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Nr 72. Uppsalahem AB:s förvärv 
av resterande 49 procent av ak-
tierna i Studentstaden AB samt 
försäljning av ca 1000 studentlä-
genheter 
KSN-2013-0516 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att godkänna att Uppsalahem AB förvärvar 
resterande 49 procent av aktierna i Student-
staden AB redan under 2013, samt 
 
att Uppsalahem AB, som en del i transaktio-
nen, får till Rikshem AB sälja ca 1000 av lä-
genheterna i Studentstaden AB. 
 
Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson, Bengt Westman (alla S) reserverar sig 
till förmån för att andra att-satsen ska komp-
letteras med ”att under förutsättning att Riks-
hem i sitt bestånd innehar minst 1000 stu-
dentbostäder i Uppsala under 20 år. 
 
Maria Gardfjell, Rickard Malmström (båda 
MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar 
sig i första hand för att andra att-satsen ska 
avslås, i andra hand för att andra att-satsen ska 
kompletteras med ”att under förutsättning att 
Rikshem i sitt bestånd innehar minst 1000 stu-
dentbostäder i Uppsala under 20 år.” 
 
Uppsala den 10 april 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 

Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Peter Nordgren (FP), 
Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (båda S) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Uppsalahem AB och Dombron AB, numera 
Rikshem AB, kom under 2010 överens om att 
genomföra en fastighetsaffär där Dombron AB 
säljer 51 procent av aktierna i Studentstaden 
AB till Uppsalahem AB. Uppsalahem AB 
säljer i samma affär till Dombron AB dels det 
bestånd av äldreboenden som bolaget förvärvat 
från Uppsala kommun dels ett antal hyres-
lägenheter belägna i Uppsala tätort. Kommun-
fullmäktige godkände affären den 30 maj 
2011, § 120, och Uppsalahem AB äger för till-
fället 51 procent av aktierna i Studentstaden 
AB.  
 
I samband med förvärvet av 51 procent av 
aktierna i Studentstaden AB erhöll Uppsala-
hem AB en tvingande option med innebörden 
att kunna köpa resterande 49 procent av 
aktierna i Studentstaden AB. Optionen ställdes 
ut att gälla per den 1 januari 2014. Uppsalahem 
AB och Rikshem AB är nu överens om att slut-
föra denna affär redan under 2013. 
 
Ärendet har behandlats i styrelsen för Uppsala 
Stadshus AB (bilaga) och styrelsen har därvid 
beslutat att föreslå Uppsala kommun, genom 
beslut i kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige, att godkänna dels förvärvet av res-
terande 49 procent av aktierna i Studentstaden 
AB dels att Uppsalahem AB får sälja ca 1000 
av studentlägenheterna i Studentstaden AB till 
Rikshem AB. 
 
Föredragning 
Den fastighetsaffär som nu föreslås bli genom-
förd är i linje med tidigare beslut. Det som 
skiljer sig åt är dels tidpunkten för transak-
tionen dels att Uppsalahem AB som en del i 
förvärvet avyttrar ca 1000 studentlägenheter i 
Studentstaden AB till Rikshem AB. De stu-
dentbostäder som föreslås bli sålda till Riks-
hem AB ligger i studentbostadsområdet Kan-
torn. 
 



 

Motivet till att genomföra affären tidigare än 
vad optionen angav är att det ekonomiska läget 
i Studentstaden AB är stabilare än vad som 
framgick när affären ursprungligen gjordes 
upp. När transaktionen skisserades under 2010 
hade Rikshem AB helt nyligen förvärvat stu-
dentlägenheterna av Vasakronan AB. Det 
fanns vid den tidpunkten inte helt klarlagt vil-
ken direktavkastning, lönsamhet, som fanns i 
fastighetsbeståndet. Denna osäkerhet han-
terades genom att göra förvärvet i två steg, 
först de 51 procenten sedan de resterande 49 
om tre år. Vid förvärvet av de resterande 49 
procenten ska en ny värdering göras av be-
ståndet och förvärvspriset på aktierna be-
stämmas utifrån denna. 
 
Det visar sig redan nu att det finns en accep-
tabel direktavkastning i studentbostads-bestån-
det och för att de två ägarna till bolaget inte 
ska blockera bolagets utveckling föreslås nu att 
affären genomförs tidigare än vad optionen ger 
möjlighet till. Uppsalahem AB kan genom att 
äga bolaget till 100 procent förfoga över beslut 
om nybyggnationer utan att det påverkar för-
värvspriset för aktierna. 
 
Uppsalahem AB:s försäljning av de ca 1000 
studentlägenheterna från Studentstaden AB till 
Rikshem AB är en del i en förhandlingslösning 
genom vilken det skapas ytterligare en större 
aktör som kan utveckla och bygga student-
boenden i Uppsala tätort.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förvärvet av de resterande 49 procenten av 
aktierna i Studentstaden AB sker till en aktuell 
marknadsvärdering av fastighetsbeståndet i bo-
laget. Förvärvet påverkar därför inte värdet på 
Uppsalahem AB och därmed inte heller Upp-
sala kommuns värde på Uppsala Stadshus AB. 
 
Genom att sälja de ca 1000 studentlägenhe-
terna till Rikshem AB minskar Uppsalahem 
AB:s behov av att lånefinansiera förvärvet av 
aktierna.  
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Nr 73. Motion av Johan Lundqvist 
och Maria Gardfjell (båda MP) 
om att fasa ut livsmedelsförpack -
ningar med Bisfenol A 
KSN-2012-0840 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet. 
 
Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari 
Waldau (V) reserverar sig till förmån för bifall 
till motionen. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Christopher Lagerqvist, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Cecilia Hamenius, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
I motion av Johan Lundqvist och Maria Gard-
fjell (båda MP), väckt vid sammanträde den 12 
juni 2012, föreslås att kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra till berörda nämnder och 
styrelser att skärpa upphandlingskraven så att 
livsmedelsförpackningar innehållande Bisfenol 
A inte förekommer inom Uppsala kommuns 

verksamhet. Motionen återges i ärendets 
bilaga 1. 
 
Föredragning 
EU-förordning 10/2011 innehåller harmoni-
serade regler för tillverkning och saluföring av 
livsmedelsförpackningar samt gränsvärden för 
migration av olika ämnen till livsmedlen. 
Enligt denna förordning är Bisfenol A tillåtet 
att använda i material som är avsedda att kom-
ma i kontakt med livsmedel inom EU. From 1 
juni 2011 är det däremot inte längre tillåtet att 
sälja nappflaskor med bisfenol A i butiker 
inom EU. 
 
Kommunstyrelsen drar slutsatsen att den EU-
gemensamma harmoniserade lagstiftningen 
reglerar möjligheterna att utestänga livsme-
delsförpackningar som innehåller Bisfenol A 
från den svenska marknaden och denna lag-
stiftning ska respekteras av Uppsala kommun i 
egenskap av en upphandlande myndighet.  
 
Det underlag som presenteras i motionen och 
andra tillgängliga studier och rapporter visar 
på en osäkerhet om faran med och spridningen 
av det aktuella ämnet Bisfenol A och kom-
munstyrelsen delar motionärernas uppfattning 
att det bör tillämpas försiktighet vad gäller 
Bisfenol A. 
 
En slutsats av den analys som professor Jörgen 
Hettne gjort (se ärendets bilaga 2) är att utvär-
deringskriterier eller särskilda kontraktsvillkor 
kan användas vid offentlig upphandling som 
ett sätt att initiera att leverantörer använder för-
packningar fria från Bisfenol A. Dessa kriterier 
eller villkor ska vara formulerade så att de inte 
är diskriminerande och de måste i övrigt upp-
fylla de grundläggande principerna om pro-
portionalitet, transparens, likabehandling och 
ömsesidigt erkännande. De får heller inte for-
muleras som ”förtäckta” tekniska specifika-
tioner. 
 
Kommunledningskontoret kommer att pröva 
om särskilda kontraktsvillkor kan tillämpas vid 
nästkommande livsmedelsupphandling (påbör-
jas våren 2013). Sådana villkor skulle kunna 
innebära att den eller de leverantörer som 
kommer leverera livsmedel till kommunen ska 



redovisa hur de arbetar med att fasa ut för-
packningar med Bisfenol A, vilka krav de stäl-
ler på sina underleverantörer, vilka åtgärder de 
vidtar om de upptäcker förpackningar som inte 
uppfyller lagstiftning etc. Dessa villkor skulle 
då hänvisa till de frivilliga åtgärder som livs-
medelsverket uppmuntrar företagen att vidta. 
 
