
K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 

ANMÄLNINGSLISTA 
30 september 2013 

Anmäls: 
Anmäls länsstyrelsens beslut den 5 september 2013 angående prövning enlig 11 kap 
10 § PBL 2010:900 kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Sydöstra 
Fullerö, Uppsala kommun. Länsstyrelsen prövar inte antagandebeslutet. 
KSN-2008-0036. 

Anmäls rättelse avseende kommunfAillmäktiges sammanträde den 26 augusti 2013. 
Vid sammanträdet behandlades en interpellationer och en fråga vilka inte har blivit 
protokollförda. 

Kommunfullmäktige behandlade interpellation av Pavel Gamov (SD) om politiska 
ungdomsförbunds besök i gymnasieskolor, ärende Ser A nr 168. 
Anföranden hölls av Pavel Gamov (SD) och Mohamad Hassan (FP). 

Kommunfullmäktige behandlade fråga av Malena Ranch (MP) om mottagande av 
ensamkommande barn, frågan anmäldes och medgavs vid sammanträdet. 
Anföranden hölls av Malena Ranch (MP) och Anders A. Aronsson (FP). 

Val: 
Anmäls länsstyrelsens beslut den 27 september 2013 att t i l l ny ledamot i kommun
fullmäktige utse Hannes Beckman (M) och t i l l ny ersättare utse Örjan Nilsson (M). 

Avsägelser från: 
Kristin Lilieqvist (MP) beträffande uppdraget som ersättare i styrelsen för vård och 
bildning. 

Polat Akgiil (S) beträffande uppdraget som ersättare i gatu- och samhällsmiljö
nämnden 

Ermine Khachatryan (M) beträffande uppdraget som ersättare i miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 

Esbjörn Andersson (M) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 

Marianne Ekholm (M) beträffande uppdraget som nämndeman i Uppsala tingsrätt. 

David Ekstrand (FP) beträffande uppdraget som ersättare i valnämnden. 

Cecilia Bernsten (C) beträffande uppdragen som ledamot i äldrenänmden och ersättare 
i kommunfullmäktig. 
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Daniel Fredriksson (V) beträffande uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Förslag Kommunfullmäktige beviljar begärda entlediganden och remitterar ärendet t i l l 
länsstyrelsen och valberedningen. 

Fråga av: 
Hona Szatmari Waldau (V) angående Seminariet. 
KSN-2013-1189. Handling. Frågan besvaras muntligt. 

Förslag Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas och besvaras på efter på 
föredragningslistan upptagna ärenden. 

Interpellation av: 
Ulrik Wärnsberg (S) frågor om nedläggningen av SFI-undervisningen vid öppna 
förskolan Kristallen. 
KSN-2013-1057. Handling 

Förslag Kommunfullmäktige medger att interpellationen får framställas och besvaras vid 
sammanträdet den 28 oktober 2013. 

Svar på interpellationer av: 
Malena Ranch (MP) om meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet. 
KSN-2013-0685. Handling. 

Ulrik Wärnsberg (S) om socialbidrag ska godkännas som inkomst för att få teckna 
hyreskontrakt. 
KSN-2013-0861. Handling. 

Pavel Gamov (SD) om partipolitiska ungdomsförbunds besök i gymnasieskolor. 
KSN-2013-0774. Handling. 

Motioner för kännedom: 
av Simon Alm (SD) om att förbättra brandförsvaret på landsbygden. 
KSN-2013-1076. Handling. 

av Simon Alm (SD) om snabbare avhysning av asfaltläggare. 
KSN-2013-1078. Handling. 

av Jeannette Escanilla och Edip Akay (båda V) om torghandeln på Vaksala torg. 
KSN-2013-1079. Handling. 

av Emma Wallrup m f l (alla V) om ökad insamling av matavfall. 
KSN-2013-1080. Handling. 

Motionerna anmäldes och föredrogs i korthet vid fullmäktiges sammanträde 
den 26 augusti 2013. 

Valberedningens protokoll bifogas. 
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Mark- och Milj ödomstolen har beslutat att upphäva kommunfiillmälctiges beslut 
om detaljplan för Seminariet. Domstolen grundar sitt beslut på två skäl, dels att 
detaljplanen går emot översiktsplanen, dels att detaljplanen förstör riksintresset. 

I press har ansvariga politiker uttalat att beslutet ska överldagas till högsta instans, 
trots att Mark- och miljödomstolen är så tydlig i sitt domslut, Mark- och 
miljödomstolen visar att det, i enlighet med Uppsala kommuns egna dokument, 
behövs en stadsdelspark i området och att detaljplanen innebär påtaglig skada på 
riksintresset där Seminariet är unikt i sitt slag i landet. 

