KF 228 6-7 november 2017
Datum
2017-11-01

Kommunfullmäktige

Inlämnade interpellationer
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 11
december 2017.

Interpellationer
Interpellation av Simon Alm (SD) om studiebesöket i ett av yrkestiggarnas hemländer (KSN-20173501) Bilaga 1
Interpellation av Simon Alm (SD) om Uppsala kommuns vindkraft (KSN-2017-3500) Bilaga 2
Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunens samarbete med republikanska föreningen
(KSN-2017-3628) Bilaga 3
Interpellation av Mohamad Hassan (L) om utveckling av Svartbäcksgatan (KSN-2017-3695) Bilaga 4
Interpellation av Anna Manell (L) om hedersrelaterat våld (KSN-2017-3696) Bilaga 5
Interpellation av Cecilia Forss (M) om företagsklimatet 2017 (KSN-2017-3698) Bilaga 6

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Bilaga 1

Om studiebesöket i ett av yrkestiggarnas
hemländer
Under senhösten 2016 genomfördes ett studiebesök i Rumänien. Uppsaladelegationen sökte svar på hur
man arbetade med ekonomiskt svaga grupper på plats i landet. Anledningen uppgavs i UNT vara att en
stor andel av tiggarna i Uppsala kommun är från just det landet. I UNT-artikeln konstaterades det finnas
mer hjälp än väntat på plats. Källa: UNT, 8 november, ”Så ska Uppsala gå vidare i tiggerifrågan”.
Norsk television sände under våren 2017 ett program om tiggeriet. Inslaget heter ”Lykkelandet” och har
även sänts under hösten 2017 i SVT:s Uppdrag granskning. Programmet understryker det faktum som
Sverigedemokraterna länge påpekat, att tiggeriet till stor del är organiserat. I programmet uppdagades
kriminella ligor ligga bakom tiggeriet med bisysslor som sexhandel, stöld, droghandel mm. För den goda
ordningens sak ska det understrykas att precis alla tiggare inte ingick i ligorna.
Uppsala kommun har haft en politiskt naiv ledning som bortsett från problemen kopplat till tiggeri.
Istället för att verka för att minska incitamenten att tigga eller verka för ett tiggeriförbud, har Uppsala
kommun underlättat för tiggeriet genom att erbjuda välfärd. Det Uppsala kommun därmed har gjort är
att minska kostnaden för yrkestiggarna att vistas i Uppsala, samtidigt som man inte har gjort något för att
minska intäkterna. Resultatet är att lönsamheten har varit större än vad som annars hade varit fallet.
Sverigedemokraterna har nationellt och lokalt drivit på för att komma åt det hitresta yrkestiggeriet.
Tiggeriförbud, tillståndsplikt för tiggeri, minimal resursanvändning för hitresta tiggare med mera är
förslag som SD har lagt fram under många år.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene
Burwick:





Hur har studieresan påverkat Uppsala kommuns arbete med hitrest tiggeri?
När kommer det hitresta tiggeriet att upphöra i Uppsala?
Är det bra för Uppsalaborna att det hitresta tiggeriet med den rödgröna politiken är ett tydligt
inslag i gatubilden?
När upphör Uppsala kommun att delvis finansiera hitresta tiggares välfärdskonsumtion?

Skyttorp den 9 oktober 2017
Simon Alm
Gruppledare (SD)

Bilaga 2

Interpellation om Uppsala kommuns
vindkraft
Uppsala kommun har satsat hundra miljoner kronor på att köpa vindkraftverk. Bakgrunden till beslutet
var att man påstods kunna driva dem med god lönsamhet. Enligt finansrapportern för Uppsala kommuns
första halvår är elpriserna fortsatt låga och även något lägre än tidigare.
Det fanns partier som motsatte sig satsningen i fullmäktige, och istället hänvisade till andra miljövänligare
lösningar eller mer ekonomiska lösningar av liknande art.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene
Burwick:



Hur mycket har Uppsala kommun hittills tjänat eller förlorat i kronor på vindkraftssatsningen?
Hur ser lönsamhetsprognosen ut för vindkraftssatsningen under den återstående förväntade
driftstiden?

