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Uppsala, den 21 februari 2018

Motion av Stefan Hanna (C) om förvaltningschefers
tillsättning
Vi som valts av Uppsalaboma att företräda dem i kommunfullmäktige är ytterst ansvariga
för all verksamhet som finansieras och/eller utförs av Uppsala kommunorganisation. Det är
en omfattande verksamhet som omsätter 14 miljarder kronor och sysselsätter 12 000
personer.
Då det vore ogörligt för oss 81 personer i kommunfullmäktige att på ett tillfredsställande
sätt utveckla och följa upp en så stor verksamhet så har vi delegerat stora delar av de
operativa besluten till nämnden med särskilda ansvarsområden. Dessa delegerar i sin tur
verkställandet av sina beslut till opolitiska tjänstemän, vilka leds av en förvaltningschef.
För att den verksamhet som underställs kommunens olika nämnder ska fungera effektivt är
det av stor betydelse att den förvaltningschef som leder det arbete de ansvarar samarbetar
väl med nämnden. Således torde det vara en självklarhet att nämnden har stort inflytande
över tillsättningen av sin förvaltningschef. Så är det emellertid inte i Uppsala kommun
idag. Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvar för hela kommunorganisationen och
nämnderna har inget formellt inflytande över vem som är deras förlängda arm in i den
operativa verksamheten.
Centerpartiet vill se en mer decentraliserad kommunorganisation, där det finns en tydlig
koppling mellan ansvar och befogenhet och där beslut flyttas så nära kommuninvånama
som möjligt. En sådan ordning skulle emellertid kräva en omfattande omorganisation och
ta tid att införa. För att snabbare kunna ge nämnderna ett visst inflytande över vem som
blir deras förvaltningschef föreslår vi därför att nämnderna ges vetorätt vid tillsättningen av
ny förvaltningschef.
Det vore ett enkelt sätt att ge nämnderna inflytande över vem deras nya förvaltningschef
blir. Det formella arbetsgivaransvaret skulle fortsatt ligga kvar under kommunstyrelsen,
men kommunstyrelsen skulle behöva åtminstone samtycke från berörd nämnd för att
tillsätta den förvaltningschef de anser bäst lämpad.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige
att Uppsala kommuns nämnder ges vetorätt mot kommunstyrelsens förslag till ny
förvaltningschef på nämndens ansvarsområde.
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Centerpartiet

Motion om husvagnar till nyanlända
Uppsala kommun behöver en invandringspaus. Otryggheten har brett ut sig, och en stor del i det kopplas
till misslyckad invandringspolitik som gått ut över Uppsala. Statistiken är tydlig vad gäller
överrepresentation, och exempel saknas inte. Flera medialt uppmärksammade fall av gruppvåldtäkter har
skett i Uppsala. I anslutning till resecentrum var problemen år 2017 stora med ensamkommande
flyktingungdomar som ägnade sig åt droger och kriminalitet.
Eftersom det kommunala självbestämmandet har begränsats vad gäller invandring behöver kommunen
ändå förhålla sig till det. I brist på rådighet i frågan behöver pratiska frågor såsom uppehälle ordnas.
I Staffanstorps kommun har man köpt in begagnade husvagnar tal nyanlända invandrare. Med modellen
skulle Uppsala kommun kunna avlasta bostadsmarknaden från invandring samtidigt som en
husvagnsmodell torde leda till lägre kostnader.
Signalen är också kraftig. Då flykten från Danmark och Finland till Sverige inte handlar som säkerhet,
utan om förmåner, är det en signal som kan leda till minskat tryck på Uppsala. Det gynnar våra
förutsättningar att kunna återskapa sammanhållningen i samhället, få in de som redan är här i
sysselsättning, trycket på bostadsmarknaden avlastas med mera. Fördelarna är många.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att Uppsala kommun endast erbjuder husvagnar som uppehälle till nyanlända invandrare som
anvisas till kommunen.

Uppsala den 2 februari 2017

Simon Alti
Gruppledare (SD)

Motion om tillämpning av bosättningslagen
Utvecklingen av Uppsala kommun har hämmats under många år av för stort invandringsmottagande.
Därtill har en del viktiga avseenden gått åt fel håll såsom trygghet och sammanhållning.
I Uppsala har flera hundra bostäder upplåtits med anledning av bosättningslagen, som tvingar
kommunen att ordna med uppehälle till nyanlända invandrare under två år. I Nacka kommun har man
valt att prioritera sina egna invånare och den ordinarie bostadskön när de två åren har gått.
I Uppsala kommun finns en möjlighet att kunna få loss hundratals bostäder till den ordinarie bostadskön
om kommunen väljer att ta rygg på Nacka i frågan. Det är bostäder som behövs då Uppsala och Nacka
genensamt har problem bostadsköer.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att Uppsala kommun endast ordnar med uppehälle för nyanlända invandrare under den enligt
lagen kortast möjliga tiden.