Seminariemiljön slculle Icunna bli ytterligare ett besöksmål i Uppsalas utveclding 
som turistkommun. Seminarieparken slculle fylla behovet av den stadsdelspark 
som saknas i det snart väldigt tättbebyggda område, 

Är du beredd att ta fram en plan for Seminariets utveckling som stadsdelspark 
med folcus på riksintresset och de höga lculturvärdena? 
Om inte, hur motiverar du det. 

Hona Szatmari Waldau 
Vänsterpartiet 
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Interpellation till kommunalrådet, tillika Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mohamad Hassan (FP) 

Frågor om nedläggningen av SFI-
undervisningen vid öppna förskolan 
Kristallen 
Vi hat i media (UNT 2013-09-10) kunnat läsa om att den mycket framgångsfika 
verksamheten i Kristallen med SFI kombinerat med öppen förskola i Treldangen i 
Gottsunda hotas att drastiskt försämras. 

Skälet är att SFI-verksamheten har fått kraftigt försämrade villkor med neddragning 
av ersättningen med 40 %. Och att därmed själva SFI-underasningen skulle 
försvinna från Kristallens öppna förskola. Detta vore en mycket negativ konsekvens 
som kraftigt kommer att försämra unga mammors inträde på arbetsmarknaden. 

Det ansvariga kotnmunalrådet Mohamad Hassan (FP) säger enligt nyhetsartikeln att 
han inte fader över att SFI-undervisningen föisvinnei: från Kristallen. I en insändare i 
UNT 2013-09-13 fortsätter ansvarigt kommunalråd med att säga: "Vi ska slå vakt om 
verksambeten vid Kristallens öppna förskola vid Treklangen och den svenskundervisning som 
bedrivs där, ... Den eventuella flytten av öppna förskolan är inget som vår nämnd är inblandad i, 
men vi kommer att göra vad vi kan för att se till att den unika och framgångsrika verksamheten 
som finns på Kristallens öppna förskola vid Treklangen kan fortsätta," 

Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, tillika ansvarigt 
kommunalråd för dessa frågor tvår sina händer, Detta är inget som han kan påverka, 
och det är inget som han har bidragit till att det sker. Denna hållning behöver en 
närmare skärskådning och prövning, 

Den faktiska bakgrunden är den upphandling av SFI via tjänstekoncession som 
ansvarig nämnd beslutade om 2012-09-13 där det i beslutet bl a står följande: 

Socialdemokraterna I Uppsala 
www.socialdemokraterna.se/uppsala 



"att från upphandling undanta studieväg 1, alfabetisering hälsoinriktad sft samt sfi i samverkan 
med öppna förskolan för kvinnor i enlighet med nuvarande handläggningsordning. Uppdrag om 
dessa inriktningar lämnas till Uppsala kommun Vård & bildning." 

De uppdrag som nämns i beslutet ovan beslutar nämnden om 2012-12-06, där det av 
beslutshandlingen framgår att: 

"Uppdrag om verksamheter vid Vuxenutbildningen Linné gäller 2013-01-01-2013-12-31. För 
utbildning i svenska för invandrare och samhällsorientering är avtalstiden 2013-01-01- 2013-07-
31. För tiden 2013-08-01-2013-12-31 träffas överenskommelse i enlighet med avtal i 
tjänstekoncessionsorganisationen." 

Att SFl-utbhdningen vid Kristallens öppna förskola läggs ned är således en 
konsekvens av den tjänstekoncessionsupphandling som gjorts av SFI, och de villkor 
som gäller där. Detta verkar komma som en oväntad och överraskande effekt för den 
borgerliga alliansmajoritet som drivit igenom upphandlingen. 

Det kan medges att det kan framstå som något överraskande att detta blev effekterna 
av upphandlingen, där nämnden fattar beslut om att undanta bl a Kristallens SFf. 
Men samma majoritet har senare beslutat att ersättningen för andra halvåret 2013 ska 
vara i enlighet med avtalen i tjänstekoncessionsupphandlingen. Därmed har 
ersättningen per timme drastiskt sänkts, en fixerad timpott införts, samt en ersättning 
som endast utgår med 80 % löpande och resterande 20 % om deltagarna uppnår 
målen inom den givna timpotten, Detta är således betydelsen av att "undanta" från 
upphandlingen, Och det är beslut som alliansen i Utbildnings- och 
arbetsmarlcnadsnämnden fattat med Mohamad Hassan (FP) som ordförande, 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet, tillika 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mohamad Hassan 
(FP) följande: 

• År du nöjd med att SFI studieväg 1 inklusive bl a Kristallens öppna förskola 
- som skulle undantas från upphandlingen - har fått liknande villkor som den 
upphandlade SFIai? Med en given timpott, drastiskt sänkt timpris och en 
ersätrmingsmodell med 80 % + 20 %. 

