget till 
Arbetsföiinedlingen har utvidgats till att förbättra matchningen av arbetssökande som står 
näpnare arbete mot lediga platser. Utöver detta finns ett tydligt uppdrag om att samverka med 
landets kommuner för att minska arbetslösheten. 

Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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Arbetsförmedlingens prioriterade områden under 2015 (Arbetsförmedlingens 
verksamhetsplan 2015, Dnr Af-2014/272384): 

• Fokus på ett arbetsgivarperspektiv för att få in fler platser och få ut fler i 
sysselsättning. 

• Matchning av sökande närmare arbetsmarknaden mot arbete. 
• Förebygga och minska långtidsarbetslöshet genom att lägga mest kraft på dem som 

har störst behov utan att försumma stödet till dem som snabbt kan komma in på 
arbetsmarknaden. 

• Ungdomsarbetslösheten ska minska i samverkan med bl a kommunerna. 
• Nyanlända ska lämna etableringen för arbete eller studier. 

Uppsalas starka arbetsmarknad 
Uppsala län har landets lägsta andel inskrivna arbetslösa. (5,3 % i april 2015) Jfr Gävleborg 
med landets högsta (11,4 % i april 2015). Utrikes födda går mot strömmen och har en ökande 
arbetslöshet. 

I landet är arbetslöshetssiffran för ungdomar den lägsta på 6 år i april. I Uppsala minskar 
andelen unga arbetslösa 18-24 år men dock inte när det gäller utrikes födda. 

IVE 
I WE har vi uttryckt ett fokus på att minska långvarigt biståndsmottagande genom samverkan 
som leder till riktade och behovsanpassade arbetsmarknadsinsatser. Med det minskade 
kommunbidraget för arbetsmarknadsinsatser 2016 krävs prioriteringar och långvariga 
biståndsmottagare är en högt prioriterad grupp. 

Socialstyrelsens öppna jämförelse av ekonomiskt bistånd 2014 visar att Uppsala kommun har 
en större andel långvariga bidragstagare än riket i övrigt. Riket hade en andel på 36,7 procent 
medan Uppsala redovisade 41,6 procent i öppna jämförelser. Personer som uppbär 
ekonomiskt bistånd mellan 10-12 månader under året räknas som långvariga 
biståndsmottagare. 
Under våren 2015 har en ökning skett av andelen hushåll med långvarigt biståndsmottagande 
och av andelen sjukskrivna som inte har rätt till sjukpenning eller har en låg inkomst från 
sjukförsäkringen. 

De upphandlade arbetsmarknadsinsatserna 
Utvärderingen visar att utfallet för personer som varit nära arbetsmarknaden varit bra. 
Gruppen långvariga har lågt resultat i utvärderingen och både arbetsmarknadssekreterarna och 
utförarna framför i utvärderingen att den grupp som bedömts stå längre ifrån arbetsmarknaden 
inte har fått det stöd som den behöver, och att det finns ett behov av utförare som riktar sig till 
vissa grupper, exempelvis akademiker och de som behöver språkpraktik. Enligt utförarnas 
egen bedömning är de enskilt största orsakerna till att deltagare inte kommer ut i arbete att de 
står för långt ifrån arbetsmarknaden. De största hindren anses vara bristande språkkunskaper 
eller sociala och hälsorelaterade problem. 
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Summering 
• Uppsala Kommun har en hög andel långvariga biståndsmottagare som är i behov av 

riktade och behovsanpas sade insatser. 

• Uppsala har en stark arbetsmarknad vilket gynnar de som står närmare 
arbetsmarknaden. 

• Arbetsförmedlingen har ett tydligt uppdrag om samverkan med kommunerna och ökat 
arbete med matchning av de som står nära arbetsmarknaden samt stöd till personer 
med nedsatt arbetsförmåga, sjukskrivna och ungdomar med aktivitetsstöd. 

• Nämnden har ett lägre kommunbidrag för arbetsmarknadsinsatser 2016 att förhålla sig 
till och får prioritera målgrupper för insatser därefter. 

• De upphandlade arbetsmarknadsinsatserna når inte gruppen långvariga 
biståndsmottagare i tillräcklig omfattning och tjänstekoncessionen som 
upphandlingsform innebär en stark begränsning för kommunen som uppdragsgivare 
att påverka innehållet i insatserna. 