Skyttorp den 9 oktober 2017
Simon Alm
Gruppledare (SD)

Bilaga 3

Interpellation om kommunens samarbete med Republikanska Föreningen
Under sommaren debatterade vi Kristdemokrater med Republikanska Föreningen i Upsala
Nya Tidning om det svenska statsskicket. Vi tycker att den svenska monarkin är både en
garant för stabilitet och kontinuitet, ett viktigt arv som i sin nuvarande form ger en positiv bild
av Sverige utåt, och att kungafamiljen i sig är väldigt goda och engagerade representanter
för vårt land, som dessutom har ett grundmurat stöd, både från folket och från de folkvalda i
form av riksdag och regering. Den svenska monarkin är därmed en garant för fortsatt frihet
och demokrati i vårt land.
I den avslutande repliken från Republikanska Föreningen (där för övrigt vår artikel kallades
osaklig, argumentationen för "rent märklig", samt argumenten för "rörigt", "helt befängt" och
"ovärdigt") bjöds vi in till stadsbiblioteket 13/11 för att höra "tre republikaner att berätta om
hur en framtida republik skulle kunna se ut." Det är alltså ingen debatt, utan ett ensidigt
propagandamöte där det ges en beskrivning för hur republik rent konkret skall införas i
Sverige.
Detta borde inte vara något som berör kommunen, mer än att stadsbiblioteket hyr ut lokalen.
Men i helgen fick jag klart för mig att Uppsala kommun är samarrangör för denna tillställning.
Information om mötet finns på stadsbibliotekets hemsida, och debatten marknadsförs på
affischer med kommunens logotyp väl synlig.
Jag vill därför ställa följande frågor till kulturnämndens ordförande, Peter Gustavsson
(S):

-

-

Anser du att Uppsala kommun ska driva opinion för ett omstörtande av det svenska
statsskicket?
Är det vanligt förekommande att Uppsala stadsbibliotek (eller andra delar av den
verksamhet som kulturnämnden ansvarar för) arrangerar opinionsmöten tillsammans
med olika typer av intresseföreningar som innebär ställningstaganden i politiska
frågor?
Tycker du att det är rimligt att för skattemedel arrangera ett möte där bara den ena
sidan i en brännande politisk fråga får komma till tals?

Uppsala den 24 oktober 2017

Jonas Segersam, Kommunalråd (KD)

Bilaga 4

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om utveckling av Svartbäcksgatan
Gatu- och samhällsmiljönämnden har fattat beslut om att bygga om och utveckla Svartbäcksgatan
mellan S:t Olofsgatan och Skolgatan. Planen är att Svartbäcksgatan som har kulturhistoriskt
intressanta miljöer, närhet till Linnéträdgården och fina gårdsmiljöer ska utvecklas till ett av Uppsalas
mest attraktiva lägen för uteserveringar. När gatan är klar så kommer den troligen att öka centrums
attraktivitet och göra Uppsalas stadskärna ännu trevligare.
Trottoaren ska delas upp i en framkomlig gångzon och en möblerbar zon; flexzonen. Det ska bli lätt
för synskadade, rullstolar, rullatorer och barnvagnar att ta sig fram. Cykelställen ska vara flyttbara så
att det går lätt att ordna plats för evenemang eller utomhusserveringar på nya ställen. Så långt är jag
mycket nöjd. Men det finns andra perspektiv att väga in, som gäller tidpunkt och tillvägagångssätt.
I dagarna har gatan stängts av för att påbörja omvandlingen. Det oroar flera affärsidkare som har sin
verksamhet i lokaler längs gatan. De befarar att ombyggnationen, likt andra projekt, kommer att dra
ut på tiden och påverka deras tillströmning av kunder och omsättning negativt under pågående
arbete.
Just nu verkställs flera av Gatu- och samhällsnämndens beslut runt om i Uppsala, liksom gatuarbeten
kopplade till andra aktörer. En bra sammanställning finns på kommunens hemsida:
https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/trafikstorningar-och-vagarbeten/
Störningarna är många för Uppsalaborna, och en god idé är att inte genomföra allt för många projekt
samtidigt. Dessutom bidrar detta till det många bedömer som en överhettat marknad på byggsidan.
Att det byggs mycket gör bristen på arbetskraft påtaglig. Byggherrarna har gott om jobb vilket leder
till stigande priser. Eftersom kommunen betalar med skattebetalarnas pengar bör vi hålla oss ifrån
att ”tävla” med marknaden när den är överhettad. Projekt som inte är akuta bör vi därför överväga
att vänta med. Gatu- och samhällmiljönämnden borde därför fokusera på att slutföra pågående
projekt innan nya dras igång. Bara det borde föranleda prispress och därmed smartare användning av
skattepengar. Vår stad blir också mer tillgänglig om det inte grävs på många ställen samtidigt.
Mot denna bakgrund vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick
Har det gjorts någon samhällsekonomisk analys av nuvarande arbetssätt med ett stort antal projekt
pågående samtidigt?
Har det undersökts om det finns besparingar att göra om projekten i stället avlöser varandra?
Hur kommer kommunen att hantera avstängningen av Svartbäcksgatan så att företagare inte
drabbas ekonomiskt av avstängningen?