• Anser du att de beslut som du tagit i UAN har påverkat att SFI vid Kristallen 
kommer att läggas ned, och att du därmed har ett ansvar för att detta sker? 

• Mot bakgrund av de uttalande som gjorts i media och i insändare i UNT 
2013-09-13 (se bilaga) om att bl a slå vakt om SFI vid Kristallen - vilket står i 



motsatsställning till vad konsekvenserna av nämndens beslut är - har du för 
avsilct att ändra nämndens beslut om SFI studieväg 1, eller tänker du låta SFI 
vid Kristallen upphöra? 

• Om det är uttalandena i media och insändare som gäller - i stället för av 
nämnden fattade beslut — vad tänker du göra för att se till att verksamheten 
kan fortsätta? 

Socialdemokraterna 

Ulrik Wärnsberg 

2:e vice ordförande Utbildnings-- och arbetsmarlmadsnämnden (S) 



Publicerad i UNT: 2013-09-13 06:00 

Vi lägger inte ned sfi-samarbetet 
Vi ska slå vakt om verksamheten vid Kristallens öppna förskola vid 
Treklangen och den svenskundervisning som bedrivs där. Replik till Ingrid 
Ekman-Andersson 8/9. 

Jag och Ingrid Ekman-Andersson är överens. Vi ska slå vakt om verksamheten 
vid Kristallens öppna förskola vid Treldangen och den svenskundervisning som 
bedrivs där. Upplägget med svenskundervisning och öppen förskola har varit genial 
och är bra fot de berörda levinnorna. Verksamheten hat genom åten bidragit till ökad 
integration, bättre samhällskunskaper och minskat utanförskap. 

Alla politiker i utbfldnings- och arbetsmarlmadsnämnden är överens om att 
verksamheten vid Kristallen är viktig och ska bedrivas på ett bra sätt. Vi fick 
information om ändringen av sfi-verksamheten samtidigt som Ingrid Ekman-
Andetsson och hennes arbetskamrater. Nämnden har inte haft frågan på 
dagordningen, Det har alltså inte tagits något politiskt beslut i min nämnd om att 
lägga ner sfi-verksamheten i Kristallen, 

Den eventuella flytten av öppna förskolan är inget som våt nämnd ät inblandad i , 
men vi kommer att göra vad vi kan för att se till att den unika och framgångsrika 
verksamheten som finns på Kristallens öppna förskola vid Tteldangen kan fortsätta. 

Mohamad Hassan (FP) 
ordförande i utbildnings- och aibetsmarknadsnämnden 
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Svar på interpellation om meddelarfrihet i offentligt finansierad verksamhet av Malena 
Ranch (MP). 

1. Pågår det några diskussioner på kommunöver gripande nivå om huruvida nämnderna "får" 
ställa krav på meddelarfrihet och meddelarskydd i sina upphandlingar? 

2. Anser du att det finns några hinder för nämnderna att själva införa krav på att 
meddelarfrihet och meddelarskydd i upphandlingar av offentligt finansierad verksamhet på 
lilmande vis som gjorts av Utbildnings- och arbetsmarknads- nämnden? 

I Uppsala kommun utförs idag offentligt finansierad verksamhet av en mängd aktörer. Fokus 
har gått ifrån vem som utför t i l l vad som utförs och hur väl. Detta fokusskifte har också 
bidragit ti l l en betydligt högre grad av uppföljning av de verksamheter som finansieras av 
skattemedel oavsett vem aktören är, En viktig skillnad kvarstår dock mellan den kommunal 
och de privata utförarna - meddelarfrihet. Det är både för den enskilde medarbetarens skull, 
kommunens möjlighet t i l l uppföljning och för medborgarens rätt t i l l god kvalitet, av stort 
intresse att meddelarfriheten omfattas alla aktörer. 

Meddelarfrihet är en del av meddelarskyddet, som dels ger meddelaren en rätt t i l l anonymitet, 
dels förbjuder myndigheter och andra allmänna organ såväl att efterforska vem som har 
lämnat ett meddelande för publicering som att vidta åtgärder som medför negativa 
konsekvenser för meddelaren, 

Medarbetare i privata företag en mer långtgående lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren än 
offentliganställda, Anställda hos privata utförare har inte heller någon grundlagsenlig 
yttrandefiihet att uttala sig om förhållanden på arbetsplatsen. Det finns dock flera exempel på 
privata aktörer som erbjuder detta skydd t i l l sina medarbetare. 

