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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Inlämnade interpellationer 27 januari 2020  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att fråga 1 i interpellation om el-sparkcyklar från Linnea Bjuhr (SD) inte får 
ställas men i övrigt får interpellationen framställas och besvaras vid 
fullmäktiges kommande sammanträde den 24 februari, 

2. att fråga 3 i interpellation om Försvarsmaktens expansion och cykelvägen vid 
Ulva kvarn från Stefan Hanna (-) inte får ställas men i övrigt får interpellationen 
framställas och besvaras vid fullmäktiges kommande sammanträde den 24 
februari, 

3. att fråga 5 och 6 i interpellation om kvalitet kopplat till Särskilda boenden för 
äldre från Stefan Hanna (-) inte får ställas men i övrigt får interpellationen 
framställas och besvaras vid fullmäktiges kommande sammanträde den 24 
februari, 

4. att interpellation om samarbete kopplat till utmärkelserna årets Uppsalabo, 
årets mest kreativa Uppsalabo och årets marknadsförare av Uppsala från 
Stefan Hanna (-) inte får framställas, 

5. att fråga 3 i interpellation om upphandling av matdistribution till människor 
med rätt till hemtjänst från Stefan Hanna (-) inte får ställas men i övrigt får 
interpellationen framställas och besvaras vid fullmäktiges kommande 
sammanträde den 24 februari, samt 

6. att övriga listade interpellationerna får framställas och besvaras vid 
fullmäktiges kommande sammanträde den 24 februari 2020. 

 
  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Kommunfullmäktige 2020-01-24 KSN-2020-00024 
  
Handläggare:  
John Hammar 
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Ärendet 
Kommunfullmäktiges ordförande har gått igenom de inlämnade interpellationerna 
och lämnar här kommunfullmäktige sitt förstag till beslut. 

I kommunfullmäktiges reglemente framgår att en interpellation:  

1. ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags handläggning,  
2. får inte avse allmänpolitiska frågor,  
3. får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar självständigt 
prövar,  
4. bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen.  

En interpellation får ställas av en ledamot och riktas till ordföranden i 
kommunstyrelsen, nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag. 

Fullmäktiges ordförande lägger förslag till beslut om interpellationen får ställas eller 
inte. Fullmäktige beslutar i frågan utan föregående debatt. 

I kommunallagen framgår att en interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara 
försedd med motivering. 

Fråga 1 i interpellation om el-sparkcyklar från Linnea Bjuhr (SD) avser en uppgift för en 
annan myndighet och är inte en del av kommunens kompetens. Därför föreslås att den 
inte får ställas. 

Fråga 3 i interpellation om Försvarsmaktens expansion och cykelvägen vid Ulva kvarn 
från Stefan Hanna (-) är riktad till och gäller Socialdemokraterna, inte en ordförande i 
en nämnd eller bolag. Därför föreslås att den inte får ställas. 

Fråga 5 och 6 i interpellation om kvalitet kopplat till Särskilda boenden för äldre från 
Stefan Hanna (-) är oprecist formulerade och saknar ett bestämt innehåll. Därför 
föreslås att de inte får ställas. 

Interpellation om samarbete kopplat till utmärkelserna årets Uppsalabo, årets mest 
kreativa Uppsalabo och årets marknadsförare av Uppsala från Stefan Hanna (-) gäller 
inte kommunens verksamhet. Därför föreslås att den inte får ställas. 

Fråga 3 i interpellation om upphandling av matdistribution till människor med rätt till 
hemtjänst från Stefan Hanna (-) är oprecis och kan inte sägas ha ett bestämt innehåll. 
Därför föreslås att den inte får ställas. 

Inlämnade interpellationer: 

• Interpellation om ökad ekonomisk press ger ökad stress i socialnämnden från 
Per-Olof Forsblom (V) 

• Interpellation om el-sparkcyklar från Linnea Bjuhr (SD) 
• Interpellation om driftskostnader för idrottsanläggningar från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om kvalitet kopplat till Särskilda boenden för äldre från Stefan 

Hanna (-) 
• Interpellation om upphandling av matdistribution till människor med rätt till 

hemtjänst från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om samarbete kopplat till utmärkelserna årets Uppsalabo, årets 

mest kreativa Uppsalabo och årets marknadsförare av Uppsala från Stefan 
Hanna (-) 

• Interpellation om att skapa en ”Vackra stigen” i Uppsala från Stefan Hanna (-) 
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• Interpellation om språkkunskaper inom kommunal omsorgsverksamhet från 
Stefan Hanna (-) 

• Interpellation om investerarpolicy från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om Försvarsmaktens expansion och cykelvägen vid Ulva kvarn 

från Stefan Hanna (-) 
• Interpellation om bidrag till Ibn Rushd från Jonas Segersam (KD) 
• Interpellation om sexuella trakasserier och övergrepp i kommunens 

verksamheter från Lovisa Johansson (FI) 
• Interpellation om hbtq-diplomering från Hanna Victoria Mörck (V) 
• Interpellation om kuratorer från Hanna Victoria Mörck (V) 
• Interpellation nya miljarder till välfärden från Tobias Smedberg (V). 

