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ANMÄLNINGSÄRENDEN 
  
Anmäls 
Dom i Mark- och miljödomstolen gällande överklagande av detaljplan S:t Persgatans planskilda 
järnvägskorsning. (KSN-2014-06-04) Handling  
 
Val från länsstyrelsen: 
Länsstyrelsen har vid sammanträde den 23 mars 2016 utsett ny ledamot och ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Ny ledamot: Patrik Kjellin (S) 
Nya ersättare: Henry Montgomery (S) 
 
Rättelse avseende val till regionförbundet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari 2016, § 15, valdes Lisen Burmeister (SD) 
som ersättare i Regionförbundet i Uppsala län. Detta har inte skrivits in i protokollet från 
sammanträdet, varför rättelse görs med denna anmälan. 
 
 
Besvarade interpellationer som medgivits vid sammanträdet den 21 mars redovisas på 
fullmäktiges hemsida. 
https://www.uppsala.se/organisation-och-
styrning/organisation/ledning/kommunfullmaktige/moten/2016/25-april-2016/ 
  

Postadress: Uppsala kommun, Kommunfullmäktige 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15   • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel)  • Fax: 018 – 727 00 01 

E-post: kommunfullmaktige@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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ANMÄLNINGS- OCH BESLUTSÄRENDEN 
 
Avsägelser förtroendevalda: 
 
Benny Lindholm (L) beträffande uppdraget som ledamot tillika 2:e vice ordförande i 
arbetsmarknadsnämnden. 
 
Benny Lindholm (L) beträffande uppdraget sin ersättare i samordningsförbundet inom 
rehabiliteringsområdet i Uppsala län. 
 
Jonas Andersson (MP) beträffande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Kattia Cardoso (S) beträffande uppdraget som ersättare i Uppsala bostadsförmedling AB. 
 
Hugo Fievet (KD) beträffande uppdraget som ersättare i kulturnämnden. 
 
Anna Manell (L) beträffande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 
 
Lena Carlson (S), från och med 1 juli 2016, beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala 
Tingsrätt. 
 
Henry Montgomery (S) beträffande uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige föreslås 
att bevilja begärda avsägelser, samt  
 
att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning efter avgående ersättare i fullmäktige. 
 
Inlämnade interpellationer från: 
 
Interpellation av Mohamad Hassan (L) om omorganisationen av servicebaser som ger stöd till 
funktionshindrade i enlighet med LSS (KSN-2016-0989) Handling  
 
Interpellation av Jonas Segersam (KD) om ensamkommande barn (KSN-2016-0990) Handling 
 
Interpellation av Markus Lagerquist (M) om simhall i Stenhagen (KSN-2016-0991) Handling 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den 
30 maj 2016. 
 
Inlämnade motioner från: 
Mohamad Hassan (L) om byggfrämjande åtgärder (KSN-2016-0833) Handling 
 
Stefan Hanna och Mia Nordström (båda C) om att göra centrala gator till gångfartsområde 
(KSN-2016-0908) Handling 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 







































 
 
 

 
 
 
Interpellation angående omorganisationen av servicebaser som 
ger stöd till vissa funktionsnedsatta i enlighet med LSS 
 
 
Omsorgsnämnden (OSN) i Uppsala kommun beslutade 20 januari 2016 om en organisatorisk 
förändring av servicebaserna, som ger stöd till funktionshindrade i deras bostäder. 
Förändringen innebär att 14 baser blir 9.  Även baser som inte slås samman med andra berörs 
av den organisatoriska förändringen och får ändrade villkor. Förändringen ska enligt förslaget 
”innebära bättre tillgänglighet för den enskilde utifrån individuella behovsbedömningar av 
stödbehovet”. Liberalerna har från flera hålls nåtts av information som tyder på motsatsen.  
LSS är en stark rättighetslagstiftning och Uppsala kommun är involverade i brukarråd och 
andra sammanhang för att främja stödanvändarnas delaktighet i beslut och 
verksamhetsutformning som rör dem. I detta fall, med en stor förändring som påverkar 
vardagslivet för många, har man inte involverat de berörda personerna, deras närstående eller 
andra företrädare, som gode män eller förvaltare, för att utreda konsekvenserna av en 
förändring. Uppsala kommun har endast vänt sig till föreningarna FUB och Autism och 
Aspergerföreningen med information, vilket i sammanhanget inte kan anses tillräckligt och 
tillfredsställande. I Uppsala kommuns servicebostäder kopplade till servicebaserna bor 141 
personer, varav 135 med rätt till stöd inom ramen för LSS. Övriga 6 har SoL-beslut.  Väldigt 
många av dessa 141 personer som berörs av förändringen är varken medlemmar i FUB eller 
Autism och Aspergerföreningen. De har inte på något vis tillfrågats eller informerats om 
förändringen förrän de, flera veckor efter att beslutet om förändringen fattats i OSN, fick en 
kallelse till ett informationsmöte som skulle ske några veckor senare. Informationsmötet 
informerade om beslutade förändringar och gav inte på något vis berörda möjlighet till 
inflytande. Informationen gavs dessutom efter att överklagandetiden gått ut.  