Uppsala den 26 februari 2017

Simon
Grupp' dare (SD)

Uppsala, den 14 mars 2018

Motion av Stefan Hanna (C) om att öka förståelsen
för kulturella skillnader i Uppsala
Uppsala är en i allra högsta grad internationell kommun. Här bor människor från hela
världen. De senaste åren har vi haft en stark tillströmning av flyktingar, men här finns
också många studenter, forskare och arbetskraftsinvandrare från andra länder och andra
kulturer.
Integrationen och inkluderingen i Uppsala, liksom i hela Sverige, har varit bristfällig under
lång tid. Det har lett till att utanförskapet växt och segregationen ökat, och Uppsala har
sakta klyvts mellan dem som har och dem som saknar jobb, trygghet och framtidstro. En
viktig orsak till detta menar jag är att vi alltför länge blundat för skillnader i kultur och
värdegrund.
Den svenska kulturen och värdegrunden är extrem i en global kontext. Svenskar är mer
orienterade mot sekulära och rationella värden än traditionella, och lägger stor emfas vid
självförverkligande snarare än överlevnad. Detta exempel på forskningsresultat från World
Values Survey som brukar illustreras i vad som brukar kallas för Ingleharts kulturkarta.
Det här tar sig en mängd olika uttryck i samhället. I Sverige har vi till exempel generellt
väldigt högt förtroende för myndigheter och medier, medan människor i stora delar av
världen betraktar dylika institutioner med stor skepsis. Myndigheter och medier är i många
delar av världen verktyg för korrupta och ibland förtryckande stater, som man som enskild
individ vill ha så lite som möjligt att göra med.
Sveriges unika och avvikande kultur och värdegrund kan utgöra en barriär för integration
och inkludering av människor från andra delar av världen. För att integrationen ska vara
framgångsrik behöver både vi som försöker integrera nya invånare och de själva vara
medvetna och ta hänsyn till skillnaderna i värdegrund. Det handlar inte om indoktrinering
eller att försöka tvinga på människor en ny kultur eller en ny värdegrund, utan det handlar
om förståelse. Lagar, regler, myndigheter, välfärdssystem etc. som vilar på en värdegrund
man inte förstår upplevs lätt som illegitim.
De människor som kommer till Uppsala behöver inte nödvändigtvis tycka att det sätt
Uppsala och Sverige är uppbyggt på är rätt sätt. Uppsala kommunfullmäktige är ett tydligt
bevis för att man kan ha olika uppfattningar om det också när man delar kultur och
värdegrund. De måste emellertid förstå varför det är uppbyggt som det är. Uppsala
kommun måste på motsvarande vis förstå deras värdegrunder och kulturer för att uppfatta
vilka delar av samhället de kan ha svårt att ta till sig och vilka viktiga samhällsaktörer de
kan tänkas ha svårt att lita på. Att socialsekreterare, fältassistenter och andra
kommunmedarbetare som dagligen möter andra kulturer och värdegrunder är avgörande
för att de ska kunna bygga förtroende för Uppsala kommun som en aktör som verkar med
deras bästa för ögonen. I de delar av Uppsala som präglas av invånare som har bakgrund i
många olika delar av världen är det dessutom viktigt att invånare förstår de skillnader som
finns mellan dem själva och deras grannar.
Genom att öka nya invånare förståelse för den svenska värdegrunden, deras förståelse för
varandras värdegrund och vår egen förståelse för de olika värdegrunder som finns runtom i
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vår kommun, bygger vi förtroende för Uppsala kommun och för svenska myndigheter. Att
människor med bakgrund i andra delar av världen, i synnerhet de som lever i utanförskap,
känner förtroende för kommunen och andra samhällsinstitutioner är avgörande för
framgångsrik integration och inldudering.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige
att Uppsala kommun initierar projekt som genom föreläsningar, seminarier och dialog
ökar invånarnas, kommuntjänstemäns och politikers förståelse för skillnader i
värdegrund och kultur. Projektet ska omfatta hela Uppsala kommun och ha fokus på
de delar av Uppsala med ett utbrett utanförskap.