En särskild utredare har av regeringen fått i uppdrag att se över frågan om stärkt 
meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Utredningens 
utgångspunkt är att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så 
långt som det är möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda, Uppdraget ska 
redovisas senast den 30 november 2013. 

I Uppsala kommun har en nämnd hittills, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, ställt 
krav på meddelarfrihet. 
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Uppsalas stadsjurist Mats Sandmark gör följande bedömning: 
"Om en kommun sluter avtal med ett privatägt foretag om att utföra en kommunal 
angelägenhet ska kommunen, enligt 3 kap, 19 a § kommunallagen (1991:900), beakta 
intresset av att genom avtalet tillförsäkras information som gör det möjligt för allmänheten att 
få insyn i hur angelägenheten utförs. Kommuner har bl,a, möjlighet att ställa villkor om 
meddelarfrihet och meddelarskydd i samband med upphandling." 

Den samlade bedömningen från alliansen för kommunen övergripande är dock att invänta den 
nationella utredningen. Detta mot bakgrund av att fallen som prövat detta har varit få. Det 
finns juridiska oklarheter som gör att vi inte med säkerhet kan säga exakt hur slcyddet faller ut 
i praktiken. Det är vårt absoluta mål att införa meddelarfrihet så snart dessa frågetecken retts 
ut. Alliansen kommer att återkomma i böljan av 2014 med förslag på införande av 
meddelarfrihet, baserat på den nationella utredningen, för hela Uppsala kommun och för all 
offentligt finansierad verksamhet, 

Så på interpellantens fråga 1 så väl som 2 så är svaret: V i har diskuterat att det är önskvärt att 
kunna avtala om meddelarfrihet men att vi inte kommer uppmuntra nämnder alt införa detta 
generellt i kommunen då det råder oklarheter som vi snarast hoppas få klargjort i och med den 
nationella utredningen i slutet av november 2013, 

Ebba Busch Thor 
Kommunalråd (KD) 
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Svar till Ulrik Wärnsberg om att socialbidrag ska godkännas som inkomst för att få teckna hyreskontrakt 

Tycker du att den rådande situationen som beskrivits ovan är rimlig? 

Ulrik Wärnsberg frågar om den situation han beskrivit är rimlig. Om han menar att det är svårt att få 
tag på en bostad I Uppsala och att det är ont om hyresrätter är svaret nej. Det är inte rimligt. Vi 
behöver bygga fler bostäder såväl hyresrätter som bostadsrätter så att det blir lättare för människor 
som vill bo i Uppsala att hitta en bostad. 
Jag tycker att människor ska kunna hitta en bostad 1 Uppsala oavsett ekonomisk situation. Vårt 
sociala ansvar är viktigt för att ge alla människor förutsättningar att lyckas med sina liv, Man behöver 
ha ett boende för att leva ett normalt liv och bilda familj, utbilda sig och arbeta. 

Vilka initiativ tänker du ta för att Uppsalahem AB ska acceptera socialbidrag som en godtagbar 
inkomst för att få teckna hyreskontrakt? 
Egentligen accepterar Uppsalahem socialbidrag som godtagbar inkomst men det krävs en kommunal 
borgen. Den kommunala borgen innebär att människor får egna förstahandshyresavtal med samma 
rättigheter och skyldigheter som alla andra hyresrätter. Den kommunala borgen är begränsad I tid till 
3 år. Efter det övergår kontraktet till ett helt vanligt kontrakt utan kommunens inblandning. 
Kommunal borgen är som Wärnsberg skriver en "omständlig onödig rutin" men det är också en viktig 
del i det vräkningsförebyggande arbetet då information om utebliven hyresinbetalning och 
inkassokrav kommer till myndigheternas kännedom väldigt tidigt. Dessutom säkerställer kommunal 
borgen att Inte andra hyresgäster ska få betala för uteblivna hyresavgifter. Uppsalahem är dessutom 
generöst i sin tolkning och värdering av hur stor inkomst en person har. Många bostadsbolag, 
kommunala och privata, kräver inte bara att en blivande hyresgäst har ett jobb, utan också att hen 
har en viss inkomst för att få teckna ett hyreskontrakt. Uppsalahem AB gör ingen sådan värdering, för 
dem räcker det med att personen har ett jobb. Genom åren har det underlättat för många att teckna 
ett förstahandshyreskontrakt. 