Av försiktighetsskäl har verksamhetsansvariga 
inom Vård & Bildning, som är de främsta an-
vändarna av kommunens upphandlade avtal för 
livsmedel, påbörjat en utfasning av sådana 
livsmedelsförpackningar som kan misstänkas 
innehålla Bisfenol A. En förutsättning för detta 
förfarande är att det inom gällande avtal finns 
en likvärdig produkt med motsvarande kvalitet 
där förpackningsmaterial är fritt från Bisfenol 
A. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag. 
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Nr 74. Motion av Kristin Lilieqvist 
(MP) om ökad transparens i 
kommunens organ 
KSN-2012-0769 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig till förmån för bifall till motio-
nen. 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till att-satserna 2 och 3 i mo-
tionen, samt att samtliga nämnder (inklusive 
kommunstyrelsen) skall ha öppna samman-
träden förutom när personalärenden, myn-
dighetsutövning mot enskild eller frågor om 
sekretess berörs. 
 
Uppsala den 6 mars 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Liv 
Hahne, Christopher Lagerqvist, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Cecilia Hamenius, Peter 
Nordgren (båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba 
Busch (KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Karin Ericsson (C), 
Rickard Malmström (MP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Kristin Lilieqvist (MP) yrkar i motion, väckt 
vid sammanträde den 28 maj 2012, att full-
mäktige ska besluta att samtliga nämnder som 
utgångspunkt ska ha öppna sammanträden med 
undantag för personalärenden, myndighetsut-
övning mot enskild eller ärenden med sek-

retess. Nämnder som vill ha slutna samman-
träden ska särskilt besluta om detta. Vidare yr-
kas att kommunstyrelsen alltid ska ha öppna 
sammanträden som sänds på webb-TV. 
 
Motionen återges som ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till 16 nämnder. 
 
Äldrenämnden har två öppna sammanträden 
per år. Nämnden avstyrker motionen för egen 
del och vill behålla dagens ordning där varje 
nämnd tar ställning. Nämnden ser en kompli-
kation vad gäller hantering av sekretess och att 
omfattande analyser behövs för att veta vilka 
ärenden som ska undantas från öppnas sam-
manträden. Vidare noteras att öppna samman-
träden inte leder till bättre dialog då allmän-
heten är en passiv lyssnare vid nämndsam-
manträden. Ärendets bilaga 2. 
 
Nämnden för hälsa och omsorg har två öppna 
sammanträden per år. Nämnden anför att 
offentlighet i största möjliga utsträckning bör 
råda i nämnderna och är positiv till att öppen-
het är huvudregel men understryker att nämn-
den måste själv besluta om öppna samman-
träden. För nämndens del är i stort all myndig-
hetsutövning mot enskild förlagd i individ- och 
arbetsutskott. Reservation har framlagts av (V) 
resp (MP). Ärendets bilaga 3. 
 
Socialnämnden för barn och unga redovisar 
nämndens arbete med dialoger i olika former 
och anser att nämnden väl uppfyller motionens 
intentioner. Nämnden avser att under 2013 
pröva möjligheten att hålla öppet sammanträde 
vid något tillfälle. Nämnder avvisar förslaget 
att fullmäktige ska besluta att alla nämndmöten 
ska vara öppna. Dagens regler som ger nämn-
derna möjlighet att besluta ger tillräckliga möj-
ligheter och lägger ansvaret där det hör hem-
ma, på respektive nämnd utifrån sina förut-
sättningar. Ärendets bilaga 4 
 
Kulturnämnden anser inte att ändring behövs 
av nuvarande regelverk som ger möjlighet till 
öppna sammanträden och föreslår att motionen 
avslås i sin helhet. Reservation av (S), (MP) 
och (V). Ärendets bilaga 5. 



 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
sedan 2008 valt att ha öppna sammanträden 
förutom vid sekretess. Konsensus råder om 
mötesformen. Nämnden föreslår dock att mo-
tionen avslås då det är varje nämnd som ska ta 
beslutet. Reservation (MP) och (V). Ärendets 
bilaga 6. 
 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att 
motionen avslås och anför att nämnden väl 
uppfyller motionens intentioner. Nämnden 
publicerar nämndhandlingar på kommunens 
hemsida före sammanträdet där också pro-
tokoll är tillgängliga. Nämnden har en plan för 
medborgardialoger och har arrangerat särskilda 
dialoger i för många medborgare särskilt vik-
tiga frågor. Nämnden har även beredskap att 
svara på initiativ från medborgare om särskild 
dialog. Reservation (S) och (MP). Ärendets 
bilaga 7. 
 
Plan- och byggnadsnämnden har inte tagit be-
slut om öppna sammanträden. Nämnden be-
handlar till stora delar myndighetsutövning och 
har i dagsläget andra mötesforum för medbor-
gardialog. Ärendets bilaga 8. 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden har inte tagit 
beslut om öppna sammanträden och avvaktar 
fullmäktiges beslut. Nämnden anser att trans-
parens med medborgarna är viktigt men har 
idag andra mötesforum för medborgardialog. 
Ärendets bilaga 9. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden kommer under 
hösten ta beslut om att nämndens samman-
träden ska vara öppna. Ärendets bilaga 10. 
 
Fastighetsägarnämnden har inte tagit beslut om 
öppna nämndsammanträden. Nämnden vill ut-
veckla mötesforum med medborgarna och pla-
nerar att lägga sammanträden i någon av kom-
munens verksamhetslokaler för att ytterligare 
bjuda in till dialog. Ärendets bilaga 11. 
 
Namngivningsnämnden har tagit beslut om att 
nämndens sammanträden är öppna. Ärendets 
bilaga 12. 
 
 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlar i 
stor utsträckning frågor om myndighetsut-
övning. Dessa ärenden hanteras slutet. I övrigt 
är nämndens sammanträden öppna sedan 1996. 
Ärendets bilaga 13. 
 
Räddningsnämnden konstaterar att de öppna 
sammanträden nämnden haft inte varit särskilt 
välbesökta och att ett ordinarie sammanträde är 
en formell tillställning där mycket av diskus-
sioner på gruppmöten inte kommer fram. 
Nämnden prioriterar medborgardialog före 
öppna sammanträden. Ärendets bilaga 14. 
 
Styrelsen för Vård och Bildning har valt att 
inte ha öppna sammanträden då nämnden pro-
ducerar tjänster i konkurrens med andra produ-
center. Enligt styrmodellen är det uppdrags-
nämnderna som har ansvar för medborgar-
dialogen. Vård & Bildning har för sin del kon-
tinuerlig dialog med kunderna, en väl funge-
rande synpunktshantering och egna sidor för 
marknadsföring och information till brukare 
och Uppsalabor. Ärendets bilaga 15. 
 
Styrelsen för teknik och service anför att de 
inte avser att hålla öppna sammanträden då de 
är en produktionsnämnd där kontakt med med-
borgaren sker genom andra former än den po-
litiska dialogen. Ansvaret för medborgardialog 
åvilar uppdragsnämnderna. Ärendets bilaga 
16. 
 
Valnämnden avstår från yttrande. Nämnden 
anser sig inte beröras som lokal myndighet. 
Ärendets bilaga 17. 
 
Föredragning 
Formerna för en nämnds sammanträde anges i 
Kommunallagen 6 kap § 19a: ”En nämnds 
sammanträde skall hållas inom stängda dörrar. 
Nämnden får dock besluta att dess samman-
träden skall vara offentliga om fullmäktige har 
medgett det. En nämnds sammanträden ska 
dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden 
1. Som avser myndighetsutövning, eller 
2. I vilka det förekommer uppgifter som hos 
nämnden omfattas av sekretess enligt offentlig-
hets- och sekretesslagen” 



 
Vid kommunallagsrevisionen år 1994 infördes 
principen om stängda dörrar i Kommunallagen 
samtidigt som möjligheten till öppna samman-
träden infördes. I propositionen (1993/94:188) 
underströks att det är viktigt att medborgarna 
ges ökad insyn i och information om den 
kommunala verksamheten. Samtidigt framför-
des att ”En grundläggande kommunalrättslig 
princip är att en nämnd själv får avgöra vem 
som ska ha närvaro- och yttranderätt i nämn-
den” (sid 56) 
 
I kommunens reglemente för styrelsen och 
nämnderna finns ett generellt medgivande för 
nämnderna att ta ställning till öppna sam-
manträden. Som framgår av remissvaren an-
vänder flera nämnder möjligheten till öppna 
sammanträden. Ett par nämnder har infört som 
generell ordning att sammanträdena ska vara 
öppna. Trenden är att antalet öppna samman-
träden ökar. 
 