 

 



                    Vänsterpartiet 
                         www.uppsalavanstern.se 

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Christiernin        2019-12-09 
 

Ökad ekonomisk press ger ökad stress i 
socialnämnden 
 
Den 28 oktober skrev avdelningschefen inom barn och ungdom myndighet en 
tjänsteskrivelse riktad till de anställda inom enheten. 
 
Socialnämnden omsätter totalt ca 730 miljoner kronor och av dessa är ca 500 miljoner 
avsatta för myndighet barn och ungdom. Den största delen av de kostnaderna som 
avdelningen har är insatskostnader. 
 
Om kostnaderna för myndighet barn och ungdom nästa år ökar i samma takt som 2019, 
skriver man, så kommer det att krävas ytterligare 50 miljoner. Antalet orosanmälningar var ca 
900st bara under oktober. 
 
I ett läge där verksamheten kräver ca 50 miljoner mer är kraven i verkligheten att minska 
kostnaderna med 18,5 miljoner. Ett ohållbart läge som stressar personalen på alla nivåer. 
 
Utifrån den bakgrunden skriver avdelningschefen till all personal ovan angivna skrivelse. 
Skrivelsen innehåller dels skrivningar som helt strider mot socialtjänstlagen ”att bistånd ska 
ges endast till de som är villiga att ta emot hjälp” För det första bistånd ska ges utifrån behov 
och för det andra vad händer med alla dem som är i behov av tvångsåtgärd för att kunna 
förändra sin livsföring. 
 
Skrivelsen fortsätter ”Lyckas vi inte sänka insatskostnaderna behöver vi se över andra 
kostnader såsom utbildning, handledning mm. En skrivning som innebär att många anställda 
upplever det som att man riskerar att bli av med sin handledning som straff om man inte 
minskar insatskostnaderna.  
 
 
Jag vill därför fråga socialnämndens ordförande; 
 

- Hur tänker ni från minoriteten att i fortsättningen hantera de orealistiska 
besparingskraven som bland annat leder till att lojala tjänstepersoner under press 
skriver tjänsteskrivelser till personalen som både strider mot lagstiftningen, 
socialtjänstlagen, och upplevs som hotfulla av underställd personal. 

 
 
 
 
Per-Olof Forsblom (v) 
Tredje vice ordförande Socialnämnden 
 
 



Interpellation om el-sparkcyklar  
 
 
Att el-sparkcyklar under 2019 blivit ett vanligt inslag på Uppsalas gator kan knappast ha undgått många. 
Kommuninvånarna lät sig inte dröja med att uttrycka sitt missnöje över fordonen, något som YouGov 
kartlade i en undersökning som gjordes i mars 2019 1. I undersökningen kunde man bland annat läsa 
följande  
 
”I Uppsala säger sig nära en av sex vara mycket negativt inställda till fordonen, enligt en undersökning 
av försäkringsbolaget If. Det är högst i landet.  
--- 
Vanligaste skälet till missnöjet bland Uppsalaborna är att man tycker cyklarna skräpar ned stadsmiljön 
(63 %), samt att de tar för mycket utrymme i gator och torg (61 %). 
--- 
Nästan varannan negativ respondent säger sig också vara rädd för att bli påkörd av en scooter, medan 
fyra av tio själv är rädd för att köra på en elscooterförare med bil eller cykel.”  
 
Rädslan för att bli inblandad i en olycka med en el-sparkcykel har visat sig vara befogad. I maj 2019 
avled en man i Helsingborg efter en olycka med nämnt fordon2. Därutöver har flertalet olyckor inträffat 
men tack och lov inte några ytterligare med dödlig utgång i skrivande stund.  
 
Efter dödsolyckan gick Transportstyrelsen ut med att de vill se ett förbud mot el-sparkcyklarna3.  
 
Kritiken mot att cyklarna skräpar ner delas också av de synskadades riksförbund i Uppsala4.  
 
Det har också framkommit att få använder hjälm, att det kan uppstå problem med försäkringsfrågor 
samt att personer under 18 använder fordonen, trots att detta inte är tillåtet. 5 
 
Ordförande i gatu-och samhällsmiljönämnden har själv dessutom påtalat problematiken med 
parkeringen av fordonen6.  
 
Argumenten för fordonet har bland annat varit att de skulle varit ett klimatsmart alternativ. Dock har 
det rapporterats att livslängden för cyklarna enbart har en livslängd på två år och att 12 000 cyklar 
kommer att skrotas i Stockholm, bara i år (2019). Det kan diskuteras kring hur klimatsmart det är. Ett 
annat argument för el-cyklarna är att de kan tänkas vara ett säkrare alternativ för kvinnor att ta sig hem i 
det numera otrygga Uppsala, något som man måste ha i beaktande.  
 