Med anledning av det behöver arbetsmarknadsinsatserna ses över för att möta gruppen 
långvariga biståndsmottagare med riktade och behovsanpassade insatser och därför är det inte 
aktuellt att utlösa option på de upphandlade arbetsmarknadsinsatserna. 

Svar på frågan: Om inte, hur ska du säkerställa de arbetslösas valfrihet och 
arbetsmarknadsinsatsernas flexibilitet och kvalitet om tjänstekoncessionen upphör? 
Upphandlingen av arbetsmarknadsinsatser skedde i form av tjänstekoncession och fr o m den 
1 juni 2013 skulle personer kunna välja mellan olika godkända utförare för en 
arbetsmarknadsinsats. En innovationsvänlig upphandling där utförarna själva bestämmer 
innehåll och utförande var också en utgångspunkt för upphandlingen, med förhoppningar om 
att utöka antalet kanaler ut i näringslivet med hjälp av de enskilda utföramas redan 
existerande nätverk. Tillsammans med kanaler i egen regi skulle detta skapa fler vägar ut till 
arbete, som passar fler individer. 
Utvärderingen av insatserna visar inte på en högre grad av innovation utan deltagarna har 
erbjudits jobbcoaching, matchning och praktik som de mest förekommande aktiviteterna 
oavsett utförare. Valfriheten har handlat om vilken leverantör som utför tjänsten. De fördelar 
som tjänstekoncessionen har inneburit kanske mer handlar om tillgången till företagens 
existerande nätverk. 
I höstens kommande arbete med utvecklingen av arbetsmarknadsinsatser inom den egna regin 
måste målsättningen vara att hitta rätt insatser efter vars och ens behov och kunna stötta i en 
större omfattning på individuell basis. I utvärderingen av arbetsmarknadsinsatser 
framkommer att både deltagare och arbetsmarknadssekreterarna har uttryckt att aktiviteterna 
inte är tillräckligt individuellt anpassade, och att deltagarna känner att de vill ha mer 
individuell coachning, med inslag av motivationssamtal. Deltagare och 
arbetsmarknadssekreterarna anser att deltagarna borde ha mer schemalagd tid hos utförararen 
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och få mer individuell coachning. Vissa utförare har uttryckt att de önskar att de hade bättre 
möjlighet att arbeta individuellt med deltagarna. 

En mer individualiserad insats skapar förutsättningar för en flexibilitet för deltagaren att 
utifrån sina behov kunna ta del av insatser och kombinera detta med övrigt stöd, studier eller 
andra insatser. 

Val av insats inom egenregin föregås alltid av dialog med den enskilde i syfte att de 
aktiviteter/insatser som beslutas ska möta såväl förutsättningar, förmåga och motivation. Inom 
insatser som t ex arbetsträning, praktik och välfärdsanställning finns löpande möjligheten att 
vid behov t ex skifta arbetsplats eller förändra omfattning och målbild. Insatsernas kvalitet 
mäts återkommande och den arbetsgrupp inom egenregin som tidigare deltog i 
tjänstekoncessionen fortsätter att tillhandahålla aktiviteter till prioriterade målgrupper. 
Skillnaden mot tidigare är, förutom att den administration som krävdes i samband med 
tjänstekoncessionen försvinner, att arbetet inte längre styrs av fasta beslutsperioder utan kan 
anpassas individuellt och utan särskild handläggning förlängas vid behov. 

Den nya kommunala organiseringen möjliggör vidare en hög flexibilitet och möjligheter till 
snabb omställning då tidigare bundna årslånga avtal styrde de kommunala insatserna innehåll, 
kvalitetskrav osv. Alla insatser inom egenregin organiseras inom samma avdelning vilket i sig 
bidrar till korta ledtider vid beslut om förändringar av t ex målgruppsfokus, kvantiteter och 
prioritering av aktiviteter. 

Färre utförare ger en förutsättning för att kunna arbeta mer kvalitativt med uppföljningen och 
därmed säkerställa en hög kvalitet i insatsen. 

Svar på frågan: Kommer Uppsala kommun kunna tillgodose de arbetslösas behov av 
arbetsmarknadsinsatser i tid om de upphandlade utförarna försvinner? 
Majoriteten av de som tagit del av de upphandlade arbetsmarknadsinsatserna har stått relativt 
nära arbetsmarknaden. Deras behov av insatser kommer att kunna tillgodoses genom 
arbetsförmedlingens prioritering av ett utvecklat matchningsarbete och det ökade utbudet av 
lediga jobb på Uppsalas arbetsmarknad. 