-
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Centerpartiet

Motion om Konstmuseum i Uppsala
Uppsala har en stor potential att utvecklas som besöksmål. Genom att stärka samarbetet
och samordna resurserna mellan stat, region och kommun kan vi bidra till att Uppsala blir
mer attraktivt som besöksmål. Kulturen och museerna är offentliga verksamheter som kan
bidra till detta.
På 80- och 90-talen delades ansvaret för de större kulturinstitutionerna upp mellan
Landstinget och Uppsala kommun, så att landstinget fick ansvar för Musik i Uppland, och
Upplandsmuseet, medan kommunen tog hand om Konstmuseet och Stadsteatern.
Sedan dess har kommunen uppfört UKK och har alltså numera en egen musikorganisation
och landstinget har byggt upp en egen regional konstverksamhet med sina regionala
konstkonsulenter. Något stadsmuseum i egentlig mening finns inte, även om
Upplandsmuseet har en permanent delutställning om stadens historia. Uppsala slott har en
viktig roll som värd för Konstmuseet, och även på senare tid Fredens hus.
Med anledning av den ”Kultursamverkansmodell” som Alliansregeringen införde för att stärka
samarbetet mellan staten och den regionala (och därmed lokala) kulturnivån så har flera
utmaningar med Uppsalas indelning av kulturinstitutionerna uppdagats. Bland annat att
Uppsala stadsteater har en i nationell jämförelse väldigt liten statlig finansiering, på samma
sätt som konstmuseet som helt saknar sådan. 2010 genomfördes en utredning av Eva
Schöld som föreslog en sammanslagning av Konstmuseet och Upplandsmuseet, samt av
Musik i Uppland och UKK. Förslagen ledde dock inte till några konkreta förändringar.
Just museerna är ett område där vi tror att det finns anledning att se över utbud och
samarbete i Uppsala. Det finns många skevheter inom museifinansieringen i Sverige,
exempelvis att av statens 25 ”centralmuséer” är 22 belägna inom Stockholmsregionen (21
om man räknar bort Skolkloster), inget i Uppsala. Detta borde Uppsala kommun och region
tydligt påpeka för staten. Däremot finns det flera ”statliga” muséer i Uppsala, men de
finansieras via Uppsala Universitet (Gustavianum, Linnés Hammarby och trädgårdar och
Evolutionsmuséet) och via Riksantikvarieämbetet (Gamla Uppsala Museum). Dessutom finns
flera andra regionala (Medicinhistoriska muséet) och kommunala (Bror Hjorths hus och
Biotopia) muséer.
Från kulturförvaltningen i Uppsala föreligger nu ett förslag att fördubbla ytan och därmed
kostnaden för Konstmuseet. För oss Kristdemokrater är det välkommet med en utveckling av
museerna, men vi tror att detta ska göras utan att öka kostnaderna så mycket. Vi tror detta
kan ske genom bättre samordning av museer i Uppsala. Vi anser också att staten måste
vara med och finansiera denna utveckling.
Utgångspunkterna för våra förslag är att vi tror att Uppsala slott även fortsättningsvis ska
vara ett viktigt besöksmål. Vi tror också att det finns vinster i en samordning mellan
Kontsmuséet och Upplandsmuséet. Bror Hjorths hus har idag en omfattande och rik
pedagogisk verksamhet med lång tradition som vi tror kan utvecklas. Vidare borde Gamla
Uppsala Museum göras till en del av det lokala museiutbudet. Det är viktigt att en publik
museiverksamhet är levande och attraktiv för besökare, enbart en permanent utställning utan
förändringar leder på sikt till att ett museum förlorar besökare och intresse.

Ett utökat samarbete mellan Konstmuséet och Upplandsmuséet (och att dessutom
inkorporera Gamla Uppsala museum) ger möjlighet att se över flera viktiga komponenter. I
dag har museerna utställningsytor i Slottet (Konstmuseet), i Akademikvarnen
(Upplandsmuseet) och i Gamla Uppsala-området (RAÄ samt Upplandsmuseet). När det
gäller magasin har Upplandsmuseet ett väl fungerande sådant i Morgongåva, de två andra
aktörerna saknar funktionella magasin. En samordning skulle alltså kunna optimera
ekonomin och kanske frigöra medel för exempelvis en ny central utställningsyta (där är
Västerås ett gott exempel på samarbete mellan konstmuseum och länsmuseum).

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
Att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Region Uppsala utreda en
sammanslagning av Uppsala konstmuseum och Upplandsmuseet i syfte att samordna
resurser och utveckla verksamheten.
Att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Region Uppsala inleda förhandlingar
med staten angående utvecklingen av Gamla Uppsala Museum i syfte att även denna del
ska ingå i den nya organisationen, med fortsatt statlig delfinansiering genom
kultursamverkansmodellen.
Att uppdra till kulturnämnden att samordna kommunens konstpedagogiska verksamhet för
barn och ungdomar till Bror Hjorths stiftelse, så att även Skapande skola och Kulturskolan
kan utvecklas på konstområdet.
Att uppdra till kulturnämnden att utreda en separat konsthall i centrala Uppsala som kan
överta konstmuséets arbete med utställning av modern konst.
Att uppdra till kommunstyrelsen att inleda en förhandling med Statens Fastighetsverk om hur
området i och runt Uppsala Slott kan utvecklas för att stärka besöksnäringen.
Uppsala den 15 mars 2018

Jonas Segersam, Kommunalråd (KD)

