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Interpellationer  

• Interpellation av Tomas Karlsson (FI) om insatser för inkludering. Bilaga 1. 
 

• Interpellation av Ehsan Nasari (C) om respons till personer med demenssjukdom som vill bli 
kund hos Uppsala kommun Hemvård. Bilaga 2. 

 
• Interpellation av Jonas Segersam (KD) om Storvreta. Bilaga 3. 
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Interpellation om insatser för inkludering 

 

Att leva i en kommun med 220 000 invånare och 21 000 företag skapar bra 
möjligheter för ett blomstrande arbetsliv och näringsliv. I en växande kommun är det 
extra viktigt att se till att inkluderingen fungerar som den ska.   

I vår vision om den rosa kommunen, så är det så att den demokratiska 

arbetsmarknaden välkomnar nyanlända kommuninvånare med processer som är fria 

från diskriminering och som ser till att göra vägen till egen försörjning så kort som 

möjligt. 

Detta är också ansatsen i Handlingsplan för Uppsala kommuns 
arbetsmarknadspolitik 2018–2022 vi i kommunfullmäktige fattade beslut om i 
november och som trädde i kraft nu den 1 januari.  

Denna interpellation fokuserar på två åtgärder som står med i denna plan, båda med 

Arbetsmarknadsnämnden som huvudansvarig.  

Den första lyder ”Erbjuda nyanlända möjlighet att kombinera praktik, språkträning 

och utbildning”, och den andra lyder ”Öka samordningen för att förkorta den tid det 

tar för nyanlända att få egen försörjning”.  

Den sistnämnda åtgärden ska vara klar under detta år enligt handlingsplanen. 

Med anledning av ovanstående frågar vi arbetsmarknadsnämndens ordförande Ulrik 

Wärnsberg (S): 

Vilka specifika aktiviteter har Arbetsmarknadsnämnden utfört för att genomföra dessa 
två åtgärder hittills under 2018 och vilka planer finns i övrigt för att uppfylla kraven? 

Vilka resurser har avsatts för att genomföra dessa åtgärder? 

 

Tomas Rimeika Karlsson, kommunfullmäktigeledamot F! 



Ehsan Nasari (C) 

BIÄRODLAD 
POLITIK 

Interpellation 2018-05-02 

Interpellation av Ehsan Nasari (C) om respons till personer med 

demenssjukdom som vill bli kund hos Uppsala kommun Hemvård. 

Drygt 160 000 svenskar lider av Alzheimers sjukdom. Antalet personer som lider av en 

demenssjukdom förväntas öka i takt med att befolkningen blir allt äldre, och 2030 beräknas antalet 

dennenssjuka uppgå till cirka 230 000. De drabbade behöver ofta stöd och hjälp av olika slag för att 

kunna få ett drägligt liv. Sedan sjukvården fastställt en demensdiagnos vilar huvudansvaret för att 

den enskilde får rätt stöd och omsorg på vederbörandes kommun. 

Stödet och omsorgen som demenssjuka personer behöver kan skilja sig mycket åt beroende på hur 

långt framskriden sjukdomen är. I en tidig fas av exempelvis Alzheimers kan en drabbad till exempel 

behöva kognitivt stöd och hjälpmedel för att öka självständigheten. Då behöver de i regel komma i 

kontakt med en arbetsterapeut. I senare faser kan drabbade behöva dygnet-runt-omsorg, vilket då 

tillhandahålls av ett äldreboende. 

I Uppsala kommun behöver en demenssjuk person skriva in sig som kund på hemvården för att få 

hjälp och stöd. Stöd kan handla om förskrivning av vanliga kognitiva hjälpmedel till servicetjänster 

och personlig omvårdnad. Uppsala kommun har ett så kallat eget val inom hemvården vilket innebär 

att den enskilde kan välja mellan en rad olika utförare. 

Kommunen erbjuder två sätt att bli kund; antingen så mailar man en särskild e-postadress 

(kundkontaktsenior@uppsala.se) eller så ringer man till ett för ändamålet avsett telefonnummer. Det 

är viktigt att en person med en demensdiagnos får rätt stöd och omsorg så tidigt som möjligt efter 

att en diagnos är satt. Inte minst med anledning av att de i början av sjukdomen kan klara sig rätt bra 

om de får kognitiva hjälpmedel och anpassningar av hemmiljö. 

Därför frågar jag äldrenämndens ordförande Monica Östman (S): 

• Mäter förvaltningen hur snabbt en person som vill bli kund får svar på sin förfrågan, och vad 

är i så fall den genomsnittliga responstiden från det att en kundförfrågan mottagits till det att 

kunden får en återkoppling? 

• Finns det riktlinjer för hur snabbt man måste återkoppla till en person som vill bli kund hos 

Uppsala kommunen hemvård? 

• Finns det skriftliga rutiner för hur man ska säkerställa att kundförfrågningar inte missas? 

Om ja, sker d löpande revision av dessa rutiner så att man vet att de efterföljs? 

