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Nr 154. Fråga av Johan lundqvist (MP) 
om höjda busspriser och fördubblings-
målet
(KSN-2011-0504)

Kommunfullmäktige

Fråga
Försäljningen av SMS-biljetter till stadstrafi-
kens bussar har varit en stor succé. SMS-bil-
jetterna gör det enkelt och smidigt att åka kol-
lektivt, vilket är en nyckelfaktor för att locka 
nya resenärer till kollektivtrafiken.

AB Uppsalabuss har beslutat genomföra en 
25%-ig höjning av priset på SMS-biljetter, från 
20 till 25 kronor per biljett från den 19 septem-
ber 2011.

Min fråga till ordföranden i AB Uppsalabuss 
blir därför:

– Anser du att beslutet om att höja priset på 
SMS-biletter i stadstrafiken med 25% bidrar 
till kommunens arbete med att fördubbla re-
sandet i kollektivtrafiken?

Uppsala den 18 september 2011

Johan Lundqvist

Nr 155. Fråga av Caroline Andersson 
(S) om hemlagad mat för äldre personer 
med hemvårdsinsatser
(KSN-2011-0508)

Kommunfullmäktige

Fråga
I en intervju i Uppsalademokraten fredagen 
den 2 september, 2011, säger kommunalrå-
det Ebba Busch att andelen personer som får 
hemlagad mat redan har börjat öka och att de 
utvidgade valmöjligheterna för äldre inom 
hemtjänsten leder till att de har ännu större 
möjligheter att påverka sin mat. Samtidigt sä-
ger kommunens förvaltning, kontoret för hälsa 
vård och omsorg, att man aldrig fört någon sta-
tistik över antalet personer som fått beslut om 
hemlagad mat. Inte heller idag kan man svara 
på om och i så fall hur många personer som 
fått beslut om bistånd i form av hemlagad mat. 
Detta sammantaget gör att man ställer sig und-
rande till på vilka grunder kommunalrådet kan 
sprida uppgifter i media om att andelen perso-
ner som får hemlagad mat redan har börjat öka.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga 
äldrenämndens ordförande Ebba Busch (KD) 
följande:

– Vidhåller du att andelen personer som får 
hemlagad mat redan har börjat öka? Vilka siff-
ror stöder i så fall detta?

Uppsala den 20 september 2011

Caroline Andersson
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