Kommunen arbetar på flera olika sätt att 
utveckla medborgardialogen och möjligheterna 
till insyn för medborgarna. Nya tekniska möj-
ligheter öppnas och tillvaratas. Det är viktigt 
då kommunen bygger på att vara medbor-
garnas gemensamma organ som finansieras av 
skatter och styrs genom allmänna val, dels 
indirekt genom riksdagen och lagstiftningen, 
dels direkt genom kommunfullmäktige. 
Kommunens kommunikationspolicy framhål-
ler att kommunens kommunikation ska präglas 
av öppenhet 
 
Motionen framhåller att nämnderna är politiska 
arenor. Nämndernas arbete har dock även en 
annan aspekt. Nämnderna utgör kommunens 
beslutsorgan inom sina ansvarsområden och 
kommunstyrelsen är det övergripande led-
ningsorganet. Arbetet i dessa organ kan till en 
viss del sägas vara diskussion där olika politisk 
ståndpunkter möts med de professionella syn-
punkter som den för nämnden ansvariga kon-
toret eller förvaltningen har att framföra. I 
grunden handlar nämndarbetet om att finna 
bästa möjliga lösningar på ibland svåra frågor. 
Det handlar om ledarskap där politiker och 
tjänstemän tillsammans utvecklar kommunen.  
 

 
Där bör finnas möjlighet till en dialog där de 
deltagande ska kunna pröva och ändra stånd-
punkter. Det finns en risk vid generell öppen-
het att viktiga överläggningar istället förs i 
förberedande organ med färre antal ledamöter. 
 
Slutsatsen är att det även framgent ska vara 
nämnderna som beslutar om de ska ha öppna 
sammanträden. Kommunens inriktning mot 
öppenhet är fastlagd i kommunikationspolicyn 
och som nämnts är allt fler sammanträden 
öppna. 
 
Beträffande frågan om öppna sammanträden 
för kommunstyrelsen anser styrelsen att möj-
ligheten att kunna genomföra överläggningar i 
viktiga ledningsfrågor utan att i varje ärende 
överväga om det ska ske inför allmänheten bör 
kvarstå. Sedan ett par år meddelar kommun-
styrelsen de fattade besluten under pågående 
sammanträde och styrelsens handlingar finns 
tillgängliga på kommunens hemsida före sam-
manträdet. 
 
Avslutningsvis ska understrykas vikten av att 
kommunen på olika sätt arbetar med en öppen 
kommunikation och tillvaratar nya möjligheter 
som skapas för att förbättra arbetet.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuell i detta ärende 
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Nr 75. Redovisning av motioner som 
inte slutgiltigt behandlats av 
fullmäktige 
KSN-2013-0452 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Uppsala den 10 april 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Bengt 
Westman (alla S), Maria Gardfjell, Rickard Malm-
ström (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk, Louise Lander-
holm Bill (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin 
Ericsson (C), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
I kommunfullmäktiges arbetsordning anges i § 12 
(Motioner) bland annat ”Kommunstyrelsen ska 
senast under april varje år lämna kommun-
fullmäktige en redovisning över motioner som 
kommit in till fullmäktige t o m året dessförinnan 
och som inte slutgiltigt behandlats av fullmäktige.” 
 
Kommunledningskontoret har utarbetat bilagda 
redovisning som är uppdaterad t o m kommun-
fullmäktiges sammanträde 25 mars 2013. Redovis-
ningen omfattar 26 motioner, vilket är fler jämfört 
med tidigare år. Det kan noteras att under året 
väcktes 45 motioner och år 2011 49 motioner.  
 
Kommunledningskontoret avser att bereda 
motionsärendena till kommunstyrelsens arbets-
utskott under våren, med undantag av motionen om 
barnkonventionen (2012-0475). Detta förutsätter 
att begärda remissvar inkommer i tid.  
 
 

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
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Bilaga 
 

Väckt/Dnr Motion angående Inlämnad av kommentar 
2012-02-27 
2012-0475 

Barnbilaga och bokslutsbilaga 
om hur barnkonventionen 
han-teras i Uppsala kommun 

Jeannette Escanilla m fl  
(alla v) 

Återremitterad av KS 6 
mars. Remiss till SBN 
med svar 14 juni 

2012-02-27 
2012-0476 

Bredda bostadskön i Uppsala-
hems regi 

Ilona Szatmari Waldau m fl 
(alla V) 

Återremiss KF nov 

2012-05-28 
2012-0713 

Dags för en riktig sporthall i 
Storvreta! 

Erik Pelling m fl (alla S) Under beredning 

2012-05-28 
2012-0769 

Ökad transparens i kommu-
nens organ 

Kristin Lilieqvist (MP) Bordlades av KF i mars 

2012-05-28 
2012-0770 

Att förbättra utsläppsstatisti-
ken 

Frida Johnsson (MP) Under beredning 

2012-05-28 
2012-0771 

Om trygga cykelvägar Johan Lundqvist (MP) Gatu- och samhällsmiljö-
nämnden avger yttrande 
vid sitt sammanträde i 
mars 

2012-05-28 
2012-0795 

Att inrätta trepartsgranskning 
och brukarrevisioner 

Liza Boëthius och Jeannette 
Escanilla (båda V) 

Under beredning 

2012-05-28 
2012-0796 

Avskaffa delade turer inom 
vård och omsorgen 

Jeannette Escanilla (V) Under beredning 

2012-06-12 
2012-0820 

Om att pröva omvänd plan-
process 

Ilona Szatmari Waldau (V) Behandlas av KF i april 

2012-06-12 
2012-0840 

Fasa ut livsmedelsförpack-
ningar med bisfenol A 

Johan Lundqvist och Maria 
Gardfjell (båda MP) 

Bordlades av KF i mars 

2012-08-27 
2012-0945 

Säkra gång- och cykelvägar 
till skolorna 

Johan Lundqvist (MP) Behandlas av KS den 10 
april 

2012-08-27 
2012-0937 

Ökade kunskapar och 
förebyggande arbete mot he-
dersvåld 

Malena Ranch och Maria 
Gardfjell (båda MP) 

Under beredning 

2012-08-27 
2012-0953 

Gör det lätt sortera rätt Erik Pelling och Bedo Kaplan 
(båda S) 

Behandlas av KF i april 

2012-08-27 
2012-0954 

Kommunen ska satsa på sol-
energi 

Emma Wallrup m fl (alla V) Under beredning 

2012-09-24 
2012-1024 

Införa Ecobudget som 
styrmedel för att stärka miljö-
arbetet i Uppsala kommun 

Emma Wallrup (V) Under beredning 

2012-09-24 
2012-1023 

Om att kartlägga ekosystem-
tjänsterna i Uppsala kommun 

Emma Wallrup (V) Under beredning 

2012-10-29 
2012-1127 

Uppmärksamma Uppsalas 
fredspristagare 

Ulrik Wärnsberg och Marlene 
Burwick (båda S) 

Under beredning 

2012-10-29 
2012-1119 

Starta en verksamhet för hem-
lösa 

Liza Boëthius och Jeanette 
Escanilla (båda V) 

Under beredning 

2012-10-29 
21012-1133 

Åtgärda bullerproblemen vid 
E4:an Årsta/Slavsta 

Irene Zetterberg och Erik Pel-
ling (båda S) 

Under beredning 

2012-10-29 
2012-1134 

Ökad andel matproducerande 
och ätbara växter 

Elvira Caselunghe och Kristin 
Lilieqvist (båda MP) 

Under beredning 
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Väckt/Dnr Motion angående Inlämnad av kommentar 
2012-11-26 
2012-1168 

Säkerställa äldres tillgång till 
böcker och folkbildning 

Caroline Andersson m fl  
(alla S) 

Under beredning 

2012-11-26 
2012-1189 

Parklek i Uppsala Maria Gardfjell (MP) Under beredning 

2012-11-26 
2012-1190 

Strategi för grön IT Rickard Malmström (MP) Under beredning 

2012-11-26 
2012-1191 

Stötta framväxten av sociala 
kooperativ genom aktivt med-
lemskap i Coompanion Upp-
sala län 

Ulrik Wärnsberg (S) Under beredning 

2012-11-26 
2012-1215 

En innerstad för gående och 
cyklister 

Robert Damberg (MP) remiss GSN+PBN+KTN 
svar 15 mars 
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Nr 76. Motion av Ilona Szatmari 
Waldau (V) om att pröva omvänd 
planprocess 
KSN-2012-0820 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet. 
 
Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria Gard-
fjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån 
för att kommunfullmäktige ska besluta 
 
att ge kommunstyrelsen (mark- och exploa-
teringsutskottet) och plan- och byggnads-
nämnden i uppdrag att inom en lämplig detalj-
planeläggning av ett större område pröva om-
vänd planprocess, samt 
 
att därmed besvara motionen. 
 
Uppsala den 10 april 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Peter Nordgren (FP), 
Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (båda S) och Emma Wallrup (V). 
 
