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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde
den 10-11 december 2018.

Interpellationer
Interpellation av Christopher Lagerqvist (M) om konsekvenser på grund av det förändrade
antagningssystemet. Bilaga 1.
Interpellation av Cecilia Forss (M) om mobilleverantör för parkering på kommunala parkeringsplatser.
Bilaga 2.
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Interpellation av Christopher Lagerqvist (M) om konsekvenser på grund av det
förändrade antagningssystemet

Ett system får aldrig tillåtas gå före våra barn och ungdomar
Politiken i Uppsala har som främsta uppgift att stödja alla barns skolgång och alla barns tid i förskolan – oavsett
vilken huvudman som våra barn och ungdomar väljer. Många fristående förskolor vittnar nu dels om lediga platser
under hösten 2018, dels om att de av Uppsala kommun förvägras att ta in barn till vårdnadshavare som önskar plats
under september–december 2018. Orsaken som anges är att Uppsala kommun har ett nytt antagningssystem som
gör att barn ur kön placeras på platser först om flera månader. Det innebär att förskolorna under en övergångs‐
period inte kan ta in och få betalt för de barn till vårdnadshavare som önskar plats under hösten 2018 för att
platserna är ”blockerade” av Uppsala kommuns nya system, som träder i kraft från den 1 januari 2019.
Konsekvenserna blir att flera fristående förskolor under flera månader står utan ersättning för de tomma platser
som de tvingas till vid sina enheter.
Nämnda villkor torde finnas även inom Uppsala kommun även om några verksamhetsförändringar inte är aktuella
för kommunen under övergångsperioden. För mindre fristående förskolor, som exempelvis enbart har en enda
avdelning, blir det däremot mycket svårt att hantera de plötsliga förändringar som orsakats av Uppsala kommun.
Flera representanter för fristående förskolor har redan informerat Uppsala kommun om att den av Uppsala
kommun initierade förändringen kan innebära konkurs för deras fristående förskolor. De har som arbetsgivare inte
möjlighet att omplacera personal under några månader i väntan på nya barn. Därför riskeras istället uppsägning av
personal. Därtill framgår att mindre enheter har svårt att konkurrera med arbetsgivaren Uppsala kommun under
rådande omständigheter.
Med anledning ovan vill jag ställa följande fråga till ordföranden i utbildningsnämnden:
‐

När kommer Uppsala kommun meddela beslutet att kompensation utgår till samtliga fristående förskolor
för att täcka deras ekonomiska bortfall under omställningsperioden i enlighet med befintlig lagstiftning?

Uppsala den 30 oktober 2018
Christopher Lagerqvist (M)

Interpellation om mobilleverantör
för parkering på kommunala
parkeringsplatser

Uppsala kommun har via parkeringsbolaget valt att utesluta ett antal leverantörer av
mobila parkeringstjänster från och med innevarande månad (oktober 2018).
Efter upphandling återstår endast två stycken. Båda sköts så att man SMS:ar uppgifter
om sig själv (personnummer), bilen och parkeringsplatsen. Man avslutar genom att
SMS:a ”AVSLUTA” när man avslutar parkeringen.
Enligt uppgift har denna ändring gjorts på grund av kritik mot mängden av appar, kritik
mot extra avgifter samt utrymmesbrist för leverantörernas klistermärken.
Från kommunens hemsida har jag hämtat informationen att det ena bolaget debiterar
ingen extra avgift medan det andra bolaget lägger på 3 kronor.
Om man inte kan hantera valet mellan fem appar borde det vara minst lika svårt att
välja mellan åtta betalkort, men alla åtta får finnas kvar.
Jag vet inte hur många som klagat över antalet appar men i skrivande stund har över
1 000 personer skrivit under en namninsamling mot parkeringsbolagets beslut att
begränsa den fria konkurrensen.
Min uppfattning när jag frågat människor i min omgivning har varit att man varit nöjd
med att få välja vilken leverantör som passar för att betala parkering. I min amatörenkät
vill de som jag pratat med ha en leverantör som inte kräver att man knappar in allt varje
gång och som man uppger en sluttid till, som man senare kan ändra.
Risken att man glömmer att SMS:a ”avsluta” är uppenbar och då kan det bli en orimligt
dyr parkering. Idet är inte heller optimalt att hålla på och pilla med SMS när man inte
har full rörlighet i händerna och bilglasögonen är på.
Min amatörenkät har som kanske framgår endast omfattat personer över cirka 65 år.
Kommunen har under en längre tid försökt förbättra förhållandet till de äldre genom
projektet En äldrevänlig stad. Bland synpunkterna finns äldres möjlighet att parkera.
Någon önskan om ändring av parkeringsapparna har inte berörts. Ändå väljer
kommunen att införa ett för äldre svårare system som de inte valt.

Det känns inte som en genomtänkt strategi, om en förvaltning önskar lyssna på de äldre
medan man på annat håll lyssnar på helt andra människor och att det leder till
försämringar för de äldre.
Frågor:
1) Är projektet En äldrevänlig stad tänkt att gälla på riktigt?
2) Står kommunledningen bakom fortsatt begränsning av valfriheten vad avser
betalning av parkering trots uppenbart missnöje bland ett mycket stort antal
uppsalabor?
Uppsala den 31 oktober 2018

Cecilia Forss (M)