Centerpartiet 



Interpellation om Storvreta 

Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun, med 50.000 invånare utanför Uppsala stad. På 
denna landsbygd finns flera orter, varav Storvreta är en, belägen strax norr om Uppsala. Det är en av 
de mest expansiva orterna, och i och med tillskottet av Fullerö Hage strax norr om Uppsala växer 
Storvreta med flera tusen invånare.  

Jag har ofta lyft upp vikten av att vi behandlar Uppsalas större kringliggande orter som egna 
kommuner. Storvretabygden, med Storvreta, Vattholma och Skyttorp hade om det varit en egen 
kommun varit i paritet med exempelvis Knivsta och Älvkarleby kommuner i Uppsala län. Knivsta 
tätort hade aldrig fått den utveckling och det uppsving den fått de sista åren om det inte varit en 
egen kommun. För en ort som Storvreta är det viktigt att Uppsala kommun tänker likadant och ser 
orten som det kommundelscenter som den faktiskt är, och dessutom en viktig ort för pendling i och 
med närheten till både Upptåget och E4. Vi får samtidigt inte glömma vikten av att även utveckla 
Storvretas näringsliv så att det inte bara blir en stad för övernattning, utan också en plats där man 
kan få en anställning eller starta och driva företag.  

Allt arbete avstannade för ett antal år sedan. Det behövs ett hårdgjort stråk med parkbänkar, 
papperskorgar samt belysning vid ån. Gångvägen skall gå till Ekeby kvarn. Idag hävdar kommunens 
tjänstemän att vissa tomter, t.ex. den stora tomten i korsningen Ärentunavägen/Adolfsbergsvägen, 
är parkmark. Det är en högstammig skog utan användningsområde annat som genväg. Parkmark 
finns i överflöd runt om. Denna tomt skulle vara utmärkt till att bygga hyreshus på. Därtill 
Himmelvägens slut på dess västra sida. 

Trafiksituationen är morgon och kväll kaotisk i Storvreta centrum. Det finns en korsning och när den 
blockeras är det omöjligt att ta sig vidare. Man borde öppna upp Jan-Eriks väg i sydlig riktning så 
möjlighet att komma ut på Ärentunavägen i anslutning till COOP görs möjlig. Därtill borde en ny väg 
projekteras från Ärentunavägen i höjd med Församlingsgården och vidare ut mot Ängeby. Hela 
trafiksituationen borde bli föremål för en utredning.  

Även om det finns flera liknande orter, såsom Almunge eller Björklinge, så är Storvreta ett gott 
exempel för kommunen att ägna sig åt planering och utveckling, inte bara av Uppsala stad, utan även 
av mindre kringliggande orter. Särskilt så här i valtider så haglar löftena om att göra både det ena och 
andra, ofta projekt som legat i byrålådan sedan flera år tillbaka. 

Några av dessa är:  

1. Pendlarparkering i Storvreta. Det behöver byggas en rejäl parkeringsplats runt stationsläget i 
centrala Storvreta, kompletterat med Storvreta centrum. Som det ser ut idag så tvingas bilar parkera 
på de närliggande gräsmattorna. Även platsen vid södra utfarten där idag sand -och grusdepån ligger 
är en utmärkt plats som pendlarparkering, då fyra busslinjer stannar vid busshållplatsen närmast. 
Grus -och sanddepån flyttas till befintlig depå vid TipToppen. 

2. Utveckling av Storvreta Centrum. Det har funnits en planering för utveckling av Storvreta centrum, 
men denna har gått i stå, och dessutom saknas det både mindre hyreslägenheter för äldre och 
attraktiva affärs- och samlingslokaler. Inga hus skall ha en högre höjd än tre våningar. En simhall med 
samlingslokaler med cafeteria skulle vara en lyckad satsning nära stationen. Det skulle betjäna såväl 
Skyttorp, Vattholma, Ärentuna, Storvreta samt landsbygden i övrigt. 

3. Fritidslivet. Det har länge utlovats en upprustning av promenadstråk längs Fyrisån men inget har 
hänt. Dessutom skulle man kunna se både på möjligheten att utveckla skidskytteanläggningen och ge 
möjligheter för bad om det går att hitta en rimlig finansiering. 8 nya skjutmål skulle ge 



skidskytteanläggningen status som nationell skidskytteanläggning med möjlighet till SM-tävlingar. Då 
skulle anläggningen få 30 mål vilket är kravet. 

Med bakgrund ovanstående vill jag fråga Plan- och Byggnadsnämndens ordförande, kommunalrådet 
Erik Pelling (S): 

 

- Hur är den konkreta planeringen för pendlarparkering i Storvreta? Vilka åtgärder planeras, 
och när kommer åtgärderna att vara klara? 
 

- Vad kommer byggas och när i Storvreta Centrum?  
 
 

- Var och när kommer en ny seniorträffpunkt? Var och när kommer nya hyreslägenheter för 
äldre och vad händer med Vivo-tomten? 
  

- När kommer en upprustning av promenadstråket längs Fyrisån till stånd? Finns några 
konkreta planer från kommunen utöver detta på ett bättre fritidsutbud i Storvreta?  

 

 

Uppsala 2018-05-23 

Jonas Segersam (KD), kommunalråd 
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