Vilka initiativ tänker du ta för att få andra privata hyresvärdera på Uppsalas bostadsmarknad att 
acceptera socialbidrag som en godtagbar inkomst för att få teckna hyreskontrakt? 
Jag vill självklart att fler hyresvärdar ska hyra ut sina bostäder till bostadssökande personer. Mitt 
fokus är att få till fler bostäder för dem som har svårt att hitta en bostad. Det handlar bland annat om 
att övertyga hyresvärdarna om att hyra ut även till dem som har socialbidrag. Kommunal borgen är 
sätt att göra det. Det är viktigt att vi i första hand skapar ett bra samarbete, Jouren, socialtjänsten 
och andra stödåtgärder måste fungera väl så att hyresvärdar som har problem med hyresgäster med 
socialbidrag får snabb och bra hjälp. När kommunen har nått dit kan vi ta nästa steg och försöka få 
privata hyresvärdar att accepterar socialbidrag som godtagbar Inkomst. 

Mohamad Hassan (FP) 
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Svar på interpellation om politiska partiers möjlighet till möten i Uppsala stadshus. 

Utgångspunkten för att använda kommunens sammanträdeslokaler är att det ska vara möten 
som har koppling ti l l den kommunala verksamheten. När det gäller politiska partier handlar 
det alltså om gruppmöten och liknande som är kopplade till nämnder, bolag eller fullmäktige. 
Dessutom har anställda i stadshuset självklart möjlighet att boka sammanträdeslokaler för att 
ha möten kopplat t i l l sin tjänsteutövning, Alla kommunfullmäktigegrupper inklusive 
Sverigedemokraterna kan ha gruppmöten i stadshuset. 

Det har förekommit att lokaler används t i l l andra typer av partimöten. Det har då påtalats för 
ansvarig arrangör, 

I interpellationen framförs att partierna borde ha tillgång till lokaler i både stadshuset och 
Lokföraren. Lokförarens lokaler är i första hand avsedda för de kontor som har sin 
verksamliet där och för de nämnder, inklusive gruppsammansträden, som kontoren arbetar åt, 
Stadshuset hyser kommunens ledningsorgan och de är naturligt att alla partier med säte i 
kommunfullmälctige har tillgång til l sammanträdeslokaler där för möten i enlighet med ovan. 
Under de dagar då de flesta politiska partier har gruppmöten kan det vara svårt att finna en 
lämplig lokal i stadshuset, Sammanträdeslokalerna i Lokföraren är då lämpliga att nyttja så 
att extra kostnader kopplade ti l l externa lokaler kan undvikas. 

Planer finns att ordna ett pressrum i stadshuset där partierna i kommunfullmäktige ska kunna 
ha presskonferenser kopplade t i l l kommunala frågor. 

Sammanfattningsvis är alltså svaret på dina frågor: 

Fråga 1 och 3, Alla partier i kommunfullmäktige ska ha tillgång t i l l lokaler i enlighet med 
ovan. 

Fråga 2, Genom att påtala hur det ska vara, vilket jag bland annat gör i detta svar. 

Fredrik Ahlstedt (M) 
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Motion om att förbättra 
brandförsvaret på landsbygden 

Uppsala lromrnun är en Stor kommun. Här bor drygt 200 000 invånare, varav en fjärdedel bor utanför 
Uppsala tätort, Sedan decennier tillbaka hat utvecklingen inneburit mer centralisering till Uppsala tätort 
och mindre samhällsservice och inflytande ute i Uppsala kommuns andra tätorter och landsbygd. 

Brandförsvaret utgör en viktig samhällsservice där ytterligare centralisering inte är möjlig utan att 
äventyra säkerheten för de medborgare som bor långtifrån en brandstation med nödvändig utrustning 
och personal. 

Den 1 april genomfördes neddragningar på Knutby, Järlåsa och Skyttorps brandstationer. Detta har 
medfört att man numera endast har ett befäl och två brandmän på respektive brandstation, vilket inte är 
tillräckligt för att kunna genomföra rökdykning. 

Tidigare har bemanningen varit ett befäl och fyra brandmän, varav en pumpskötare, en rökdykarledare 
och två rökdykare. Detta är den lägsta möjliga bemanningen för att kunna genomföra rökdykning. Befälet 
liar ansvaret för operationen och samordnar arbetet med eventuell förstärkning och annan 
räddningstjänst. 