 
 

Ärendet 
Ilona Szatmari Waldau (V) har i motion, väckt 
vid sammanträde den 12 juni 2012, yrkat att 
uppdrag ges till plan- och byggnadsnämnden 
att inom en lämplig detaljplaneläggning av ett 
större område pröva omvänd planprocess 
Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till plan- och bygg-
nadsnämnden (PBN). Nämnden anför att det 
finns mycket begränsade möjligheter för 
nämnden att förutsättningslöst tillämpa en om-
vänd planprocess, eftersom planarbetena nor-
malt utgår från ansökningar från markägare 
som vill pröva ett specifikt ändamål. I de fall 
kommunen är markägare kan dock kommun-
styrelsens mark- och exploateringsutskott be-
sluta om att på ett för kringboende mer invol-
verande sätt ta fram förslag till hur det ak-
tuella området kan utvecklas. Nämnden kons-
taterar slutligen att vid planeringsarbeten på 
nivån ”fördjupad översiktsplan” finns förut-
sättningar för omvända planeringsprocesser. 
Ärendets bilaga 2. 
 
Föredragning 
Det är huvudsakligen vid fördjupade över-
siktsplanearbeten (FÖP) eller större program-
arbeten som en involverande planeringspro-
cess är bäst lämpad att starta i. Det är på den 
geografiska nivån som det finns tillräckligt 
stort handlingsutrymme för att det ska kännas 
meningsfullt att delta. Samtidigt går det att kla-
ra ut ramarna för handlingsutrymmet genom 
att formulera mål eller krav utifrån den kom-
muntäckande översiktsplanen på det funk-
tionella innehållet i det aktuella området. På 
det sättet kan man tydligt visa vad som är – 
respektive inte är – påverkbart redan i inled-
ningen av processen och därmed undvika se-
nare besvikelser. Med ett sådant översiktligt 
arbete som grund kan sedan detaljplanearbeten 
inom området få en hög legitimitet, eftersom 
de i normalfallet går ut på att genomföra de 
övergripande intentionerna som arbetats fram 
på FÖP-/program-nivån. 
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Rimliga platser att pröva planeringsprocesser 
som på ett mer djupgående sätt involverar lo-
kala intressenter och medborgare är i våra ut-
vecklingsorter och vissa stadsdelar som står 
inför omfattande förändringar/förnyelse. Det är 
också rimligt att där så finns förutsättningar 
utgå från de stadsdelsutvecklingsarbeten som 
redan pågår och som har en tydlig involve-
rande ambition. Ett sådant område är Gott-
sunda-Valsätra, som står inför en omfattande 
upprustning och förnyelse av sitt bostads-
bestånd och där det finns utrymme för tillskott 
av bebyggelse och andra funktioner. 
 
Möjligheten att pröva processer i motionens 
anda bevakas i samband med stadsdelsutveck-
lingsarbeten och kommande FÖP- och prog-
ramarbeten. Det ligger inom ramen för kom-
mun-styrelsens uppdrag att proaktivt bevaka 
utvecklingen i stadsdelar och tätorter.  
 
Med hänvisning till ovan föreslås motionen 
besvarad 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
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Nr 77. Motion av Erik Pelling och 
Bedo Kaplan (båda S) om att göra 
det lätt att sortera rätt 
KSN-2012-0953 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet. 
 
Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria Gard-
fjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån 
för att kommunfullmäktige ska besluta 
 
att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB 
att utreda formerna för en utökad fastig-
hetsnära insamling av avfall i Uppsala kom-
mun, samt 
 
att därmed besvara motionen. 
 
Uppsala den 10 april 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Peter Nordgren (FP), 
Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (båda S) och Emma Wallrup (V). 
 
 
 
 

Ärendet 
Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) har i 
motion, väckt den 27 augusti 2012, yrkat att 
kommunfullmäktige ger Uppsala Vatten och 
Avfall AB i uppdrag att göra det lättare att 
sortera rätt genom att utöka den kommunala 
fastighetsnära insamlingen av hushållsavfall 
till att omfatta inte bara brännbart och matav-
fall utan också förpackningar och papper. 
Ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till Uppsala Vatten 
och Avfall AB (ärendets bilaga 2) och till 
miljö- och hälsoskyddsnämnden (ärendets 
bilaga 3).  
 
Uppsala Vatten och Avfall AB är tveksamt till 
att kommuner ska gå in och överta ansvaret för 
insamling av tidningar och förpackningar så 
länge som riksdagen inte förändrar dagens sys-
tem där ansvar och kostnad för insamlingen 
ligger på producenterna. Bolaget ställer sig 
dock positivt till det betänkande som avfalls-
utredningen lämnade till regeringen i höstas1. 
Betänkandet behandlar bla möjligheten att läg-
ga över ansvaret för insamling av förpack-
ningar och tidningar till kommunerna. 
 
Avvikande mening har anmälts av Süleyman 
Anter (V) och Bedo Kaplan (S). 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på 
åtgärder som kan göra det lättare att sortera rätt 
och ser liksom motionärerna brister i dagens 
system. Nämnden anser dock inte att det finns 
tillräcklig fakta som visar att just kommunal 
fastighetsnära insamling är det system som bör 
införas och anser att Uppsala Vatten och Av-
fall AB i stället bör ges uppdraget att utreda 
alternativen i samband med framtagandet av 
den ny avfallsplan. 

                                                 
1 SOU 2012:56, Mot det hållbara samhället – 
resurseffektiv avfallshantering. 
 



 

 
Föredragning 
Att förbättra möjligheterna till sortering av 
avfall är av strategisk betydelse för ett sam-
hälle som värderar och hanterar resurser effek-
tivt. Avfall är inte bara avfall, utan snarare re-
surser som på olika sätt bidrar till vår sam-
hällsekonomi. Att sortera, återvinna och åter-
använda våra resurser är positivt för ekonomin 
såväl som för miljö och hälsa. 
 
Dagens avfallshanteringssystem har brister. 
För att öka möjligheten till sortering, åter-
vinning och återanvändning är det viktigt att 
pröva olika metoder för insamling av avfall. 
Fastighetsnära insamling är ett alternativ som 
också föreslås i den nationella avfallsutred-
ningen. I avfallsutredningen föreslås kommu-
nerna ta över ansvaret för insamling av bland 
annat förpackningar och tidningar. Producent-
ansvaret ska dock finnas kvar vilket innebär att 
producenterna ska ta hand om det material som 
kommunerna samlar in. Dessutom föreslås att 
producenterna ska täcka kommunernas kostnad 
för insamling av förpackningar. 
 
Regeringen har för avsikt att innan sommaren 
2013 fatta beslut om hur man ska gå vidare 
med förslagen i avfallsutredningen, däribland 
förslaget om att lämna över ansvaret för in-
samling av förpackningar och tidningar till 
kommunerna. Kommunen bör avvakta detta 
beslut innan ytterligare ställningstagande. För 
det talar även att Uppsala Vatten och Avfall 
AB:s arbete med avfallsplanen är i slutskedet 
 
Om Regeringen inte skulle förorda fastighets-
nära insamling finns det inget som hindrar att 
Uppsala kommun i samband med revidering av 
avfallsplanen ändå utreder förutsättningarna 
för att införa ett fastighetsnära system för in-
samling av förpackningar och tidningar. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut. 
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Nr 78. Motion av Johan Lundqvist 
(MP) om att säkra gång- och cy-
kelvägar till skolorna 
KSN-2012-0945 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med hänvisning till 
föredragningen i ärendet. 
 
Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria Gard-
fjell, Rickard Malmström (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V) reserverar sig till förmån 
för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 10 april 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman 
(alla M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius 
(båda FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch 
(KD), Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Rickard Malmström (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk, Louise Lan-
derholm Bill (alla M), Peter Nordgren (FP), 
Karin Ericsson (C), Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (båda S) och Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Johan Lundqvist (MP) har i motion, väckt den 
27 augusti 2012, yrkat att kommunfullmäktige 
beslutar att det ska finnas gång- och cykelväg 
hela vägen fram till samtliga skolor i kommu-
nen, att uppdra till gatu- och samhällsmiljö-
nämnden att se över gång- och cykelvägnätet 
kring skolorna i kommunen, samt att uppdra 
till berörda nämnder att särskilt beakta trafik-
säkerheten och möjligheten att gå och cykla till 

skolan då nya skolor planeras och då större 
ombyggnationer av skolor planeras. 
Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Ärendet har remitterats till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden (ärendets bilaga 2), 
barn- och ungdomsnämnden (ärendets bilaga 
3), gatu- och samhällsmiljönämnden (ärendets 
bilaga 4) samt styrelsen för vård och bildning 
(ärendets bilaga 5). 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
(UAN) samt barn- och ungdomsnämnden 
(BUN) föreslår båda att motionens förslag ska 
beaktas i det pågående arbetet med policy och 
handlingsplan för cykeltrafiken i kommunen 
och att motionen avslås i de delar där nämn-
derna är berörda. Reservationer har i båda 
nämnderna avgivits av (S), (V) och (MP). 
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) 
skriver i sitt yttrande att de anser att det redan 
idag pågår ett systematiskt arbete med att an-
lägga nya cykelbanor samt att förbättra redan 
befintliga i kommunen. Reservation har av-
givits av (MP). 
 