Sammanfattningsvis finns det uppenbarligen flertalet problem med el-sparkcyklarna. Åtgärder för att 
främst motverka olyckor är definitivt på sin plats. 
 

 
1 https://news.cision.com/se/forsakringsbolaget-if/r/var-sjatte-uppsalabo-mycket-negativt-installd-till-

elscootrar,c2811284  

2 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/efter-dodsolyckan-elsparkcyklar-begransas-under-kvallstid  

3 https://www.va.se/nyheter/2019/05/31/elcyklar/  

4 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=7201350  

5 https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gPb2ea/flera-olyckor-med-elsparkcyklar--fa-bar-hjalm  

6 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7202323  

https://news.cision.com/se/forsakringsbolaget-if/r/var-sjatte-uppsalabo-mycket-negativt-installd-till-elscootrar,c2811284
https://news.cision.com/se/forsakringsbolaget-if/r/var-sjatte-uppsalabo-mycket-negativt-installd-till-elscootrar,c2811284
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/efter-dodsolyckan-elsparkcyklar-begransas-under-kvallstid
https://www.va.se/nyheter/2019/05/31/elcyklar/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=7201350
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gPb2ea/flera-olyckor-med-elsparkcyklar--fa-bar-hjalm
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7202323


 
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till ordförande i gatu-och 
samhällsmiljönämnden Rickard Malmström: 
 

• Avser du vidta några åtgärder för att säkerställa att åldersgränsen för el-sparkcyklar efterlevs? 
 

• Vilka åtgärder är du beredd att vidta några för att minska antalet olyckor kopplade till el-
sparkcyklar? 

 
 
Uppsala den 18 november 2019 
 
Linnea Bjuhr 
Ledamot (SD) 



      2020-01-09 

Interpellation om driftskostnader för idrottsanläggningar 

 

Uppsala kommun har ambitionen att vara en attraktiv idrottsstad. Hur väl rimmar det med de 
kvadratmeterhyror som kommunen avser att kräva för nyttjande av Nya Studenternas IP samt den 
nya ishallen? 2.400 kronor per kvadratmeter, som till exempel är satta för lokaler vid nya 
Studenternas IP, kan knappast bäras av klubbar som redan har stora ekonomiska utmaningar för att 
klara sin verksamhet.  
 
 
Utifrån ovan frågar jag kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling; 
 
Anser du att det är rimligt att kommunen påbörjar byggande av idrottsanläggningar utan att i 
samband med byggnadsbeslut ha en ekonomisk plan för driften som är förankrad med berörda 
föreningar? 
 
Anser du att den hyra som kommunen avser att ta ut av berörda föreningar är möjlig för 
föreningarna att bära?   
 
Är den kvadratmeterhyra som kommunen avser att ta ut för Nya Studenternas och den nya ishallen 
är jämförbar med vad liknande föreningar betalar i jämförbara städer? 
 
Hur arbetar Uppsala kommun för att stötta idrottsrörelser som önskar bygga och driva egna 
anläggningar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
 



2020-01-09 

Interpellation om kvalitet kopplat till Särskilda boenden för äldre 

Våra äldsta invånare tillhör ofta den generation som byggde Sverige till ett av världens mest 
framgångsrika generella välfärdsländer. Det finns några viktiga indikatorer på om ett samhälle är 
anständigt eller ej. En av dessa indikatorer är att ett samhälle gemensamt tar ansvar för att våra 
äldsta invånare i behov av omsorg och vård också får det med kvalitet. I den bästa av världar kommer 
de allra flesta av oss själva att en dag vara en gammal invånare i behov av mer eller mindre omsorg 
och vård. 

Alla kommunens upphandlingar inom omsorg och vård måste inkludera mätbara och 
uppföljningsbara kvalitetsmått. Kommunen måste också säkerställa att kvalitetsmåtten efterlevs och 
att de som inte efterlever dem får kännbara sanktioner. Sanktioner som ska belasta alla former av 
huvudmän. Även kontroller av kommunens egenregi ska självklart genomföras. Om kommunens 
enheter brister i sin kvalitet ska även system för kännbara sanktioner säkerställas.  

 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 

På vilket sätt kan vi idag utvärdera kvaliteten på de särskilda boenden för äldre som till stor del 
finansieras av Uppsalas skattebetalare? 

Vilka är de mätbara kvalitetsmått som regelbundet utvärderas? 

Hur ofta genomförs dessa kvalitetsuppföljningar? 

När genomfördes minst fem dokumenterade kvalitetsuppföljningar per år på särskilda boenden som 
kommunen driver?  

Vilka vitesbelopp kan enkelt utifrån kvalitetsmåtten utkrävas om stora kvalitetsbrister råder på ett 
särskilt boende?  

Vad gör kommunen för att förbättra kvalitetsprocessen när det råder en juridisk konflikt mellan 
kommunen och en utförare som inte levererar kvalitet till sina kunder?  