Rökdykarna arbetar alltid i par av säkerhetsskäl. Rökdykarledaren styr rökdykarna och går in om det 
händer något ined de två som redan befinner sig inne i byggnaden, En styrka på färre än fem personer 
leder således till att man inte kan gå in i en byggnad och rädda liv även om behovet finns, 

Nuvarande bemanning innebär även svårigheter med att rycka ut vid trafikolyckor för att spärra av eller 
varsla för övrig trafik om olycksplatsen samtidigt som det är viktigt att hjälpa skadade i väntan på 
ambulans, Soteld och skorstensbrand är vanligt på landet under vintertid, vilket också kommer att bli 
svårare att bekämpa med nuvarande personalstyrka. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

» att uppdra till räddningsnämnden att på Knutby brandstation rusta och bemanna så att man med 
denna brandstation som utgångspunkt ska kunna genomföra rökdykning 

• att uppdra till räddningsnämnden att på Järlåsa brandstation rusta och bemanna så att man med 
denna brandstation som utgångspunkt ska kunna genomföra rökdykning 

• att uppdra till räddningsnämnden att på Skyttorps brandstation rusta och bemanna så att man 
med denna brandstation som utgångspunkt ska kunna genomföra rökdykning 

Uppsala 2013-08-26 
yf 

Simon Alm 
Ersättare (SD) Uppsala kornmunfullmäktige 
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Motion om snabbare avhvsning au 
asfaltsläggare 

Den 15 juli anlände ett sjuttiotal så kallade asfaltsläggare från utlandet till Granebergs camping i 
Sunnersta och slog olovligen läger dät med ett fyrtiotal husvagnsekipage. Detta trots att Uppsala 
kommun haft en låst bom för campingen för att hindra personer från att olovligen komma in på 
campingen. Asfaltsläggarna bröt även upp elplintar för att komma åt strömförsörjning. De kunde visas på 
platsen i flera dygn utan att bli avhysta. 

Tidigare har asfaltsläggare slagit läger vid Gnistagatän, och dessförinnan uppehöll de sig vid Ållianshallen. 
Ännu längre bak har man slagit läger på Katedralskolans parkering. Ofta uppehåller dessa personer sig 
olovligen på platsen tills Kronofogdemyndigheten till slut gör en delgivning, Detta tar flera dygn, vilket 
de kringresande asfaltsläggarna är väl medvetna om och uppenbart utnyttjar. 

Asfaltsläggarnas senaste campingplats innan de kom tiU Sunnersta var i Knivsta kommun. Där har de 
lämnat efter sig hushållsavfall öch avföring i så stora mängder att två lastmaskinsskopor fylldes i det 
efterföljande städningsarbetet. Förbipasserande har vittnat om att de använt tvättmaskiner och låtit 
tvättvattnet rinna rakt ut över gräsmattan. Ekipaget stannade där i flera dagar innan man till slut blev 
avhyst. 

Dessa asfaltsläggare kommer sommartid från de brittiska öarna till Sverige för att bedriva olaglig 
näringsverksamhet. De saknar F-skattsedel och skriver inga ordentliga avtal eller kvitton på det arbete 
som utförs. Avsaknaden av seriösa avtal leder till missnöje hos kunder som oftast är den part som får stå 
tillbaka vid tvetydigheter. Polisen har även fått in rapporter om att individer från dessa ekipage ska ha 
begått stölder och uppträtt hotfullt. 

Det snabbaste sättet idag för att få Kronofogdemyndigheten att genomföra en särskild avhysning är 
följande: 

1. Be Polisen att de genomför en identitetskontroll och få rapporten med namn, personnummer 
och registreringsnummer på fordonen. 

2. Skriv en anmälan till Kronofogdemyndigheten om särskild avhysning. 

3. Se till att markägaren skriver under. 

4. Kronofogdemyndigheten i Gävle skickar efter godkännande ett yrkande till 
Kronofogdemyndigheten i Uppsala om verkställande. 

5. Kronofogdemyndigheten i Uppsala gör en delgivning. 

6. Kronofogdemyndigheten i Uppsala genomför avhysning. 

Vanligtvis rör sig ekipaget vidare i samband med att man blivit delgiven. Avhysningen, som sker dagen 
efter, verkställs aldrig. I dagsläget tar processen fram till avhysningen fyra dygn. 

Lönsamheten för dessa asfaltsläggare motiverar i dagsläget att de fortsätter komma hit för att bedriva sin 
verksamhet. För att minska incitamenten för dem att komma till Uppsala kommun måste allmänheten 
informeras om att det är både ett brott och en risk att anlita aktörer som saknar F-skattsedel. 



Samtidigt måste kommunen bli snabbare på att se till att få asfaltsläggare avhysa och bötfällda när de 
begår straffbara handlingar. Detta förutsätter att kommunen förbättrar och utvecklar sitt samarbete med 
Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten, Detta för att minska lönsamheten, vilket är anledningen 
till att de söker sig hit. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att bättre informera kommunmedborgarna om 
eventuella konsekvenser vid anlitande av kringresande så kallade asfaltsläggare 

• att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Polismyndigheten i Uppsala län och 
Kronofogdemyndigheten ta fram en handlingsplan för att snabbare avhysa sällskap som campar 
olovligen på kommunal mark 