Uppsala kommun har alltså här tydligt missat den del i lagstiftningen som säger att den 
enskilde ska ges möjlighet till inflytande och medbestämmande, med som enda förklaring att 
det hade varit jobbigt.  

Förändringen ska innebära bättre tillgänglighet för den enskilde står det i handlingen som 
OSN fattat beslut om. Förändringen implementerades från 4 april, och för boende kopplade 
till en av baserna i södra delarna av Uppsala har nu öppettiderna på basen för social stimulans 
och sällskap minskats från 8,5 timme per vecka till 4 timmar per vecka. Det är mer än en 
halvering. Ett av uppdragen enligt LSS är full delaktighet i samhällslivet, vilket inkluderar 
möten med andra och kultur och fritidsaktiviteter.  Många av personerna boende i 
servicebostäder riskerar bli mer isolerade och ensamma nu när basernas öppettider minskats. 
Personaltätheten minskas på flera håll i samband med omorganisationen, vilket gör att det blir 
svårare för de boende att få stöd till sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter, vilket de har rätt 
till. 
 



Med anledning av detta vill jag fråga Omsorgsnämndens ordförande Eva Christiernin:  
 

På vilket sätt leder omorganisationen till bättre tillgänglighet och hur kan samma kvalitet 
bibehållas med minskat antal baser och lägre personaltäthet?  

Hur säkerställer du att upplevelsen av trygghet, stödet och servicen inte försämras för någon 
och hur ska ni hantera situationer med personer som ändå upplever försämringar? 

På vilket sätt har kommunen samarbetat med och involverat brukarföreningar under 
utredningen av omorganisationen samt hur har personer som inte är medlemmar i en 
brukarförening givits möjlighet till delaktighet och inflytande? 

Anser du att Uppsala kommun i detta fall har handlat i enlighet med intentionerna i Mål och 
budget 2016 gällande inriktningsmålet ”inflytande och delaktighet inom välfärden ökar för 
Uppsalaborna” (s.41) och den riktade satsningen ”Genom att öka möjligheten till inflytande 
och egenmakt för nämndens målgrupp ska det stöd och insatser nämnden erbjuder bättre 
motsvara behov som målgruppen har” (s. 42)? 

Hur ska Uppsala kommun framöver arbeta för att säkerställa att berörda personer ges sin 
lagliga rätt till inflytande och delaktighet LLS (1993:387)?  

 

Mohamad Hassan (L) 

Kommunalråd  



Interpellation om ensamkommande barn 
Efter förra årets flyktingtillströmning till Sverige uppstod en stor oreda i att hitta boende och 
gode män för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Det är en utsatt grupp, och för att få 
en lyckad integration om uppehållstillstånd så småningom beviljas, är det avgörande att man 
gör rätt från början. 

Migrationsverket placerar ungdomar i olika kommuner i landet, men det är inte ovanligt att de 
kommunerna i sin tur placerar dem här i Uppsala på grund av exempelvis bostadsbrist. Det 
försvårar både för "hemkommunernas" möjlighet att följa upp placeringarna och för Uppsala 
att kunna känna till och stödja de som vistas här på bästa sätt. 

Vi anser att man om möjligt bör prioritera placeringar i familjehem för att få en starkare 
anknytning till det svenska samhället och kulturen, än genom institutionsplaceringar i form av 
HVB (Hem för vård och boende) och stödboenden. Uppsala kommun bör agera aktivt för, i de 
fall det är lämpligt, att ansvaret för de ungdomar som uppehåller sig här överförs till just 
Uppsala kommun. På samma sätt bör ansvaret för ungdomar tilldelade Uppsala kommun men 
som placerats i andra kommuner överföras till dem. 

Självklart måste vi verka för ett kostnadseffektivt och gott omhändertagande av 
ensamkommande flyktingbarn / ungdomar, därav är det positivt med nya regler runt 
stödboenden som alternativ till HVB, och möjlighet till placering i ordinarie familjehem som 
alternativ till konsulentstödda familjehem. Samtidigt måste vi också se problematiken ur den 
enskilde personens perspektiv och utgå från behovet av kontinuitet och långsiktighet som en 
förutsättning för en god integration. 