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 

 

 



      2020-01-09 

Interpellation om upphandling av matdistribution till människor med rätt till hemtjänst 

Idag innebär hanteringen av mat till människor med hemtjänst en mycket ineffektiv och miljöovänlig 
hantering. Om Uppsala kommun upphandlar mattjänster separat kommer det mycket sannolikt 
innebära både att den omsorgsorienterade hemtjänstpersonalen kan ägna sig åt mer omsorg än åt 
matlogistik. Dessutom blir matlogistiken effektivare, billigare och betydligt miljösmartare. Som alltid 
handlar detta om en handläggningsprocess som behöver utvecklas och dokumenteras för att 
genomföra en framgångsrik upphandling. Rätten till matleveranser till hemmet inleds med att en 
biståndshandläggare beviljar inköp av mat, att någon ska handla åt den som ska få hjälp. Om inte en 
upphandlad livsmedelsdistributör kan leverera till kunderna kan omsorgspersonal hämtade 
förpackade kassar i avtalad butik. Bara att förpackning kan genomföras uppskattas bespara 
minst 15 minuter per inköp. Detta skulle ge kommunen besparing på antal miljoner som kan 
användas till ex till bättre omvårdnad. 

Hemtjänstpersonal skulle istället kunna hjälpa kund att elektroniskt beställa varor som sedan 
distribueras av upphandlad leverantör. Kunden betalar själv för mat och andra saker som blir 
inköpta. Med fördel kan kommunen i samband med upphandlingen försöka få så kundattraktiva 
priser som möjligt. En liknande förbättring av matinköpsprocessen skulle innebära stora besparingar 
av hemtjänsttimmar som istället kan rationaliseras bort eller användas till bättre medmänsklig 
omsorg och vård.  

 

 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 

Hur anser du att hanteringen av matinköp och matleveranser till hemtjänstberättigade idag 
fungerar? 

Vilka förbättringar tror du skulle förverkligas om kommunen skulle upphandla ett beställningssystem 
samt en leverantör av matleveranserna till hemtjänstberättigade? 

Om du uppskattar vilka förbättringar en liknande förbättring skulle kunna medföra, vilka är dina 
uppskattningar?  

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 



Interpellation om samarbete kopplat till utmärkelserna årets Uppsalabo, årets mest kreativa 
Uppsalabo och årets marknadsförare av Uppsala. 

Sedan flera år har den ideella organisationen U! Club Uppsala årligen genomfört en 
nomineringsprocess och en urvalsprocess samt en utdelningsceremoni kopplat till tre 
Uppsalautmärkelser. Utmärkelserna är: 

Årets Uppsalabo 

Uppsalabo som särskilt utmärkt sig för goda insatser under föregående år. 

Uppsalabo som utmärkt sig även utanför Uppsalas kommungränser. 

Uppsalabo som bedöms fortsätta att göra goda insatser inom sitt område. 

Uppsalabo som bedöms vara en god ”ambassadör” för Uppsala. 

Uppsalabo som bedöms vara en god inspiratör för andra Uppsalabor. 

Årets Marknadsförare av Uppsala 

Uppsalavän som särskilt utmärkt sig för att föregående år sprida en positiv bild i Uppsala. 

Uppsalavän som gärna förknippas med Uppsala. 

Uppsalavän som positivt bedöms ha bidragit till att sätta Uppsala på kartan. 

Uppsalavän som bedöms fortsätta att sprida gott om Uppsala. 

Uppsalavän som bedöms vara en god ”ambassadör” för Uppsala. 

Årets Kreativaste Uppsalabo 

Uppsalabo som särskilt utmärkt sig för kreativa insatser under föregående år. 

Uppsalabo som med sina kreativa idéer utmärkt sig även utanför Uppsalas kommungränser. 

Uppsalabo som bedöms fortsätta att göra goda insatser inom sitt område. 

Uppsalabo som bedöms vara en god ”ambassadör” för Uppsala. 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 

Anser du att det är värdefullt att personer som gör särskilt goda insatser för Uppsalas positiva 
utveckling får offentliga erkännanden? 

Anser du att liknande utmärkelser bidrar till att stärka attraktionen av att vara Uppsalabo? 

Anser du att det är viktigt att kommunen uppmuntrar civilsamhället att på ideell basis bidra till att 
stärka Uppsala kommuns attraktionskraft?  

Anser du att det är viktigt att inarbetade utmärkelser som dessa kvalitetsskyddas bland annat i ljuset 
av de fantastiska personer som vunnit utmärkelserna hittills? 