Styrelsen för vård och bildning (SVB) skriver i 
sitt yttrande att en säker trafikmiljö kring sko-
lorna är en viktig aspekt vid ny- och ombygg-
nation av skolor. De menar på att denna fråga 
kan ses som en del av skolornas hälsofräm-
jande arbete då fysiska aktiviteter och en häl-
sosam livsstil är grundläggande för människors 
välbefinnande. Vidare påpekar de att flera sko-
lor idag har en besvärlig trafiksituation under 
morgon- och eftermiddag då många föräldrar 
hämtar och lämnar sina barn vid skolan. Detta 
skulle underlättas om fler valde cykeln framför 
bilen.  
 
Föredragning 
Vid planläggning av nya områden samt ut-
byggnad av gamla finns redan i dagsläget ett 
fokus på gång- och cykeltrafikanter. Idag sker 
ett kontinuerligt arbete med att bygga ut det 
befintliga gång- och cykelvägnätet samt med 
att komplettera detta för att göra det lättare för 
människor att välja cykeln framför bilen. 
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Detta arbete kommer under 2013 att få större 
betydelse vikt då kommunfullmäktige beräk-
nas anta Uppsala kommuns cykelpolicy, som 
för närvarande är under remiss. Denna cykel-
policy inkluderar ett arbete med att se över 
kommunens gång- och cykelvägar. Policyn 
syftar också till att minska biltrafikens andel av 
resorna i Uppsala kommun samt att göra det 
tryggt och säkert att cykla i Uppsala.  
 
Denna cykelpolicy pekar ut barn och skol-
ungdomar som en särskilt viktig målgrupp och 
kommunen bör enligt cykelpolicyn arbeta med 
att säkra skolvägar samt uppmuntra föräldrar 
till små barn att cykla med dem till skola och 
fritidsaktiviteter. 
 
De förslag motionären lägger fram beaktas i 
det arbete som idag sker. Beslut om cykel-
policy planeras. Något ytterligare uppdrag med 
anledning av motionen är därför inte er-
forderligt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut. 
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Nr 79. Fråga av Maria Gardfjell 
(MP) om Ungdomens Hus 
KSN-2013-0517 
 
Kommunfullmäktige 
 
Fråga 
 
Ungdomens hus har sedan mer än 25 år varit ett 
kultur- och fritidscentrum för ungdomar i Upp-
sala. Under åren har föreningen hållit ett otal 
konserter med såväl lokala som internationellt 
storsäljande artister. Föreningen har bidragit till 
att fostra skickliga musiker, politiker och ledare. 
Föreningen har också stått som förebild för ung-
domsverksamheter i andra kommuner. 
 
Det viktigaste som föreningen har uppnått 
handlar om dess löpande verksamhet. Att före-
ningen Ungdomens hus alltid har arbetat med, 
och fortsätter att arbeta med, verksamhet baserad 
i ungdomarnas gemensamma vilja att skapa me-
ningsfull fritid för sig själva och andra. Under 
åren har det på Svartbäcksgatan 32 funnits rep-
lokaler, inspelningsstudio, krokikurser, fotolabb, 
biljardrum, strategispel, rollspel, datorspelsverk-
samhet, skate-ramp, filmvisning, meditations-
kurser, ljudteknikerutbildning, café, konsertverk-
samhet och mycket annat. 
 
Det handlar om ungdomar som driver verksamhet 
för ungdomar. Ungdomar som har förmågan att 
se lösningar, som ofta blir tunga att få igenom i 
en renodlat kommunal verksamhet. Ungdomar 
som har skapat och bevarar en god intern-
demokrati. Ungdomar som finns till hands för 
varandra. Ungdomar som lär sig mycket för livet, 
både i fråga om mätbara värden, och om hur en 
medmänniska bemöter andra oavsett bakgrund 
och fysiska attribut. 
 
Viljan till egenmakt och förmågan att enas om 
lösningar räcker långt, men inte hur långt som 
helst. Föreningen Ungdomens hus har alltid varit 
beroende av kommunala medel. Nu har före-
ningen fått besked om att det kommer bli mindre 
resurser från kommunen i år. Det rimmar illa 
med behovet av ungdomsverksamhet i centrala 
staden. Miljöpartiet anser att det behovet ska fort-
sätta täckas med de summor föreningen tidigare 
har beviljats. 
 

 
Min fråga till barn- och ungdomsnämndens 
ordförande är: 
 
Finns det konkreta planer på att kommunen ska ta 
över verksamheten för Ungdomens hus? 
 
Uppsala 19 mars 2013 
 
Maria Gardfjell (MP) 
kommunalråd 
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Nr 80. Fråga av Loa Mothata (S) om 
hur många som erbjudits heltid i 
Uppsala kommun 
KSN-2013-0518 
 
Kommunfullmäktige 
 
Fråga 
 
Rätten till heltid är en viktig reform som jag 
som socialdemokrat välkomnar och stödjer. 
 
I april2012 gick kommunalråden Fredrik 
Ahlstedt (M) och Cecilia Hamenius (FP) ut i 

media1 med nyheten att man från och med 
årsskiftet 2012/13 skulle ge alla kommunan-
ställda möjlighet att gå upp till heltid. Det lyf-
tes fram som en av de stora nyheterna i den 
borgerliga alliansens budget (Inriktning, 
Verksamhet och Ekonomi) för 2013 och det 
har återupprepats i såväl lokal och nationell 
media vid ett flertal tillfällen. 
 
Uppsala kommun hade åtta månaders förbe-
redelsetid från det att förslaget aviserades i 
april 2012 tills dess att rätten till heltid skulle 
implementeras från den 1 januari 2013. 
 
Om man menar allvar med att införa rätten 
till heltid, och sett till den långa tid som fun-
nits till att förbereda införandet, ja då borde 
det rimligtvis ha varit en anhopning av be-
viljade ansökningar om att utöka sin tjänst-
göringsgrad under de första veckorna och 
månaderna av 2013. Av samma skäl borde 
antalet utlysta deltidsanställningar ha minskat 
drastiskt till förmån för heltidsanställningar. 
 
En granskning av Styrelsen för Vård och 
Bildnings utlysningar av lediga jobb inom 
äldreomsorgen under de senaste månaderna 
ger dock anledning till oro. Styrelsen för 
Vård och Bildning ansvarar för en stor del av 
kommunens verksamhet och därmed för en 
stor del av kommunens medarbetare. Men av 
de tjänster som har lysts ut inom äldreom-
sorgen sedan årsskiftet är en stor del deltids-
tjänster. 
 
1 Uppsalatidningen 2012-04-26 Alla anställda erijuds heltid 
http: l /pdf.direktpress.se/flashpublisher /magazine /7786 
/page l15 

 
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Fredrik Ahlstedt (M) är därför: 
 
• När detta skrivs har snart det första kvartalet 
2013 passerats. Hur många anställda har an-
mält intresse av att gå upp i arbetstid och hur 
många anställda i Uppsala kommun har hit-
tills under 2013 erbjudits möjligheten att ut-
öka sin tjänstgöringsgrad upp till heltid? 
 
Uppsala 2013-03-19 
 
Loa Mothata (S) 
kommunfullmäktigeledamot  
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Nr 81. Interpellation av Agneta 
Erikson (S) om underentreprenö-
rer vid Uppsala kommuns upp-
handlingar 
KSN-2013-0386 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Under senaste tiden har det i många samman-
hang uppmärksammats att det i Sverige finns en 
del av arbetsmarknaden som fungerar efter 
andra regler än vi är vana vid. Man kan säga att 
det finns en ”C-arbetsmarknad” där det råder 
andra förhållanden än vi förväntar oss.  
 
Det kan gälla företag som inte har kollektiv-
avtal och låga lönenivåer, bemanningsföretag 
som har många timanställda utan anställ-
ningstrygghet, men också oseriösa företag som 
anlitar svart arbetskraft och som inte följer gäl-
lande lagstiftning vad gäller arbetstider och ar-
betsmiljö. I värsta fall finns en koppling till 
organiserad brottslighet. En utförlig beskrivning 
av fenomenet finns i Rebecka Bolins bok ”De 
Osynliga”. 
 
Uppsala kommun har under den senaste man-
datperioden upphandlat allt större del av kom-
munens verksamhet, som därigenom sköts av 
privata företag. I Uppsala kommuns upphand-
lingspolicy talas det ingenstans om kollektiv-
avtal eller kollektivavtalsliknande förhållanden. 
 