Vidare så kommer satsningar i Vårändringsbudgeten på bland annat unga genom traineejobb 
och utbildningskontrakt som en del av 90-dagarsgarantin. Traineejobben kompletterar de 
redan befintliga yrkesintroduktionsavtalen. När det gäller övriga grupper görs en satsning på 
ett kunskapslyft som möjliggör för fler att skaffa sig en yrkesutbildning motsvarande 
gymnasial nivå vilket numera är minikravet för flertalet jobb. Satsningar kommer även när det 
gäller gruppen nyanlända med ett så kallat snabbspår för att snabbare få in nyanlända med en 
genomgången utbildning från hemlandet på arbetsmarknaden. 

För att bekämpa långtidsarbetslösheten för personer med svag förankring på arbetsmarknaden 
föreslår regeringen i propositionen Vårändringsbudget för 2015 att medel avsätts för att 
påbörja införandet av extratjänster. Regeringen avser att återkomma med ytterligare insatser 
för de människor som är långtidsarbetslösa. Regeringen avser också införa en möjlighet för 
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deltagare i sysselsättningsfasen att studera kortare kurser (upp till ett år) vid kommunal 
vuxenutbildning, folkhögskola, högskola eller yrkeshögskola med bibehållet aktivitetsstöd. 

När det gäller arbetsmarknadsinsatser försvinner inte allt i och med att avtalen om 
arbetsmarknadsinsatser inte förlängs. 
Navet arbetsmarknad kartlägger, vägleder och matchar personer med försörjningsstöd med 
den insats som ger störst möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Utbudet består idag av 
utöver upphandlade arbetsmarknadsinsatser, av välfärdsjobb, praktikplatser och anställningar 
hos föreningar och sociala företag. Här finns också tillgång till arbetsträning, rehabilitering 
och Arbetsförmedlingens ordinarie utbud. 

Avtalen med de upphandlade utförarna av arbetsmarknadsinsatser löper året ut och under 
avtalstiden kommer förvaltningen att arbeta med utveckling av arbetsmarknadsinsatser i 
egenregi för att bättre möta behov hos de grupper som idag står längst från arbetsmarknaden. 
Genom samverkansuppdraget som Arbetsförmedlingen har kan förvaltningen under hösten 
arbeta fram de stödfunktioner kommunen behöver komplettera arbetsförmedlingens arbete 
med. 
Arbetsförmedlingens matchningsuppdrag av personer som står nlmare arbetsmarknaden är 
till fördel för den stora gruppen som tagit del av de upphandlade arbetsmarknadsinsatserna 
varför kommunen nu kan lägga mer fokus att rusta personer med långvarigt 
biståndsmottagande att närma sig arbetsmarknaden och därigenom egen hållbar försörjning. 

Ulrik Wärnsberg (S) 
Ordförande Arbetsmarknadsnämnden 
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Kommunfullmäktige 

Svar på interpellation om hyrcykelsystem 

Kommunalrådet Stefan Hanna har i en interpellation till kommunstyrelsens ordförande ställt 
frågor om hyrcykelsystem i Uppsala. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. 

SJ och Clear Channel har under perioden 2013-2014 bedrivit en försöksverksamhet med 
hyrcykelsystem i Uppsala. Uppsala kommuns roll i detta är att man, efter sedvanlig ansökan, 
upplåtit mark för hyrcykelstationema. Under våren framkom i media uppgifter om att 
systemet skulle avvecklas och att Clear Channel valt att inte ansöka om förnyad 
markupplåtelse. I ett möte med representanter från Stadsbyggnadsförvaltningen och Clear 
Charmel den 12 maj klargjordes att Clear Charmel kan söka fortsatt markupplåtelse för 
cykelställ och att det är möjligt för Clear Channel att på eget initiativ driva hyrcykelsystemet i 
Uppsala säsongen 2015. Clear Channel har den 27 maj inkommit med en sådan ansökan till 
Polismyndigheten. 

Fråga I: 
Målsättningen är att genomföra en upphandling som innebär att ett nytt hyrcykelsystem ska 
finnas på plats till sommarsäsongen 2016. Denna tidplan informerades den dåvarande 
ordföranden i gatu- och samhällsmiljönärrmden, Stefan Hanna, om skriftligen den 25 augusti 
2014. 