Stefan Hanna/Kommunalråd 

 



Interpellation om att skapa en ”Vackra stigen” i Uppsala 

Uppsala har ett centralt stadsrum som i delar håller världsklass. Det är ett stadsrum med berättelser 
som mycket bättre än hittills kan stärka Uppsala som besöksort för turister. Turister som gärna får 
stanna i Uppsala fler än några timmar. Ett enkelt sätt att göra centrala Uppsala till en attraktivare 
besöksort är att skapa ett skyltat promenadstråk som inkluderar en berättelse om personer och 
platser. Skyltarna kan med fördel vara sponsrade av privatpersoner eller juridiska personer. 
Promenadstråket kan med fördel starta vid Resecentrum. Promenadstråket skulle kunna kallas 
”Vackra stigen”.  

En mycket attraktiv vandring, och berättelse, kan göras genom att gå längs Bangårdsgatan till Fyrisån, 
promenera söder ut och över Islandsbron. Promenera in i Stadsträdgården. Gå förbi Svettis och upp 
för den södra slottsbacken. Promenera in i Botaniska trädgården. Promenera in i stadskyrkogården. 
Promenera vidare till Engelska parken. Promenera ner vid Carolina Rediviva. Gå vidare till Helga 
Trefaldighets kyrka och Gustaf II Adolfs obelisk. Gå till Skytteanum, Universitetsaulan, Domkyrkan 
och ned till Saluhallen. Därefter en promenad längs Fyrisån till Bangårdsgatan och tillbaka till 
Resecentrum.  

 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 

Anser du att Uppsala kommun bättre kan göra centrala Uppsala attraktivt för turister? 

Tror du att ett skyltat promenadstråk som leder Uppsalabor och turister längst en vacker led med 
intressanta berättelser kan öka Uppsalas attraktion som turistort? 

Tror du att sponsorer kan vara intresserade av att bidra till att göra Uppsala till en attraktivare 
turistort? 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 



Interpellation om språkkunskaper inom kommunal omsorgsverksamhet 

Kommunens politiker och tjänstemän måste ständigt arbeta med att säkerställa rimlig kvalitet 
kopplat till kommunalt skattefinansierade verksamheter. Fungerande kommunikation mellan 
människor är av stor praktisk betydelse för att säkerställa kvalitet i samverkan mellan personal och 
den som skal tjänas. Fungerande kommunikation är också mycket viktig för att säkerställa rimlig 
kvalitet i kommunikationen mellan medarbetare. En mycket viktig kvalitetsaspekt inom 
skattefinansierade tjänster är att berörd personal har rimliga baskunskaper i svenska. Särskilt inom 
omsorg och vård där de som ska tjänas är sköra.  

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 

 

Anser du att det är viktigt att personal som arbetar på uppdrag av Uppsala kommun har rimliga 
kunskaper i svenska? 

Hur säkerställer Uppsala kommun att personal som utför skattefinansierade tjänster åt kommunen 
har rimliga språkkunskaper i svenska? 

Hur anser du att Uppsala kommun ska agera om det framkommer tydliga klagomål om bristande 
svenskakunskaper kopplade till personal inom omsorg och vård? 

Anser du att det är ett rimligt baskrav för en tills vidare anställning att man har goda baskunskaper i 
svenska? 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 



Interpellation om investerarpolicy 

Ett av Uppsala kommuns viktigaste mål är att bidra till att det skapas många nya jobb i vår kommun. 
För att det ska bli verklighet krävs att befintliga företag, och andra arbetsgivare, genomför 
omfattande investeringar i Uppsala. Investeringar främst i form av verksamhetslokaler, 
arbetsutrustning och kompetensuppbyggnad. Det är viktigt att de som överväger att etablera sig i 
Uppsala förstår kommunens inställning till etableringar. Därför är det viktigt att en enklare policy 
arbetas fram som klargör processen som kommun servar verksamheter som önskar etablera sig här 
med. Det är också viktigt att kommunen klargör hur den hjälper till att identifiera byggbar mark för 
en etablering.  

 

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 

 

Anser du att det är viktigt att kommunen enkelt beskriver för intressenter hur kommunen kan hjälpa 
ett företag eller annan verksamhet att etablera en verksamhet i Uppsala kommun? 

Anser du att det är viktigt att tydligt redogöra för eventuella undantag där vi inte till exempel önskar 
vissa investerare i Uppsala kommun? 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 



      2020-01-10 
Interpellation om Försvarsmaktens expansion och cykelvägen vid Ulva kvarn 
 
Från att vilja avveckla Försvaret på Ärna har Staten istället bland annat börjat stärka landets 
försvarsförmåga på Ärna. Några partier var tillräckligt förutseende att inse detta behov och agerade 
tydligt mot staten om att en civilflygplats inte var rätt väg att gå. Försvaret är mycket viktigt för 
landets säkerhet och för vår tekniska näringslivsutveckling. Samtidigt ligger Ärna försvarsområde 
mycket centralt i Uppsala. I flera fall har Försvarsmakten lagt in sitt veto mot kommunala byggplaner. 
Bland annat mot vindkraftsparker samt mot höjden på planerade byggen. De processer som tillämpas 
för prövning av Försvarets veto upplever jag som mycket kostsamma då Försvarsmakten idag enbart 
ger sin syn på ett begärt bygglov i samband med att ett konkret förslag finns. I ljuset av att Uppsalas 
exploateringsbara ytor kraftigt begränsas av Försvarsmaktens intressen och stora naturskyddade 
områden är det viktigt för Uppsala att förbättra samarbetet med Försvarsmakten. 
 