Mohamad Hassan (L)

Bilaga 5
Interpellation om elever som försvinner, utsätts för tvångsgifte eller
könsstympning
Tack vare att alliansregeringen skärpte lagen från den 1 juli 2014, klassas numera
äktenskapstvång (om någon genom olaga tvång eller utnyttjande förmår en person att gifta sig)
och vilseledande till tvångsäktenskapsresa som brottsligt. Dispens för barnäktenskap och
erkännande av fullmaktsäktenskap har ytterligare begränsats. Det är bra.
Problemet med hedersrelaterat förtryck och våld ökar i Sverige och Uppsala. Kunskaperna börjar
öka bland skolorna, men ytterligare insatser behövs. Nu larmar UNT (21/10-2017) om att
uppemot sju elever saknas efter sommarlovet. Någon polisanmälan har dock inte upprättats.
Hedersrelaterat förtryck och våld är ett stort problem. Många lärare och rektorer vet fortfarande
inte vart de ska vända sig när de misstänker eller får kännedom om att en elev riskerar att giftas
bort.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande:
•
•
•
•
•

Hur många elever rör det sig om som försvunnit, utsatts för tvångsgifte eller
könsstympning sedan 2014 i vår kommun?
Hur arbetar majoriteten med det förebyggande och akuta arbetet i den här frågan?
Finns rutiner på plats för alla verksamheter när det gäller barn och unga som misstänks
ligga i farozonen för tas utomlands för tvångsgifte eller könsstympning? Finns rutiner och
handlingsplaner för akuta och förebyggande händelser i alla relevanta verksamheter?
Hur ser samarbetet med polismyndighet och åklagarmyndighet ut när det gäller
tvångsgifte, bortförande utomlands eller könsstympning?
Hur ser samarbetet med regionen ut när det gäller frågor rörande hedersrelaterat förtryck
och våld?
Anna Manell
Vice gruppledare (L)
Ledamot i utbildningsnämnden

Bilaga 6

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om fallet i
svensk näringslivs rankning av företagsklimatet i kommunerna
(Uppsala ned ytterligare 28 platser)
Svenskt näringsliv har återigen publicerat sin årliga rankning av kommunerna vad avser
företagsklimatet. Uppsala får i årets rankning sin sämsta placering sedan 2005. Och har sedan förra
året tappat ytterligare 28 platser.
Redan i förra årets bedömning hamnade Uppsala kommun nära botten vad avser frågor som rör den
kommunala servicen. Särskilt anmärkningsvärt var att attityden till företagen uppfattades som dålig. I år
har den blivit ännu sämre, medan man klättrat 16 platser var gäller kommunens service.
Uppsala kommun hamnade på plats 276 av totalt 290 platser vad avser politikernas attityder till
företagande. Det var 27 platser sämre än förra året.
Frågan om tjänstemännens attityder följer i regel samma mönster då tjänstemännen har att verkställa
politikernas beslut. Tjänstemännens attityder hamnar i år på plats 272, en försämring med 15 platser
sedan förra året.
Förra året svarade kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick att den låga rankningen var
bekymmersam och att den rödgröna majoriteten ville komma till rätta med problemet. Kommunens
näringslivsprogram hade reviderats. Till programmet fanns en handlingsplan som konkretiserade de olika
nämndernas prioriterade åtgärder med ansvarsfördelning samt förtydliganden gällande styrning och
uppföljning under de närmaste åren. Syftet avar att öka förutsättningarna för genomförande och
måluppfyllelse. Handlingsplanen visade Uppsala kommuns tänkta åtgärder för att komma framåt, men
pekade också på vikten av samverkan med näringslivet, akademin och andra offentliga organisationer.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande:
Anser kommunstyrelsen att åtgärderna förra året har fungerat tillfredställande eller finns någon
ytterligare plan?

Uppsala den 31 oktober 2017
Cecilia Forss (M)