Fråga 2: 
Uppsala kommun har inte upphandlat något hyrcykelsystem och Clear Charmel har inte varit 
leverantör till kommunen. Det hyrcykelsystem som funnits i Uppsala sedan 2013 har drivits 
av SJ och Clear Channel och Uppsala kommun har enbart upplåtit mark för detta projekt, på 
samma sätt som sker för en lång rad andra kommersiella aktörer. Clear Channel har efter 
diskussion med stadsbyggnadsförvaltningen valt att ansöka om förnyad markupplåtelse även 
för 2015. 

Fråga 3: 
Uppsala kommun har inte upphandlat något hyrcykelsystem och Clear Channel har inte varit 
leverantör till kommunen. Om Uppsala kommun ska kunna ställa krav på utformningen av 
systemet, teknisk utrustning, placering av stationer, betalsystem m.m. så krävs det en 

Postadress: Uppsala kommun, gatu- och samhällsmiljönämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: gatu-samhallsmiljonamnden@uppsala.se  
www.uppsala.se  
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upphandling. Skälen för att genomföra en upphandling och tidsplanen för detsamma 
informerades interpellanten, då i sin egenskap av nämndordförande, om den 25 augusti 2014. 

Fråga 4: 
Frågor om finansering av systemet, samverkan med andra aktörer och kombinerade 
betalningslösningar (t.ex. i samarbete med kollektivtrafiken) ingår i arbetet med att utarbeta 
ett upphandlingsunderlag för ett nytt hyrcykelsystem. 

Uppsala den 9 juni 2015 
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Kristdemokraterna 

Motion angående ny modell för placeringar av barn 

Sverige och Uppsala har antalet familjehemsplaceringar ökat drastiskt de senaste åren, och 
det är tydligt att systemet många gånger brister. Ibland blir barnen omhändertagna genom 
onödigt offensiva ingripanden från myndigheternas sida, vilket ofta leder till att dialogen med 
de biologiska föräldrarna blir bristande eftersom det kan uppfattas som att man redan på 
förhand blivit dömd. Genom att socialnämndens beslut om LVU (lagen om vård av unga) kan 
överprövas av domstolar leder ett beslut som ofta behöver fattas med mycket kort varsel och 
ibland bristande beslutsunderlag ofta till långvariga processer. Först överldagas beslutet till 
Förvaltningsrätten och sedan eventuellt till Kammarrätten och till och med längre. En process 
som ibland kan ta flera år, vilket gör att till och med frågan om vårdnadsöverflyttning 
kommer upp. I detta läge får socialnämnden dubbla roller, dels att vara part i en pågående 
tvist, och dels att se till barnets bästa som innefattar både kontakten med och återanpassningen 
till de biologiska föräldrarna. 

Det offentliga bör i sådana lägen agera på samma sätt som man uppmanar föräldrar som 
skiljer sig att göra. Det är ju vid LVU fråga om en slags skilsmässa, där det offentliga kan 
komma att bli framtida vårdnadshavare, och målet måste därför alltid vara att skilja sig i 
sämja och tillsammans komma överens om hur barnen ska tas omhand. 

Numera är det vanligt med delad vårdnad efter en skilsmässa, något som i princip inte 
förekommer ifall av LVU. Uppsala kommun bör undersöka möjligheten att applicera delad 
placering mellan det biologiska hemmet och familjehemmet där samverkan inte sker på 
frivillig väg utan leds av särskilt tilldelade familjeterapeuter eller socialsekreterare. Detta för 
att inte barnen ska förlora kontakten med de biologiska föräldrarna om de är delvis 
fungerande. Det kan exempelvis vara frågan om psykisk sjukdom eller missbruk där 
föräldrarna periodvis mår bättre och har en föräldraförmåga. Som det är idag innebär i vissa 
fall att barnen helt förlorar kontakten med sina biologiska föräldrar vilket kan leda till 
vilsenhet och även problem i familjehemmen när barnen blir äldre. 

I Uppsala kommun skulle detta också kunna genomföras i samarbete med företag och ideella 
organisationer 

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna 

att utreda möjligheten att införa en ny modell för placeringar av barn där familjehemmet och de 
biologiska föräldrarna delar på vårdnaden om barnet, om nödvändigt med ansökan hos regeringen om 
att få bedriva en försöksverksamhet med en ny placeringsform inom socialtjänsten. 