Uppsala kommun, och svenska staten, har lagt ner mycket pengar på att bygga en för många 
efterlängtad fullständig cykelväg längs Fyrisån mellan Bälinge och Uppsala. Kostnaderna är kopplade 
till utredningar samt bygge av delar av den av många önskade sträckan. Under Alliansens ledning 
fram till 2014 anklagade främst Socialdemokraterna, genom kommunalrådet Erik Pelling, Alliansen 
för att stoppa färdigställandet av cykelvägen. Dåvarande ordföranden för Gatu- och 
Samhällsmiljönämnden, Stefan Hanna, redogjorde gång efter gång om sakfrågan och att Försvaret av 
säkerhetsskäl inte accepterade färdigställandet av cykelvägen. Spaltmeter av insändare och 
debattartiklar har skrivits i frågan. Sjukt nog fler insändare och debattartiklar än kopplat till den 
planerade gigantiska investering i kapacitetsstark kollektivtrafik i Södra Uppsala stad. Väldigt många 
av debattinläggen om cykelvägen var undertecknade av nuvarande kommunfullmäktiges ordförande, 
Erik Pelling. Nu har Socialdemokraterna styrt Uppsala i fem år. Socialdemokraterna, under ledning av 
Erik Pelling, hävdade hela tiden att det skulle vara enkelt att färdigställa cykelvägen om man bara 
ville. 
 
 
Jag frågar kommunstyrelsens ordförande, Erik Pelling: 
 

1. Vilka konsekvenser är kopplade till Försvarets/Flygvapnets expansionsplaner för Uppsala 
kommuns stadsbyggnadsutveckling? 

2. På vilket sätt försöker Uppsala kommun utveckla samarbetet med Försvarsmakten för att 
underlätta stadsbyggnadsarbetet? 

3. Varför har inte Socialdemokraterna efter alla sina löften efter fem år vid makten ens påbörjat 
färdigställandet av den önskade cykelvägen vid Ulva kvarn? 

 

Stefan Hanna 
Kommunalråd 
 



Interpellation om bidrag till Ibn Rushd 

Under veckan fattade kulturnämnden vid Region Uppsala beslut om att inte bevilja bidrag till 
studieförbundet Ibn Rushd. Därmed står beslutet från förra året fast, som då motiverades med den 
utredning som professor Erik Amnå skulle göra av studieförbundets verksamhet på uppdrag av 
Folkbildningsrådet. Under september presenterades denna rapport, ”När tilliten prövas”, som dock 
trots stora tveksamheter runt studieförbundet valde rekommendera Folkbildningsrådets styrelse att 
ge fortsatt statsbidrag vilket också har skett. 

Rapporten är dock ändå så pass kritisk att Region Uppsala använder den som motivering för att avslå 
Ibn Rushds ansökan.  

I beslutsunderlaget till avslaget citeras också När tilliten prövas (s 6): 

”’Slutsatserna handlar om Ibn Rushd som en betydelsefull aktör som bidrar till att 
målen med folkbildningen delvis uppfylls. Men de handlar också om idémässiga 
svagheter och direkta felsteg som är problematiska utifrån folkbildningsanslagets 
syften och villkor.’ 

Studien fastslår således att statens syften med folkbildningen endast ”delvis uppfylls”. I rapporten 
nämns vidare t.ex. att kritik framförs rörande könsdiskriminering, antisemitism och homofobi (s. 113 
ff.) inom Ibn Rushds verksamhet. Kritiken vinner i viss utsträckning stöd i rapportens egna slutsatser 
(s. 184 ff.).” 

Kopplat till den dom i Kammarrätten i Stockholms (mål KR 1383-19 från 2019-10-31) som fastställer 
avslaget av bidrag till en av Ibn Rushds medlemsorganisationer - Sveriges Unga Muslimer, kan man 
dra slutsatsen att när det gäller bidrag så ligger bevisbördan på den sökande parten att bevisa att 
man följer demokratikriterierna. Hänvisning i argumentationen sker till den statliga 
demokrativillkorsutredningen (SOU 2019:35 – Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället). 

En organisation kan naturligtvis hävda att man följer demokrati, men om man lägger en helt annan 
tolkning i begreppet förlorar det sitt värde. Demokrati är dessutom inte bara en beslutsregel, utan 
starkt kopplat till Mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter.  