Jag förutsätter dock att det bara tecknas avtal 
med företag som är seriösa och betalar sina av-
gifter och skatter enligt LOU kap 10 och 11. 
Lagen säger emellertid ingenting om kollektiv-
avtal eller kollektivavtalsliknande förhållanden. 
 
Företag som anlitas av kommunen kan ju dock i 
sin tur anlita underentreprenörer, som i sin tur 
anlitar underentreprenörer osv. Dessa blir kans-
ke inte alltid lika hårt kontrollerade. Som exem-
pel kan nämnas utbyggnaden av Fyrishov där 
det upptäckts två stycken byggföretag utan 
kollektivavtal. I Malmö tillämpar man däremot 
ett system som kallas Vita jobb som är ett sam-
arbete med ett antal fackföreningar, som syftar  

till att kommunen bara ska anlita seriösa un-
derleverantörer. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt 
(M) följande: 
 

 Hur säkerställer Uppsala kommun att 
oseriösa underentreprenörer inte anlitas 
vid kommunens upphandlingar. 

 Görs någon rimlighetsberäkning av 
priset, vid lägstaprisupphandlingar, så 
att det är troligt att arbetet kan utföras 
till avtalsenliga löner? 

 Vem anser du har ansvar för att säker-
ställa att de anställda verkligen får kol-
lektivavtalsliknande förhållande om 
kollektivavtal saknas? 

 Finns det någon uppföljning av dessa 
områden och hur görs den i så fall? 

 
2013-02-18 
 
Agneta Eriksson (S) 
Ledamot kommunfullmäktige 
 
Svar: 
 
Hur säkerställer Uppsala kommun att oseriösa 
underentreprenörer inte anlitas vid kommunens 
upphandlingar? 
Vid all upphandling ställs krav på leverantörer 
att de ska ha en korrekt tillämpning av de lagar 
och regler som gäller för företag som verkar på 
den svenska marknaden. Kraven handlar dels 
om företagens kompetens och kapacitet för ef-
terfrågade uppdrag men även hur företaget upp-
träder i relation till skattelagstiftning. Med stöd 
från skatteverket och kreditvärderingsinstitut 
görs en fortlöpande uppföljning av bolagen av-
seende sådant som F-skatte-registrering, 
momsbetalningar, arbetsgivaravgifter, käll-
skatteuppbörd samt kontroll av finansiell ställ-
ning. Vad beträffar underleverantörer så före-
skrivs att leverantören svarar för underleve-
rantören såsom för eget arbete. Alla under-
leverantörer ska redovisas i anbud. Byte av un-
derleverantörer skall godkännas av kommunen 
och motsvarande kontroll görs då av den nya 
leverantören som av huvudleverantören. 
  



2 (2) 
 

 

Uppsala kommun kan bli ännu bättre när det 
gäller intern uppföljning kopplat till verksam-
heternas upphandlingar. Detta för att ännu bätt-
re kontrollera att ingångna avtal hålls, men ock-
så för att undvika oseriösa aktörer som dubbel-, 
luft- eller överdebiterar. Just nu pågår ett arbete 
med att se över nuvarande upphandlingspolicy 
för att utveckla kommunens kompetens, rutiner 
och styrning i dessa delar. Att utveckla och för-
bättra den interna styrningen och ledningen är 
ett arbete som aldrig får avstanna.  
  
Görs någon rimlighetsberäkning av priset, vid 
lägstaprisupphandlingar, så att det är troligt 
att arbetet kan utföras till avtalsenliga löner?  
Ja. När kommunen får ett anbud med mycket 
lågt pris, eller ett pris som kraftigt avviker från 
övriga anbud, görs som regel en kontroll av vad 
orsaken till detta är. Enligt LOU får en anbuds-
givare uteslutas från upphandlingen på grund av 
onormalt lågt pris, men först efter att kom-
munen begärt en skriftlig förklaring till det låga 
priset, utan att ha fått ett tillfredsställande svar. 
Det är mycket viktigt för kommunen att säkra 
en leverantörs förutsättningar att fullfölja in-
gångna avtal på ett korrekt sätt. Om ett företag 
går i konkurs eller bryter ingånget avtal innebär 
det merarbete för kommunen som är både kos-
tnadsdrivande och påverkar verksamheterna 
negativt. 
 
Vem anser du har ansvar för att säkerställa att 
de anställda verkligen får kollektivavtals-
liknande förhållande om kollektivavtal saknas?  
Vid all upphandling kravställs leverantören uti-
från att de ska ha en korrekt tillämpning av de 
lagar och regler som gäller för företag som ver-
kar på den svenska marknaden. Utgångspunk-
ten enligt LOU är att anbudsgivare ska följa de 
arbetsvillkor som gäller där kontraktet ska 
utföras. Enligt gällande rätt är det dock inte 
tillåtet att i samband med offentlig upphandling 
begära att en leverantör är bunden av eller teck-
nar kollektivavtal. Kommunala verksamheter 
skall dock kontrollera att de företag som utför 
tjänster på kommunala verksamheters uppdrag 
håller ingångna avtal. Detta arbete sker i nära 
samverkan med skatteverket och inte sällan 
med fackliga organisationer. Sanktioner vidtas 
gentemot leverantörer som inte håller ingångna 

avtal eller bryter mot regler på svensk ar-
betsmarknad.  
Finns det någon uppföljning av dessa områden 
och hur görs den i så fall?  
Jag bedömer att kommunala verksamheter arbe-
tar mycket seriöst i dessa frågor. Tekniska IT-
stöd och andra tjänster utvecklas och förfinas 
och kommunen kan genom att utnyttja dessa 
uppnå en högre grad av kvalitetssäkrade kont-
roller. Ett bra samarbete med de fackliga orga-
nisationerna ser jag som självklart. Till det hör 
att visa öppenhet kring vilka entreprenörer som 
anlitas så att även fackförbunden kan kont-
rollera att dessa företag utför tjänster av hög 
kvalitet och tillämpar de regler som gäller på 
svensk arbetsmarknad. Uppföljningen kan alltid 
bli ännu bättre och utvecklas hela tiden.  
 
Genom mina kontakter med företag i Sverige 
och Uppsala vet jag att de allra flesta företag 
agerar seriöst och levererar tjänster och varor av 
hög kvalitet. Det finns ingen anledning att ge-
nerellt utgå ifrån att entreprenörer och under-
leverantörer har illvilliga syften. 
 
Fredrik Ahlstedt (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Nr 82. Interpellation av Ilona Szat-
mári Waldau (V) om undervisning 
i sex och samlevnad 
KSN-2013-0389 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Hur står det till med Uppsalaskolornas under-
visning i sex- och samlevnad? För några år sedan 
fick vi veta att några skolor inte lät RFSL besöka 
lektionerna. Något som då försvarades av en mo-
derat politiker med att alla föreningar inte kunde 
få komma till skolan. 
 
Alla folkhälsoundersökningar visar att HBT-
personer har en sämre folkhälsa och att unga 
HBT-personer har en högre självmordsfrekvens 
än andra ungdomar.  
 
En ny undersökning visar också att hälften av 
alla elever, oavsett sexuell läggning och köns-
identitet, är missnöjda med den sex- och sam-
levnadsundervisning som de får. Bara en fjärde-
del av dem är nöjda och resten tycker att den är 
vare sig bra eller dålig. En bra sex- och samlev-
nadsundervisning, som inte moraliserar, ger ele-
verna kunskap om sin egen kropp och sexualitet.  
Alla elever borde ha rätt till en bra undervisning. 
 
Hur ser det ut i Uppsala kommun och vad kan vi 
göra för att förbättra undervisningen och se till 
att alla unga, oavsett sexuell läggning och köns-
identitet, känner att de får en bra undervisning i 
sex- och samlevnad? 
 
Jag skulle därför vilja fråga ordföranden för 
nämnden för barn och unga följande 
 
Hur organiseras sex- och samlevnadsundervis-
ningen i Uppsalas skolor? 
 
Vilket stöd får skolorna i detta arbete? 
 
Har alla skolor i Uppsala kunskap om hbt och 
integrerar detta i undervisningen?  
 
Hur följs sex- och samlevnadsundervisningen i 
Uppsalaskolorna upp? 
 

 
Vad kan du och nämnden göra för att alla Upp-
salaelever ska vara nöjda med undervisningen? 
 
2012-10-17 
 
Ilona Szatmári Waldau 
Vänsterpartiet 
 
Svar: 
Enligt skollagen är det varje rektor som be-
slutar hur undervisningen organiseras. Barn- 
och ungdomsnämnden har inte information 
om detta och det kan se olika ut på olika sko-
lor. Det är också skolorna som har att göra 
uppföljningar på en detaljerad nivå. Jag har 
därför vidarebefordrat frågan till ordförande 
för vård- och bildning för att interpellanten 
skall få ett svar beträffande de kommunala 
skolorna. 
 
