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Bilaga 1

Interpellation om Uppsala kommuns
förebyggande arbete mot terrorism
Uppsala kommun har ett arbete mot våldsbejakande extremism, och på nationellt plan har det sedan ett
antal år funnits en samordnare. Trots det har Säkerhetspolisen slagit larm om att antalet våldsbejakande
extremister i Sverige har ökat beskedligt under de senaste åren. Den tredje juli i år gick Säkerhetspolisen
ut med uppgifter om situationen i sitt pressmeddelande ”Så mycket har extremistmiljöerna vuxit”. I den
kan man ta del av att det i Sverige finns 3000 våldsbejakande extremister varav 2000 är våldsbejakande
islamistiska extremister.
Islamistisk terror har ökat i hela Europa under de allra senaste åren. Även Sverige har drabbats på
Drottninggatan tidigare i år. Om extremisterna är fördelade proportionellt över landet borde det i
Uppsala kommun finnas cirka 100 våldsbejakande islamistiska extremister. Uppsalaborna förtjänar att
veta hur många sådana som faktiskt uppehåller sig i Uppsala.
Otryggheten i Uppsala har försämrats kraftigt under mandatperioden till följd av dåliga politiska
prioriteringar. Det handlar vanligen om rädsla för att bli utsatt för brott. För att förhindra spekulationer
vore det bra om kommunen tydligt redovisade statistik på området våldsbejakande extremism i Uppsala.
Utifrån redovisningen kan Uppsalaborna bilda sig en uppfattning om den rödgröna majoriteten har lett
Uppsala i rätt riktning på området.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene
Burwick:



Hur många våldsbejakande islamistiska extremister finns i Uppsala?
Har Uppsala kommun utbyte av information med Säkerhetspolisen angående våldsbejakande
extremism?

Uppsala den 11 september 2017
Simon Alm
Gruppledare (SD)

Bilaga 2

Interpellation om ”Bostad först”
Snart har över ett och ett halvt år gått sedan socialnämnden beslutade att inleda ett försöksprojekt
enligt modellen Bostad först.
Efter att projektet inleddes har enligt Socialnämndens bokslut för 2016 de tre första personerna
inom projektet flyttat in under hösten 2016. Ytterligare två lägenheter ska enligt projektet bebos av
långvarigt hemlösa.
En egen bostad som medför den trygghet som är en förutsättning för att komma ur ett missbruk eller
kunna hantera den psykiska ohälsa som kan vara en förklaring till varför man har blivit hemlös från
första början. Bostad först innebär med andra ord ett helt nytt sätt att se på hemlöshet som både kan
minska kostnader och öka människors trygghet och frihet. Modellen Bostad först har enligt
utvärderingar visat sig fungera mycket bra och har visat på mycket höga kvarboendetal.
Någon skriftlig utvärdering av den i Uppsala startade försöksverksamheten har till dags dato ännu
inte presenterats i socialnämnden. Ett lyckosamt arbete med nya projekt förutsätter noggrann
uppföljning, även under projekttiden.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till socialnämndens ordförande.
1. Har någon utvärdering av försöksprojektet ”Bostad först” genomförts sedan de första
personerna inom projektet flyttat in? I så fall, vad visar den utvärderingen?
2. Om någon utvärdering ännu inte har genomförts, när kommer den första utvärderingen
presenteras?
3. I projektplanen för Bostad först anges att om medel beviljas från den sociala
investeringsfonden kommer en samordnare att anställas. Har kommunen beviljats stöd ur
fonden och har en samordnare anställts?

Benny Lindholm
ledamot (L) kommunfullmäktige
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Bilaga 3

Interpellation om hemlösas situation i
Uppsala
I februari i år varnade Frälsningsarmén för kraftigt ökad hemlöshet i Uppsala. Situationen var enligt
Frälsningsarmén särskilt oroande bland unga. Länsstyrelsen i Uppsala läns analys över den
regionala bostadssituationen, presenterad i maj 2017, ger också en mycket dyster bild. Av
Socialstyrelsens senaste nationella kartläggning av hemlöshet från år 2011 framgick att 1 772
personer var hemlösa i Uppsala kommun, och över 100 personer i akut hemlöshet.
Enligt Socialstyrelsens senaste öppna jämförelser rörande hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden saknar Uppsala kommun trots den mycket bekymmersamma situationen
fortfarande flera viktiga åtgärder och insatser. Bl.a. saknas uppsökande verksamhet för akut
hemlösa och det finns ingen aktuell övergripande plan för att motverka hemlöshet.
Enligt Socialstyrelsens senaste jämförelse saknar Uppsala kommun dessutom intern samordning
med socialpsykiatrin, med våld i nära relationer, med LSS och med äldreomsorgen. Detta är mycket
oroande, inte minst eftersom de individer som normalt kommer i kontakt med socialpsykiatrin,
Nexus och LSS ofta har behov av stöd och hjälp och är särskilt utsatta.
Nu närmar sig vintern med stormsteg, som av förklarliga skäl ofta är en mycket svårare situation för
hemlösa. Med anledning av detta och ovanstående vill jag ställa följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande.
1. Har kommunen genomfört någon aktuell uppskattning av hur många som för närvarande är
hemlösa i kommunen respektive som är i akut behov av bostad?
2. Hur ser planeringen i kommunen ut inför vintern 2017-2018?
3. Finns en uppsökande verksamhet för akut hemlösa?
4. Finns en samordning mellan de olika delarna i socialtjänsten för att motverka hemlöshet
inom bl.a. våld i nära relationer?

Benny Lindholm
ledamot (L) kommunfullmäktige
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Bilaga 4

Interpellation om LSS-bostäder
Uppsala kommun har tillsammans med ytterligare två kommuner utsetts till finalist i Bästa
LSS-kommun 2017. Fram lyfts de satsningar och framsteg som gjorts gällande samverkan och
delaktighet. Att funktionshinderrörelsen uppfattar att stora förändringar skett det senaste året
är välkommet, då de dessförinnan givit uttryck för att stora problem fanns gällande dialog och
delaktighet. Vi uppskattar de ansträngningar som gjorts för att förändra situationen och är
glada över nomineringen. En liknelse kan dock göras med att USA:s förra president Barack
Obama tilldelades fredspriset precis i början av sin presidentvalsperiod, för sin agenda snarare
än faktiskt åstadkomna resultat. Därför är det viktigt att ambitionsnivån fortsatt är hög, att
kommunen inte slår sig till ro och att de påbörjade förändringarna märks ute i alla boenden, på
alla dagliga verksamheter och så vidare.
En kvarvarande stor utmaning att arbeta vidare med gäller boendesituationen för personer
som har fått rätt till bostad med särskilt service i enlighet med LSS.
Liberalerna efterfrågar därför en redogörelse av den nuvarande situationen och vill
därför ställa följande frågor till omsorgsnämndens ordförande Eva Christiernin (S):
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur många står i kö för att få bostad med särskild service?
Hur lång tid har var och en köat?
Hur många har bett om byte av bostad med särskilt stöd och står därför i kö till nytt
boende?
Hur många har fått byta bostad?
Hur många har fått en bostad i enlighet med geografiska önskemål?
Hur stora viten har kommunen betalat per månad under 2016 och 2017 för att lämplig
bostad inte kunnat erbjudas?
Vilka bostäder med särskild service planeras för närvarande och när ska de
vara inflyttningsklara?
Finns en framtida försörjningsplan för att personer med behov av stöd i boendet ska
kunna få en lämplig bostad inom en rimlig tidsram?

Benny Lindholm (L)