Ibn Rushd har själva i den efterföljande debatten påpekat att de inte är något trossamfund, och då 
blir den kritik vi kristdemokrater tidigare framfört så mycket tydligare. Flera forskare har pekat på Ibn 
Rushd som en kanal för det muslimska brödraskapets agerande för att bygga en politisk plattform i 
Sverige. Politisk islam, det vill säga islamism, syftar till att bygga ett samhälle inspirerat av principerna 
för Sharia, lagstiftningen. Enligt denna lagstiftning ska det gälla dödsstraff för såväl konvertering som 
äktenskapsbrott, och den innehåller flera element som tydligt strider mot grundläggande bärande 
principer i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Amnås rapport påpekar också hur Ibn Rushd 
flera gånger medverkat vid konferenser där talare bjudits in med en såväl antisemitisk som icke 
jämställd agenda. Den tydliga ståndpunkt som också är ett bärande element inom islamism, synen på 
att män och kvinnor inte är lika mycket värda, eller åtminstone att kvinnor ska vara underordnade 
män, har fått ett tydligt genomslag i Ibn Rushds ledarstruktur i och med att den utgörs av en mindre 
skara män. 

Sammantaget borde detta föranleda även Uppsala kommun att dra in bidraget till studieförbundet 
Ibn Rushd tills dess organisationen tydligt visat att man i praktisk handling bygger på en acceptabel 
värdegrund. Med tanke på att vi ska vara värd för MR-dagarna och därmed har ögonen på oss är det 
viktigt att vi står upp särskilt för kvinnors rättigheter, och visar att vi har ett praktiskt arbete för 
demokrati och integration. 



 

Med bakgrund ovanstående vill jag fråga Kulturnämndens ordförande, kommunalrådet Linda 
Eskilsson (MP): 

 
1. Anser du att Ibn Rushd är tillräckligt tillförlitliga när det gäller samhällssyn att beviljas 

bidrag från Uppsala kommun? 
2. Om inte, borde då inte beslut fattas av Kulturnämnden i stället för på delegation av 

avdelningschef i kulturförvaltningen? 
3. Hur ser du på att Uppsala kommun har ett annat förhållningssätt än Region Uppsala (där 

för övrigt även miljöpartiet ingår i styret)? Delar vi inte samma syn på demokrati och 
grundläggande värderingar? 
 

Uppsala 2019-12-19 

Jonas Segersam (KD), kommunalråd 
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Interpellation: Sexuella trakasserier i kommunens verksamheter 

 
Metoo-uppropen där miljontals människor, med en överväldigande majoritet kvinnor vittnat om sexuella 
trakasserier, sexuellt våld och övergrepp på sina arbetsplatser och i samhället väckte politiskt intresse.  
 
Metoo uppmärksammade en av våra största säkerhetskriser - utsattheten för sexuella trakasserier och 
övergrepp. I början av 2018 lyfte Feministiskt initiativ en interpellation om vilka åtgärder som tillsatts i 
kommunen i samband med metoo och uppmärksammande av sexuella trakasserier och övergrepp.  Idag 
beskrivs metoo i tempus dåtid. Våldet har inte slutat och vi måste ta hotet mot frihet och människans 
fysiska och psykiska integritet på allvar.  

I samband med metoo- rörelsen inrättades en grupp centralt på kommunledningskontoret för att bättre 
kunna samordna och stödja chefer i den här typen av frågor. Den 4 december 2017 gick 
kommunledningen ut med information till alla kommunanställda om den nolltolerans som råder mot 
kränkningar, trakasserier och diskriminering. Då uppmuntrades den som är utsatt att kontakta sina 
skyddsombud eller fackliga representant för att få hjälp att göra en anmälan. Chefer har också fått en 
checklista för man snabbt ska agera vid kännedom om den här typen av ärende.  

 
Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 
  

- Var informationsspridningen om nolltolerans en engångsinsats?  
- Vilka insatser görs idag, för att upptäcka och motverka sexuella trakasserier och övergrepp inom 

den kommunala verksamheten?  
 
 
Lovisa Johansson (F!)  



                    Vänsterpartiet 
                         www.uppsalavanstern.se 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande          2020-01-27 

  

Fortsatt utveckling av hbtq-
diplomering 
 

Hbtq-diplomering eller hbtq-certifiering av kommunala verksamheter är ett sätt att 

säkerställa inkluderande och diskrimineringsfritt bemötande för alla som kommer i 

kontakt med kommunens verksamheter och är en viktig del av vårt arbete för ett 

Uppsala för alla.   

 

Vi tycker det är bra att minoritetsstyret fortsätter med det arbete som Vänsterpartiet under 

föregående mandatperiod var ansvarig för och ser med glädje på hbtq-diplomeringen av 

kommunens träffpunktsverksamheter. Vi ser många fler möjligheter till fortsatt arbete med att 

diplomera eller certifiera verksamheter för att stärka HBTQI-personers livskvalitet och 

rättigheter. Det finns många verksamheter kvar, exempelvis äldreboenden, skolenheter och 

socialtjänstverksamheter, som hittills inte har diplomerats eller certifierats.   