Skollagen är skriven så att lokala politiker inte 
skall lägga sig i det som anses vara skolans 
ansvar enligt lagen. Barn- och ungdoms-
nämnden har formellt därför mycket liten 
möjlighet att påverka undervisningen i en-
skilda ämnen. Det är framför allt genom sam-
tal som nämnden och styrelsen för vård och 
bildning som vi uppmärksammar olika frågor. 
 
Uppsala den 18 mars 2013 
 
Cecilia Forss 
Ordförande barn- och 
ungdomsnämnden 
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Nr 83. Interpellation av Ilona Szat-
mari Waldau (V) om detaljplan för 
bostadsrätter i park 
KSN-2013-0413 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Vid Stabby alle, i kvarteret Åkern, ligger par-
ken Tegen. Parken regleras i detaljplan för 
Stabby gärde, 74 B, fastställd 1948. Detaljpla-
nen anger att området ska användas för park. 
Dåvarande fastighetsnämnden har tidigare an-
visat parken till Besqab. 
 
I maj beslutade plan- och byggnadsnämnden 
att påbörja detaljplaneläggning av delar av 
parken till bostäder. Den sökande, Besqab, 
har angett att det är ca 60 ungdomsbostäder 
med bostadsrätt som upplåtelseform som 
man vill uppföra i parken. 
 
Uppsala kommun har en stor brist på mark 
och därmed också begränsade möjligheter att 
styra upplåtelseform vid nybyggnationer i 
Uppsala. Ska man bygga på kommunalt ägd 
parkmark, vilket i sig är mycket tveksamt, 
borde inriktningen vara hyresrätter. I området 
runt kv Åkern finns enbart bostadsrätter och 
småhus/radhus vilket är ytterligare ett skäl att 
prioritera hyresrätter framför bostadsrätter i 
området. 
 
Eftersom detaljplanerna innebär att park-
mark ska bebyggas borde detta ärende, och 
alla andra föreslagna byggnationer på park-
mark, tas till fullmäktige för antagande. 
 
Med anledning av dåvarande fastighets-
nämndens markanvisning och plan- och bygg-
nadsnämndens beslut om detaljplan skulle jag 
vilja fråga kommunstyrelsens ordförande 
tillika Mexutskottets ordförande: 
 
Anser du att det är rätt inriktning att bygga i 
Uppsalas parker? 
 
Anser du att det ingår i PBN:s delegation att 
upprätta detaljplaner om byggnationer i parker 
eller ska ärendet tas upp i fullmäktige? 

Anser du att det är rätt inriktning att kommunal 
mark, som i detta fall, ska bebyggas med enbart 
bostadsrätter? 
 
2013-02-25 
Ilona Szatmari Waldau (V) 
 
Anser du att det är rätt inriktning att bygga i 
Uppsalas parker? 
Grönområden och bostäder är inte en motsätt-
ning. I det här fallet kommer bostäder att byg-
gas på en grusplan samtidigt som det intillig-
gande parkstråket bevaras och förbättras. Kvar-
teret Åkern utpekas inte i översiktsplanen som 
grönstruktur eller naturområden med sociala 
och/eller ekologiska värden. Området är inte 
heller utpekat som någon grön länk med rek-
reativ/ekologisk funktion. 
 
En viktig framtidfråga för Uppsala är att säkra 
tillgången på bostäder. Eftersom efterfrågan på 
bostäder är som högst i Uppsalas centrala delar 
är mark såsom Kvarteret Åkern mycket lämplig 
att bygga bostäder på. 
 
Anser du att det ingår i PBN:s delegation att 
upprätta detaljplaner om byggnationer i parker 
eller ska ärendet tas upp i fullmäktige? 
Plan- och byggnadsnämnden ger alltid planupp-
drag om fastighetsägaren eller om någon har en 
option på en fastighet. Planuppdraget kan vara 
positivt eller negativt beroende på den bedöm-
ningen som nämnden gör. Detta är helt i enlig-
het med reglementet och det har aldrig varit KF 
som har haft denna myndighets uppgift. 
 
Anser du att det är rätt inriktning att kommunal 
mark, som i detta fall, ska bebyggas med enbart 
bostadsrätter? 
Detaljplanen styr inte bostäders upplåtelseform. 
De bostäder som kommer att byggas enligt den 
här detaljplanen är mindre bostäder avsedda för 
ungdomar. Målsättningen är lägenheter med så 
låg månadskostnad som möjligt. Allmänhetens 
behov av bostäder måste sättas före enskilda 
önskemål om upplåtelseform. Vi arbetar för att 
både bostadsrätter och hyresrätter ska byggas i 
Uppsala och vibygger för tillfället näst mest 
hyresrätter i hela Sverige. 
 
Liv Hahne (M) 
Ordförande Plan- och byggnadsnämnden 
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Nr 84. Interpellation av Erik Pel-
ling (S) om vad som händer med 
Ungdomens Hus 
KSN-2013-0519 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Ungdomens Hus är en på många sätt unik 
verksamhet för ungdomar, men framförallt av 
ungdomar. Sedan mitten av 1980-talet har den 
fristående föreningen Ungdomens Hus med 
stöd av Uppsala kommun gett unga i Uppsala 
möjligheten att utvecklas inom entreprenörskap, 
kultur och demokrati. I att ta ansvar och växa 
som människor. 
 
Att investera i Uppsalas unga är bland det mest 
lönsamma vi kan göra, både ekonomiskt och 
socialt. Det är därför anmärkningsvärt att Ung-
domens Hus nu återigen ifrågasätts. En extern 
utvärdering av Ungdomens Hus som kom-
munen lät utföra under 2012 ger verksamheten 
ett mycket gott omdöme. I förslaget till budget 
för 2013 ingick därför en permanentning av 
projekt Magma som kommunen tillsammans 
med Allmänna Arvsfonden stött under tre år. 
 
Barn- och ungdomsnämndens ordförande 
Cecilia Forss (M) deklarerade i TV4 i början av 
mars att kommunen inte tänker skjuta till några 
ytterligare resurser. Istället kan kommunen, en-
ligt Forss, tänka sig att gå in och ta över verk-
samheten.  Det är ett uttalande som väcker en 
hel del frågor. Inte minst för att det går emot 
den grundläggande iden med Ungdomens hus 
under snart 30 år - att ge unga möjlighet att 
växa genom det ansvar de får på Ungdomens  
Hus. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
barn- och ungdomsnämndens ordförande, 
Cecilia Forss (M) följande: 
 
• Står du fast vid ditt uttalande om att 
Ungdomens Hus trots goda vitsord i den ex-
terna utvärdering kommunen själv beställt och 
trots löften om motsatsen inte ska få möjlighet 
att permanenta den verksamhet som har be-
drivits i projekt Magma? 

• Menar du verkligen allvar med ditt uttalan-
de om att kommunen via barn- och ungdoms-
nämnden ska gå in och ta över verksamheten på 
Ungdomens Hus? 
 
Erik Pelling 
Kommunalråd (S) 
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Nr 85. Interpellation av Erik Pelling 
och Rahima Ortac (båda S) om att 
det behövs en politisk samling för 
Sävja 
KSN-2013-0520 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Helgen 9-10 mars sattes både Sävjaskolans bib-
liotek och bilar i Sävja i brand. Polisen har be-
kräftat att bränderna var anlagda. 
 
Uppsala har upplevt för många händelser av den 
här typen de senaste åren. Oavsett vilken stadsdel 
det är som drabbas så är det ett slag mot trygg-
heten i hela Uppsala, och inte minst för våra barn 
och unga. Att anlägga en brand på ett skolbib-
liotek är ett angrepp mot både elever och personal, 
men också mot det fria ordet. Det är självklart 
oacceptabelt och måste fördömas. Samtidigt be-
hövs politiska krafttag för att förhindra en negativ 
spiral i hela Sävjaområdet. 
 
Istället för den utveckling som Sävjaborna borde 
kunna förvänta sig har vi den senaste tiden fått 
flera oroande signaler om motsatsen. Planerna på 
ett kulturcentrum har skjutits på framtiden, 
frågetecken har väckts kring Sävjaskolans fram-
tid, och nu bränderna. Om kommunen menar 
allvar med att utveckla Sävja behöver Fredrik 
Ahlstedt (M) ta initiativ till en politisk samling 
över blockgränserna för att vidta meningsfulla 
åtgärder för Sävja. 
 