Jag vill fråga kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Marlene Burwick (S): 
Kan du tänka dig att verka för att Uppsala kommun aktivt arbetar för att de ungdomar 
som befinner sig i Uppsala, och har en ordnad situation när det gäller boende och 
skola, även överförs så att Uppsala får huvudansvaret och kan förbättra samordningen 
framöver 
Är du beredd att verka för att rutinerna på nationell nivå förbättras så att dels 
kommuners möjligheter till placeringar hos andra kommuner begränsas, och dels 
samordningen kommuner emellan blir bättre. 

Uppsala kommun den 20 april 2016 

Jonas Segersam, Kommunalråd (KD) 

Kristdemokraterna 



 
 
Interpellation till ordförande i idrotts- och fritidsnämnden Rickard Malmström 
 
 
 
Några veckor innan valet år 2014 bjöds partierna in till debatt på Stenhagen. Det var ett antal 
invandrarföreningar som stod för engagemanget och det kom en ganska stor grupp väljare dit för att 
lyssna. 
 
I slutet av kvällen fick åhörarna möjlighet att ställa frågor och en av dess handlade om behovet av en 
simhall i Stenhagen. Vänsterpartiet slog i sitt svar fast att en simhall på Stenhagen var en både rimlig 
och en prioriterad fråga samt att en röst på detta parti var en röst för en simhall. 
 
Med tanke på att Vänsterpartiet ingår i den styrande majoriteten sedan valet vill jag ställa följande 
frågor till ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, Rickard Malmström (MP): 
 

- Hur går det med projekteringen för en ny simhall? 
 

- När förväntas byggandet av en simhall på Stenhagen påbörjas och när kan de boende i 
Stenhagen förväntas ta sitt första dopp i sin nybyggda simhall? 

 
 
 
 
Uppsala den 6 april 2016 
 
 
Markus Lagerquist (M)  
Ledamot 
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Motion av Mohamad Hassan (L) om byggfrämjande åtgärder 

Byggandet i Uppsala och i Sverige styrs av en mängd detaljerade regler som försenar 

projekt och driver upp kostnadsnivån, vilket leder till att bostäder och verksamhetslokaler som 

behövs för att möta befintliga behov saknas. 

Om inget radikalt görs kommer många människor, inte minst unga, även framöver att sakna bostad 

och därmed en viktig grund för ett värdigt liv. Vi bör med höjda kvalitetskrav fokusera på hur 

framtidens Uppsala ska planeras och byggas och ha helheten, inte detaljer, som ledstjärna. 

Fokus på helheten bidrar till att Uppsala växer på ett smart sätt och drar nytta av det strategiska 

läget, de två universiteten och de framtidsorienterade företag som finns i vår kommun. Vi måste i 

ökad omfattning skapa förutsättningar för både bostäder och arbetstillfällen, vilket innebär att det 

ska vara enkelt att etablera och låta sitt företag växa i Uppsala. Risken finns att vårt fokus på 

bostadsbyggande gör att vi missar övriga behov som finns och på så vis hämmar den 

samhällsekonomiska utvecklingen. Det är en uppenbar risk att arbetstillfällen försvinner från 

kommunen när det är svårt att hitta lokaler. 

Liberalerna anser att Uppsala måste bli mer proaktiv som samhällsbyggare och bättre på strategisk 

planering som ger så väl en flora av byggherrar som en variation av god arkitektur och nya förslag på 

smarta och billiga bostader. Det räcker inte att kräva 30 % hyresrätter för att tillgodose 

Uppsalabornas behov eftersom nybyggnationer som regel har hög hyra. Vi behöver erbjuda bostäder 

för olika plånböcker. 

Uppsala kommun växer, men inte överallt. Liberalerna anser att tätorter ska betraktas och 

behandlas som om de vore egna kommuner. Då kan vi få fart på byggandet även utanför centrala 

Uppsala och samtidigt underlätta för det lokala näringslivet och bevara samhällsservice på 

landsbygden. 

Liberalerna yrkar därför: 

• Att bygglovsprocessen förenklas genom att en arbetsgrupp bestående av politiker, 

tjänstemän och byggherrar inrättas och arbetar fram förslag på vilka detaljregler som 
bör tas bort och vilka som kan nyanseras eller förenklas. 

• Att ett nytt förhållnings- och arbetssätt i kommunen där tätorterna betraktas och 

behandlas som "egna" kommuner skapas. Det ska gälla för byggandet, men också för 
näringslivspolitik och företagsetableringar. 

• Att utreda hur Uppsalamodellen som har lett till att fler byggherrar är verksamma i 
Uppsala kan utvecklas för att också användas som verktyg för att få fram billiga 
bostäder. 
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