• att uppdra till kornmunstyrelsen att tillsammans med Polismyndigheten i Uppsala län ta fram en 
handlingsplan för att säkerställa att kringresande sällskap som skräpar ned bötfälls i större 
utsträckning och att böterna drivs in på ett mer effektivt sätt 

• att alla kommunala nämnder som har ytor som kan missbrukas av asfaltsläggare har minst en 
tjänsteman på sitt uppdragskontor med rätt att skriva under ansökan om särskild avhysning och 
delegationsrätt för detta ansvar samt att aktuella nämnder ska ha begärt in tillstånd för 
ovannämnda från de bolag de hyr mark av 

• att kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att ta fram lagförslag för att begränsa förekomsten 
av dessa systematiska svartjobb som utförs av kringresande asfaltsläggare 

Uppsala 2013-08-26 

Simon Alm 

Ersättare (SD) Uppsala kommunfullmäktige 
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Från tidig vår till sen höst och vackra vinterdagar pågår torghandel på Vaksalä 
torg. Mest populärt är lördagar då torget fylls av säljare, huvudsakligen 
loppissäljare. Lördagar på Vaksala torg har också blivit ett nöje tor Uppsalabor 
som går dit för att fynda eller for att helt enkelt umgås med folk. Ryktet om 
Vaksala torg har också spritt sig utanför Uppsala och gjort loppmarknaden till 
en turistattraktion. 

Då och då är det arrangemang på Vaksala torg som gör att loppmarknaden ställs 
in eller kraftigt reduceras. Under hösten 2013 är torghandeln begränsad flera 
lördagar i augusti och september och helt inställt en dag oktober. Detta är något 
som upprör många människor, som gjort loppisen på Vaksala torg till sitt 
lördagsnöje, 

I en interpellationsdebatt 2012 diskuterades Vaksala torg och dess betydelse 
som torgplats kontra Vaksala torgs betydelse som evenemangstorg. Sedan dess 
tycks inget ha hänt. Torget är avstängt både for evenemang som är en 
förlängning av UKK och fristående evenemang. Ett tält, som tillhör en kongress 
eller stämma på UKK,. är inte till någon glädje för Uppsalaborna i allmänhet, 
vilket torghandeln är. 

Flera olika lösningar kan tas till när torget, eller delar av torget, används för 
arrangemang. Exempelvis skulle tillfälliga loppisplatser kunna anvisas på 
omgivande gator eller på Vaksalaskolans gärd, Vaksalaskolans matsal skulle 
också kunna upplåtas för forsäljare när det regnar, för att erbjuda Uppsalaborna 
loppmarknad även när vädret är dåligt. 

Det finns med all säkerhet fler lösningar på hur loppmarknaden ska kunna 
fortgå även när det är arrangemang på Vaksala torg. 

Vi yrkar därför att 

Kommunstyrelsen och Gatu- och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att se 
över hur lördagarnas torghandel ska kunna fortgå även när Vaksala torg 
används för andra arrangemang. 



Motion om ökad insamling av matavfall 
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Vi behöver bli bättre på att sortera vårt matavfall rätt i Uppsala kommun. 

Just nu går det åt fel håll. Från att ha samlat in 41,5 kg per person 2011 har mängden 

insamlat matavfall minskat till 37,7 kg per person. Däremot har mängden brännbart avfall 

per person ökat. Man beräknar hos Avfall Sverige att varje person producerar 70-100 kg 

matavfall. Det är ur resurssynpunkt viktigt både att minska matspillet och att öka 
uppsamlingen av befintligt matavfall. 

Matavfallet behövs för att öka produktionen av biogas och gör ingen nytta när det hamnar i 

brännbart. Det är slöseri med en värdefull resurs. 

Uppsala kommun är för övrigt den enda kommun som fortfarande använder plastpåsar 

utan att ha optisk läsning, vilket man har i många kommuner. Därigenom kan man med 

olika färg på påsarna underlätta sorteringen. 

I flera andra kommuner, t.ex. Knivsta, har man fått hushållen att effektivare sortera ut 

matavfallet genom personlig information via dörrknackning och genom att hushållen fått 

sorteringsset med papperspåsar och hållare. Mycket tyder på att användning av 

papperspåsar ger större insamlad mängd och minskar felsortering. 

Vi yrkar 

Att Uppsala vatten och avfall AB ges i uppdrag att utreda om papperspåsar skulle öka 
insamlingen av matavfall 

Att En större informationskampanj genomförs för att öka insamlingen av matavfall och att 

öka övrig källsortering. 



UPPSALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedningen Sammanträdesdatum 

2013-09-26 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Birgitta Dahl, Stadshuset kl. 08.00-08.20 

Christian Sonnenstein (M) 
Hona Szatmari Waldau (V) 
Anders A Aronsson (FP) 
Arme Lennartsson (C) 
Margit Borgström (KD) 
Inga-Lill Sjöblom (S) 
Robert Damberg (MP) 
LeifÅgren (SD 
Simone Falk (M) 
Jan Ulmander (C) 
Alfonso Marin (KD) 
Ove Hjorth (S) 
Kullike Montgomery (MP) 
Simon Alm (SD) 

ordförande 
vice ordförande 
ledamot 

ersättare 

55 
55 

Anmält förhinder 
Övriga deltagare Agneta Berggren sekreterare 

Utses att justera: 

Underskrifter: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Anders A Aronsson 

Justerande: 

Paragrafer .45-50 

Chrisjtian Sonnenstein 

'a; 

i>.y.^ 
Anders A Aronsson 

2013-09 



UPPSALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valberedningen Sammanträdesdatum Sid 2 

2013-09-26 

§45 

Mötets öppnande 

§ 4 6 

Föredragningslistan 

Föredragningslistan godkänns. 

§ 4 7 

Val av justerare 

att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utses Anders A Aronsson. 

§48 

Bordlagda val 

Valberedningen beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige förrätta val enligt bilaga § 48. 

§49 

Fyllnadsval 

Valberedningen beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige förrätta val enligt bilaga § 49. 

Ordföranden lämnar information beträffande utökning av antalet borgerliga vigselföiTättare. 
Frågan diskuteras. 

Valberedningen beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige utöka antalet vigselföiTättare från fyra t i l l sex personer. 

§50 

Utdragsbestyrkande 



Bilaga § 48 

Bordlagda val 2013-08-26 

Barn- och ungdomsnämnden 
- ersättare (M) t o m 141231 
Alexandra Westman 

Överförmyndarnämnden 
- ersättare (MP) t o m 141231 
Alej andra Ezpeleta 

Uppsala Tingsrätt 

- nämndeman (MP) t o m 141231 
Johan Bohlin 

- nämndeman (MP) t o m 141231 
Elias Elmquist 

- nämndeman (MP) t o m l 4 1 2 3 1 
Karin Fredriksson 

Salagatan 39 C, 753 26 Uppsala 

Rotyxvägen 24, 756 48 Uppsala 

Ymergatan 24, 753 25 Uppsala 

Eksoppsvägen 42, 756 46 Uppsala 

Källparksgatan 10 D, 754 32 Uppsala 



Bilaga § 49 

UPPSALA KOMMUN 
Kommunfullmäktiges valberedning 2013-09-26 

Ärendebeskrivning Valförslag 
Orsakskod: 
A = Avsägelse 
D = Förtroendemannen avlidit 
E = Entledigande av kommunfullmäktige 
K = Konsekvensval efter uppflyttning av 

ersättare t i l l ledamot 
T = Mandattiden utgår 

Nedanstående utgör valberedningens förslag til l 
Kommunfullmäktige. 

Förslaget framförs under förutsättning att entle
digande eller annan åtgärd beviljas/beslutas av 
kommunfullmäktige 

AVGÅENDE TILLTRÄDANDE 
1) 
Äldrenämnden 
-ledamot ( C ) t o m 141231 
Cecilia Bernsten 
A 

-ledamot (C) t o m 141231 
Bordläggs 

2 ) 
Styrelsen för vård och bildning 
- ersättare (MP) t o m 141231 
Kristin Lilieqvist 
A 

- ersättare (MP) t o m 141231 
Erik Thor 
Sturegatan 12 A, 753 14 Uppsala 

3 > 

Gatu- och samhällsmiljönämnd 
-ersättare (S) t om 141231 
Polat Akgiil 
A 

-ersättare (S) tom 141231 
Andreas Hallin 
Svartbäcksgatan 106 C, 753 35 Uppsala 

4) 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- ersättare (S) t o m 141231 
Ermine Khachatryan 
A 

-ersättare (S) t o m 141231 
Anmäls K F 

5) 
Uppsala Tingsrätt 
- nämndeman (M) t o m 141231 
Esbjörn Andersson 
A 

- nämndeman (M) t o m 141231 
Lena Sandström 
Glimmervägen 2 A, 752 41 Uppsala 

6) 
Uppsala Tingsrätt 
- nämndeman (M) t o m 141231 
Marianne Ekholm 
A 

- nämndeman (M) toml41231 
Bordläggs 

Aj %h 
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7) 
Valnämnden 
- ersättare (FP) t o m 141231 
David Ekstrand 
A 

- ersättare (FP) t o m 141231 
Lars-Åke Lindahl 
Linnégatan 12, 753 32 Uppsala 