Med anledning av ovanstående vill vi fråga 
kommunstyrelsens ordförande Fredrik Ahlstedt 
(M) följande: 
 
• Vilka åtgärder tänker du vidta för att för-
hindra en negativ spiral i hela Sävjaområdet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tänker du, med anledning av det allvarliga 
läget och för Sävjas bästa, ta initiativ till en poli-
tisk samling över blockgränsen för att vidta me-
ningsfulla åtgärder för Sävja? 
 
Uppsala 2013-03-19 
Socialdemokraterna 
 
Erik Pelling (S) Rahima Ortac (S) 
Kommunalråd  Ledamot kommunfullmäktige  
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Nr 86. Interpellation av Rahima Or-
tac (S) om riktlinjerna kring för-
sörjningsstödet 
KSN-2013-0521 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
Den 28 mars 2013 tog utbildning - och arbets-
marknadsnämnden ett beslut om att uppdra kon-
toret att se över riktlinjerna gällande försörj-
ningsstöd. Det gick inte många dagar efter det 
innan kommunalrådet tillika nämndens ordföran-
de gick ut i UNT (5/3 2013) och meddelade att 
man ska "frysa" socialbidrag utöver riksnormen. 
Det är uppenbart att det råder en okunnighet i 
denna fråga, vilket både visar sig i artikeln samt i 
diskussionerna runt omkring. Uttalandet av 
nämndens ordförande ger sken av att Uppsala 
kommun skulle vara en kommun som går så 
mycket över Socialstyrelsens rekommendationer 
och gör generösa bedömningar i förhållande till 
rekommendationerna. Och att det skulle innebära 
en hög kostnad för kommunen. Det är visserligen 
sant att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämn-
den har ett negativt resultat på 66 miljoner kr 
med anledning av höga försörjningsstödskost-
nader. Men då ska det också göras klart att det 
inte alls beror på att Uppsala kommun tillämpar 
några särskilda regler. Vi som alla andra kommu-
ner i hela landet har en skyldighet enligt lag, 4 
kap 1 § st 3 socialtjänstlagen (2001:453), till-
försäkra uppsalabor en skälig levnadsnivå. Att 
Uppsala kommuns egna riktlinjer skulle vara mer 
generöst vad som är en skälig levnadsnivå tvivlar 
jag starkt på. Det som finns i våra riktlinjer är 
bl.a., kostnader för mammografi, fritidsaktivitet 
för vuxna med långvarigt behov av ekon. bistånd, 
bredband. Inga av dessa bidrag är för generösa. 
Utan snarare skulle det falla under riksnormen att 
få ersättning för exempelvis bred-band, enligt 4 
kap 3 § p 1 SoL. 
 
Vidare framgår det att en skärpning av reglerna 
skulle leda till en besparing på en till tre miljoner 
kronor. En uppskattning som Mohamad Hassan 
gjort tillsammans med tjänstemännen, utan att 
först presentera detta för övriga i nämnden. Alltså 
en marginell förändring i praktiken. Det stora 
problemet som kommunen har är att vi har 

många fler långvariga bidragshushåll än jämför-
bara kommuner. Samt att vi har höga bostads-
kostnader, på grund av bostadsbristen och höga 
hyreskostnader. Bör diskussionen inte vara hur 
man löser dessa frågor, istället för att sprida 
vidare på en myt om att kommunen skulle vara så 
himla generösa? 
 
Förslaget läggs för att Alliansen vill föra sym-
bolpolitik I artikeln säger Mohamad Hassan att 
det är själva symbolhandlingen som är det vik-
tiga. Det är alltså symboliskt viktigt att visa att 
endast kvinnor som har råd ska kunna gå på 
mammografi och upptäcka om de har livshotande 
sjukdom. Uttalandet är ovärdigt och ger intrycket 
att man vill klandra människor en extra gång, för 
att de lever under sämre förhållanden. 
 
Det är olyckligt att kommunalrådet väljer att 
sprida en osanning och se människor på detta 
sätt. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
utbilnings- och arbetsmarknadsnämndens ord-
förande Mohamad Hassan (FP) följande: 
 
• Konkret vad i de lokala riktlinjerna tycker 
du är för generösa? 
• Vad menar du om att "frysa" socialbidraget 
utöver riksnormen? 
• Vad menar du med att symbolhandlingen är 
det viktiga? 
 
Uppsala 2013-03-19 
 
Rahima Ortac (S) 
Kommunfullmäktigeledamot  
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Nr 87. Interpellation av Liza Boët-
hius (V) om situationen för social-
arbetarna inom uppdragsnämnder-
na i Uppsala kommun 
KSN-2013-0522 
 
Kommunfullmäktige 
 
Interpellation 
 
I början på mars kallade ett nybildat nätverk 
av socialarbetare "Vi bryter tystnaden i Upp-
sala" några politiker till en hearing med anled-
ning av socialarbetarnas arbetsmiljö och löne-
situation. Ca 200 socialsekreterare, bistånds-
handläggare och socialbidragshandläggare slöt 
upp. Det stora antalet närvarande visar på hur 
allvarligt de ser på sin situation. Det som so-
cialarbetarna ville diskutera under hearingen är 
inga nyheter. Socialarbetarna protesterade re-
dan för ett år sedan. De tyckte sig då ha blivit 
lovade löneökningar utöver avtal. Vänster-
partiet uppmärksammade frågan för ett år se-
dan i en interpellation. Men inget har skett som 
förändrat situationen. Och inget framkom un-
der hearingen som visar på vilja att konkret 
förändra situationen. 
 
Socialtjänstens uppgift är att bistå samhällets 
mest utsatta människor s o m  behöver vårt 
stöd för ge henne/honom ökade chanser att 
komma vidare i livet. Det är ett svårt arbete 
som ställer höga krav på den som utför det. 
Socialarbetarnas arbete handlar om myndig-
hetsutövning. I det ingår också att handha 
tvångslagstiftning. De beslut de fattar får direkt 
påverkan på individens liv och vardag. Då är 
frågan om rättssäkerhet mycket viktig. För att 
kunna göra bra utredningar inför beslut om 
insatser för individer som behöver stöd så 
krävs inte bara  tid utan också tillräckligt 
många erfarna socialsekreterare och också 
möjligheten till kontinuitet i arbetet. Social-
sekreterarna har sig själva som instrument, det 
arbete de utför är en process och bygger på en 
relation mellan dem och individen. Då är det 
viktigt att samma person utför arbetet. 
 
 
 
 

 
Situationen i Uppsala 
Lönerna i kommuner runt om Uppsala är 
mycket högre. Det gör att erfarna social-
sekreterare söker sig till dessa istället. Det be-
tyder en stor omsättning av personal i Upp-
sala, uppemot fyrtio (40) - femtio (50) pro-
cent inom några arbetsgrupper som har hand 
om barn som far illa under ett år! Det tar 
ungefär 8-10 år att lära sig yrket och social-
styrelsen avråder från att nyanställa utredare 
med mindre än ett års erfarenhet. Mycket kraft 
går åt till att hjälpa de nya in i arbetet. Andra 
administrativa uppgifter för att stärka 
rättssäkerheten har också ålagts myndigheten. 
Stressen har således ökat för handläggarna. 
Tid måste finnas för den enskilde hand-
läggarens till vidareutbildning och egna påfyll-
ning, tid som inte finns idag. Att introducera 
en ny socialsekreterare kostar uppemot 500 
000 kr. Att då inte verka för att behålla erfarna 
socialsekreterare är inte bara ett svek mot 
klienterna utan också oekonomiskt. Till följd 
av Uppsalas modell där 4 olika nämnder har 
ansvaret för det sociala arbetet så har löne-
utvecklingen blivit mycket ojämn. Det är ock-
så en källa till frustration bland socialsekre-
terarna. Även biståndshandläggarna som utre-
der personer med olika funktionsnedsätt-
ningars behov har en mycket besvärlig arbets-
situation. 
Socialbidragshandläggarna har fått en ökning 
under 10 år från 70 ärenden t i l l  115. Inte 
undra på att socialtjänsten i Uppsala får 
mycket låga siffror i den medarbetarenkät som 
gjorts. 
 
Det finns många exempel på att om varje 
handläggare har färre klienter, då blir insatsen 
bättre, socialarbetarna stannar kvar,  fler indi-
vider kommer att kunna leva ett självständigt 
liv och dessutom kostar det kommunen mind-
re. Att inte satsa på socialarbetamas löner och 
arbetsmiljö är att bita sig själva  i  svansen. 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa 
följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande  
 
1 Hur skall ni komma tillrätta med den 
oskäliga lönesituationen som råder för Upp-
salas socialarbetare? 



 

 

2. Vad gör ni för att minska den höga per-
sonalomsättningen? 
3. Vad gör ni åt de arbetsmiljöproblem som 
finns vad gäller stress och arbetsbelastning?  
 
Uppsala 19 mars 2013 
 
Liza Boethius (V) 
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