Uppsala 22 maj 2015 

onas Segersam (KD) 
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Feministiskt initiativ 
Motion om närvarorätt för förtroendevald enligt kommunallagen 4 kap 23 § 

Enligt kommunlagen 4 kap 23 § får fullmäktige besluta att en förtroendevald som inte är 
ledamot eller ersättare i en viss nämnd eller styrelse skall få närvara vid sammanträden och 
delta i överläggningarna men inte i besluten. 

Vi i feministiskt initiativ anser att närvarorätt för samtliga partier är ett viktigt verktyg att stärka 
den demokratiska förankringen av ett förtroendemannaorgan. De ledande koncepten ska vara 
transparens, insyn och inklusion för samtliga folkvalda församlingars organisering. 

Möjligheterna till insyn stärker inte bara den demokratiska förankringen utan möjliggör att alla 
partier har jämlika förutsättningar inför arbetet i kommunfullmäktige. Detta innebär att det 
offentliga samtalet under kommunfullmäktiges sammanträden kommer att bygga på mer 
jämlikt fördelad information vilket förbättrar samtalsklimatet och skapar en bättre grund för 
tydligare och öppnare diskussioner. 

Vi i Feministiskt initiativ anser att parti som erhåller plats i kommunfullmäktige, men som inte 
av egen kraft eller i samarbete med annat eller andra partier erhåller plats för ledamot eller 
ersättare i styrelser, nämnder och beredningar, ska vara berättigade till insynsplats. Varje 
parti som berättigas insynsplats ska även ha rätt att utse en ordinarie ledamot samt en 
ersättare för denne, gällande under hela den mandattid som gäller för respektive organ. 

Vi yrkar att 

- Kommunfullmäktige beslutar att införa insynsplatser; närvarorätt som gäller nämnder och 
styrelser enligt kommunallagen 4 kap 23 § "Om närvarorätt för förtroendevalda". 

Mona Camara Sylvan 
Kommunfullmäktigeledamot (Fl) 

Tomas Karlsson 
Kommunfullmäktigeledamot (Fl) 
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Feministiskt initiativ 
Könsuppdelad statistik bortom tvåkönsnormen 

Föreställningen att alla människor kan indelas i två kön, män och kvinnor, innebär en 
tvåkönsnorm. Denna norm exkluderar personer som identifierar sig med ett annat kön än det 
de tillskrevs vid födseln (transsexuella), transvestiter, agender (identifierar sig inte med något 
kön), intergender (identifierar sig med flera eller inget kön), gender fluid (identifierar sig med 
olika kön genom livet), queer (motsätter sig fasta könsuppdelningar) och ytterligare andra 
könsidentiteter. Ibland används begreppet transpersoner som paraplybegrepp för personer 
inom denna grupp. Gemensamt är att transpersoner på olika sätt drabbas av tvåkönsnormens 
uppdelning av människor i grupperna «män» och «kvinnor». Transpersoner är en av de mest 
utsatta grupperna i samhället. Exempelvis har 65% av alla unga transpersoner någon gång 
funderat på att ta sitt liv, enligt Statens Folkhäksoinstitut (2006). 

Könsuppdelad statistik är ett verktyg för att synliggöra hur exempelvis tillgången till service 
och resurser fördelar sig efter kön. Det är en värdefull källa till kunskap om vilka strukturella 
förutsättningar och möjligheter som kommunens invånare möter. Om den könsupp delade 
statistiken utformas enligt tvåkönsnormen, det vill säga med bara män och kvinnor som 
kategorier, bidrar den däremot till att förstärka denna norm och osynliggöra transpersoner. 
Dels tvingar det transpersoner att ständigt ta ställning till sin könsidentitet utifrån en 
förtryckande norm. Dels osynliggör det de strukturella förhållandena för transpersoner. Det 
behövs mer kunskap om förhållandena för transpersoner, inte mindre. 

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2013 att all statistik inom kommunen ska vara 
könsuppdelad (KSN-2013-0595), efter ett förslag från kommunledningskontoret. Beslutet 
togs med reservationer från ledamöter från S, MP och V, till förmån för ett förslag med «ett 
tillägg om att inhämtandet av könsuppdelad statistik inte får gå ut över HBTQ-personers 
rättigheter». Med anledning av det förändrade majoritetsförhållandet i kommunfullmäktige 
vill vi lyfta frågan om transpersoners rätt att synas och bli bemötta på sina villkor. 