 

Med anledningen av att frågan gäller flera av kommunens verksamheter ställer jag 

följande fråga till styrets yttersta representant, kommunstyrelsens ordförande Erik 

Pelling:  

 

Vilka ytterligare verksamheter i Uppsala kommun har styret i avsikt att hbtq-diplomera eller 

certifiera?  

 

Givet att styret planerar att fortsätta arbetet med hbtq-diplomering, finns det en tidsplan för i 

vilken takt detta planeras ske?  

 

 

 

 

 

Hanna Victoria Mörck (v)   

  



                    Vänsterpartiet 
                         www.uppsalavanstern.se 

Interpellation till utbildningsnämndens ordförande         2020-01-27 

 

Minst en kurator per 300 elever 
 

”Forskningen visar också att den enskilt viktigaste faktorn för barns och ungas framtid 

och hälsa, är att klara skolan.”  

 

Så skriver Akademikerförbundet SSR på sin hemsida och i rapporten Sambandet mellan psykisk 

ohälsa, skolmiljö och skolresultat. Vidare står det att:  

 

”I en undersökning som Akademikerförbundet SSR genomförde 2013 riktad till skolkuratorer 

uppgav en majoritet (43 %) att de hade mellan 500 och 1 000 elever i sitt upptagningsområde.  

12 % hade till och med fler än 1 000 elever och det har förekommit skolkuratorer som har upp till 

6000 elever. Enligt samma undersökning är 300 elever per skolkurator brytpunkten för när 

skolkuratorer upplever att de kan göra ett gott arbete.  

 

Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven 

uppnår kunskapsmålen. Att se eleven i sitt sammanhang innebär att ta reda på och förstå hur 

eleven har det på fritiden, i familjen och i klassen. Det innebär också att arbeta för förändring och 

att arbeta för att problem inte ska uppstå eller förvärras. 

Kuratorn ska också arbeta med skolans värdegrundsarbete, likabehandlingsplaner, 

handlingsplaner för ökad närvaro, krishantering, mot droger, mobbning och inte minst att 

handleda lärare i psykosociala frågor. Allt med syfte att undanröja hinder för elevers lärande, för 

att elever ska må bra och utvecklas positivt enligt skolans mål om ”kunskap, fostran, hälsa”.  

 

Med stöd av undersökningar med våra medlemmar som arbetar som skolkuratorer driver vi ett 

elevunderlag på 300 elever per skolkurator och att ingen skolkurator ska ansvara för mer än tre 

skolor.” 

 

Mot bakgrund av detta, och att vi vet att elever mår allt sämre, att resultat har dippat i perioder, 

(även om den senaste PISA undersökningen från december 2019 visar på bättre resultat), skolan 

blir allt mer ojämlik, att klasskillnader, segregation och oro finns i vissa stadsdelar och att många 

är oroliga för rekryteringen till gängkriminalitet och hur finansieringen av skolan ser ut i ett läge då 

kommunerna får det allt tuffare ekonomiskt, kan man fråga sig hur styret ser på denna fråga.  

 

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till utbildningsnämndens ordförande: 
 
Grundläggande frågor: 
Hur många elever har varje kurator ansvar för i Uppsala idag? 
Vad tycker du är ett rimligt riktmärke för hur många elever en kurator kan ha ansvar för? 
 
Alternativa frågor beroende på svar på de två första frågorna: 
Om ditt riktmärke är lägre än det antal elever som kuratorer har ansvar för idag, vad avser du 
göra åt saken? 
Om ditt riktmärke är högre eller lika med det antal som kuratorer ansvar för idag, hur kommer du 
fram till den ståndpunkten, i strid med rekommendationen från Akademikerförbundet SSR? 
 

 

 

Hanna Victoria Mörck (v)   

  



                    Vänsterpartiet 
                         www.uppsalavanstern.se 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande          2020-01-27 

 

Nya miljarder till välfärden 
 

Måndag den 20 januari svarade regeringen på Vänsterpartiets krav på mer pengar till 

kommuner och regioner. Fem miljarder kronor extra ska satsas på att stärka den hårt 

pressade kommunsektorn och trygga medborgarnas tillgång till en bra vård, skola och 

omsorg.  

 

Detta är ett viktigt steg i rätt riktning som Vänsterpartiets har fått regeringen att lägga fram. 

Frågan är i skrivande stund inte avgjord i riksdagen och slutsumman till Uppsala därmed inte 

känd. Fem miljarder är hälften så mycket av vad Vänsterpartiet begärde till välfärden men 

med tanke på de besparingar som minoritetsstyret vill tvinga på Uppsala kommun känns det 

ändå hoppfullt. Vi vill att välfärdspengarna ska användas till att förhindra varje nedskärning 

som går och inte bara läggas på hög.   

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens 

ordförande:  

 

- hur avser minoritetsstyret fördela resurserna?  

 

- kommer styret att säkerställa att resurserna läggs på välfärden och inte på att öka 

kommunens resultat/vinst?  

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   
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