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I nlämnade interpellationer 8 juni 2020

Förslag till beslut

Kommunfullmäktigebeslutar

1. attmedge att interpellationerna får ställas och besvaras vid
kommunfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde den 14 september 2020.

Ärendet

På grund av den korta tiden mellan fullmäktigesammanträdet den 8 juni och det
extrainsatta sammanträdet den 15 juni är det inte möjligt att få fram
interpellationssvar till gruppmötena inför sammanträdet den 15 juni.

Interpellationerna föreslås därför få ställas och besvaras vid nästa ordinarie
sammanträde den 14 september 2020.

Inlämnade interpellationer:

Interpellation om tillgång till Wifi på LSS-boenden från Lalla Andersson (V)
Interpellation om bortförda barn från Olle Romlin (C).

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer:
Kommunfullmäktige 2020-06-04 KSN-2020-00024

Handläggare:
John Hammar
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                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

Interpellation till ordföranden i omsorgsnämnden             2020-06-08 

 

Tillgång till Wi-Fi en rättighet på LSS boenden 
 

Den 1 juni 2020 kunde radiokanalen P4 Uppland berätta att endast en tredjedel av 

Uppsalas kommunala LSS-boenden har tillgång till internet (Wi-Fi) i sina gemensamma 

utrymmen. Någonting som bidrar till digitalt utanförskap för de boende, inte minst nu i 

coronatider. 

 

I reportaget från P4 vittnar en boende om svårigheter med att delta i sina vanliga möten som 

nu ofta sker digitalt under coronapandemin. Han fruktar den isoleringen som kan komma 

som följd av att leva utan internet under vinterhalvåret om mötena fortsätter hållas digitalt. 

Som tur är löstes hans tillgång till internet genom en vänlig själ som ordnade det åt honom. 

Någonting som verkar vara mer regel än undantag på de två tredjedelar av LSS-boenden 

som saknar tillgång till internet. Många boende saknar medel att skaffa internet själva varför 

det är ett måste att tillgång ska finnas i gemensamma utrymmen.  

 

Digitalt utanförskap är ett allvarligt demokratiskt problem vars innebörd träder fram väldigt 

tydligt nu under pandemin. Isolering och missade tillfällen att delta i samhället. Detta är 

såklart oacceptabelt på våra LSS-boenden. De boende där ska ha samma rättigheter och 

möjligheter till delaktighet och inkludering som alla andra.  

 

Enligt en representant från omsorgsförvaltningen är arbetet med att bygga ut internettillgång 

på samtliga kommunala äldreboenden på gång. Det är mycket bra. Frågan är bara hur lång 

tid det får ta.  

 

 

Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till omsorgsnämndens ordförande:  

 

- När kommer samtliga LSS boenden ha Wi-Fi för de boende?  

 

 

 

 

Lalla Andersson (v)   

 

 

  



Interpellation 2020-06-03

Interpellation om bortförda barn under sommarlovet

Sommaren står inför dörren och något som förutom bad och glass hör sommaren till är det faktum
att risken att föras utomlands mot sin vilja ökar. Unga flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld
och förtryck kan till exempel riskera att föras ut ur landet för att exempelvis bli bortgifta.

Enligt det nationella kompetensteamet mot hedersförtryck hade fram till september minst 44 barn
förts ut ur Sverige mot sin vilja under 2019. Samma kompetensteam skrev även i sin nationella
kartläggning från 2019 att endast 41 procent av skolor i Sveriges kommuner har rutiner för att
samverka med socialtjänst för att förebygga bortföranden.

Även i Uppsala har flera fall av saknade barn efter sommarlovet uppmärksammats. UNT
rapporterade den 23 september 2019 att fem pojkar och en flicka fortfarande inte lokaliserats efter
skolstart efter att de aldrig dök upp i klassrummet när höstterminen drog igång.

När det gäller arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har Uppsala kommun fortfarande
mycket arbete kvar att göra. I UNT:s granskning från den 19 oktober 2019 kunde man läsa om hur
det gjordes totalt 52 orosanmälningar om att barn är utsatta för hedersförtryck i Uppsala mellan den
1 januari 2018 och den 31a augusti 2019. Av dessa var det 36 som avslutades utan insats, och 7
utredningar var vid tillfället inte klara. Endast i 9 fall beslutade socialtjänsten om insatser. Det blir
tydligt att arbetet behöver förstärkas.

Något man också ska ha i minnet är att mörkertalet förväntas vara stort. Självklart är ärenden som
rör hedersrelaterat våld och förtryck mycket komplicerade. Men för att kunna förhindra att barn förs
ut ur landet under sommarlovet är det helt avgörande att arbeta förebyggande och identifiera barn
som befinner sig i riskzonen och att snabbt kunna agera när skolor märker att barn inte har dykt upp
efter sommarlovet. Det är även helt avgörande att samverkan mellan både skolorna och
socialtjänsten fungerar.

Att ett antal skolbänkar förmodligen kommer stå tomma även denna höst är djupt problematiskt och
något som kommunen inte får blunda för.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga Utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund (L):

På vilket sätt har Uppsala kommun jobbat förebyggande för att förhindra att elever riskeras
föras ut ur landet under sommarlovet?
Hur väl står utbildningsförvaltningen rustade för att kunna hitta och lokalisera barn när de
saknas vid terminsstart?
Anser du att samverkan mellan utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är tillräckligt
god för att på bästa sätt identifiera och sätta in åtgärder för att förhindra att elever förs ut ur
landet mot sin vilja?

_____________________________
Olle Romlin (C)
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