Feministiskt initiativ yrkar att: 

- Kommunfullmäktige beslutar att svarsalternativ och datainsamlingsmetoder 
som innebär att den könsuppdelade statistiken inte utgår från tvåkönsnormen, 
att använda för all statistik, tas fram. 

- Representanter från intresseorganisationer som driver frågor om transpersoners 
rättigheter inkluderas i utformningen av nya svarsaltemativ och 
datainsamlingsmetoder. 

Mona Camara Sylvan 	 Tomas Karlsson 

Kommunfullmäktigeledamot (Fl) 
	

Kommunfullmäktigeledamot (Fl) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, Aspen, id: 8.00-8.20 
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Övriga deltagare: Sara Hallman, sekreterare 

Utses att justera; 	Sofia Lanner (SD) 	 Paragrafer: 	36-42 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§36 

Fastställande av föredragningslistan 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 37 

Val av justerare 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att utse Sofia Lanner (SD) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 38 

Avsägelser och entlediganden 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att entlediga följande förtroendevalda från sina uppdrag: 

Styrelsen Uppsala vård och omsorg Ledamot Tarja Onegård (MP) 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ledamot Lovisa Lugnegård (MP) 

Uppsala Tingsrätt Nämndeman Maria Bylund (C) 

Uppsala Tingsrätt Nämndeman Staffan Godberg (M) 

Uppsala Tingsrätt Nämndeman Lovisa Lindberg (MP) 

Omsorgsnämnden Ledamot Marie-Louise Brundin (C) 

Uppsala Parkerings AB Suppleant Joakim Strignert (C) 

Namngivningsnämnden Ersättare Inga-Lill Sjöblom (S) 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 39 

Fyllandsval 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förrätta följande val: 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

Uppdragsperiod 
t.o.m datum 

Namn Parti 

Stiftelsen Nykterhetsvännernas 
studenthem 
Revisor 2018-12-31 Bordläggs (KD) 

Curlingcompaniet 
Representant 2018-12-31 Bordläggs 

Kommunrevisionen 
Vice ordförande 2015-09-30 Lars-Olof Lindell (S) 

Socialnämnden 
Ersättare 2018-12-31 Josef Agnarsson (1(D) 

Styrelsen Uppsala vård 
och Omsorg 
Ledamot 2018-12-31 Bordläggs (MP) 

Uppsala Tingsrätt 
Nämndeman 2015-12-31 Bordläggs (C) 
Nämndeman 2015-12-31 Bekir Jusufbasic (M) 
Nämndeman 2015-12-31 Bordläggs (MP) 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

Nämnd, bolag stiftelse 
mm./Uppdrag 

Uppdragsperiod 
t.o.m datum 

Namn Parti 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Ledamot 2018-12-31 Ylva Tengblad (MP) 
Ersättare 2018-12-31 Bordläggs (MP) 

Kommittén för utdelning från 
donationsstiftelserna 
Ledamot 2018-12-31 Bordläggs (S) 

Omsorgsnämnden 
Ledamot 2018-12-31 Bordläggs (C) 

Uppsala Parkerings AB 
Suppleant Gäller intill slutet av den 

bolagsstämma som följer dkr 
nästa val till koinmunfitIlmäktige 

Bordläggs (C) 

Namngiyningsnämnden 
Ersättare 2018-12-31 Hans Hård (S) 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§ 40 

Val till Uppsala Bostadsförmedling AB 

Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att till styrelsen i Uppsala Bostadsförmedling AB utse 

Ledamöter 
Johan Edstav (MP) 

Suppleanter 
Kadir Yusuf (MP) 

Revisorer 
Sture Jansson (S) 
Gunilla Zetterling (C) 

Ärendet 
Komunfullmäktige föreslås besluta om att ombilda Uppsala kommuns Gasgenerator AB till 
Uppsala Bostadsförmedling AB. Enligt förslag till stadgar ska styrelsen bestå av lägst fem och 
högst nio ledamöter samt högst fem suppleanter. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2015-06-11 

§41 

Information — Nya rutiner kring val av nämndemän 

Beslut 
Valberedningen beslutar 

att lägga infoimationen till handlingarna. 

Ärendet 
Uppsala Tingsrätt har skickat ut information inför valet av nämndemän för perioden 2016-01-01 — 
2019-12-31. Tingsrätten behöver ha uppgifter om de valda senast fredagen 9 oktober 2015. 

§ 42 

Övriga frågor 

Ingen övrig fråga noteras. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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