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Motion om regelbunden kontroll på
kommunens skolor med narkotikasökhund
Bruket av narkotika letar sig allt längre ner i åldrarna och ungas acceptans för lättare droger ökar, något
som narkotikapolisen Anders Nilsson bekräftar i UNT den 21 februari 2019 1. Även områdespolisen Nina
Karlsson Larmar i UNT den 19 februari 2019 och säger att det förekommer narkotika på i stort sett alla
grund och-gymnasieskolor i Uppsala2. Att unga i vår kommun inte ska dras in i missbruk av droger är av
yttersta vikt och för varje ung person som avstår från att testa droger är mycket vunnet, även på lång sikt.
Att skolmiljön är 100 procent drogfri är därför viktigt. Som Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i
utbildningsnämnden, själv skrev i ett interpellationssvar i mars 2019 till Simon Alm, ”ska Uppsalas
skolor vara en drogfri plats och de skolelever som använder droger ska få den hjälp och det stöd som
behövs för att bli drogfria.” Hedman Skoglund påtalar även att skolor har som ansvar att anmälan till
socialtjänsten
vid
misstanke
om
drogmissbruk.
En rimlig följd av intentionen att skolan ska vara drogfri, är att det faktiskt finns metoder för att upptäcka
avgöra om en elev nyttjar droger, eller till och med har droger med sig till skolan för försäljning. En
metod som både kan verka förebyggande, avskräckande, samt kan göra att narkotika upptäcks, är att med
hjälp
av
polisens
försorg
söka
igenom
skolor
med
narkotikasökhund.
I dagsläget finns det inte mycket som avskräcker från bruk och försäljning av narkotika i skolområden,
särskilt om elever vet att skolan inte får utföra drogtester på eleverna om eleverna inte samtycker. Ren
droghandel och bruk kan därför förekomma på skolområdet. Om Polisen gör oannonserade avsökningar
med narkotikasökhund kan man finna elever i riskzonen och som är i behov av stöd och hjälp. Elever
som hunden markerar mot eller vars skåp hunden markerar mot bör därefter komma i kontakt med
socialtjänst för att skyndsamt få stöd av exempelvis Ungdomscentrum.
Vissa skulle kanske anföra att det kan uppfattas som obehagligt med hundar som söker efter narkotika på
skolorna. Det är dock Sverigedemokraternas bestämda uppfattning att det är betydligt mer obehagligt
och sorgligt med elever som i unga år testar och blir fast i narkotikamissbruk. Det är därmed främst av
omsorg för berörda elever som detta föreslås. Den socialdemokratiske ordföranden i Eskilstunas
kommunstyrelse verkar vara av samma uppfattning. Den 8 januari 2019 i SVT får han frågan ”Är det
inte är lite extremt med hundpatruller som söker igenom skolor?”. Han klargör då följande ”Jag tycker
det är ganska rimligt, vi får inte vara naiva. Vi vet att missbruket är utbrett, antingen sitter vi med
armarna
i
kors
eller
så
gör
vi
något.”3
1

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/unga-tvingas-vanta-langre-pa-hjalp-mot-droger-5220611.aspx

2

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/oklart-om-fler-uppsalaelever-tar-droger-5216692.aspx

3

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/knarkhundar-ska-soka-igenom-eskilstunas-skolor?
fbclid=IwAR2e-6MGVniOGhHCtk1HgM_usDN4mDgQrYw17JVgXLxVqL7h1BFtqVEQsJA

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:


Att kommunen verkar för att Polismyndigheten genomför sökinsatser med narkotikasökhund på
kommunens skolor.

Uppsala 23 april 2019
Lisen Burmeister

Linnea Bjuhr

Ledamot, SD

Ledamot, SD

Motion om slopat dubbdäcksförbud i Uppsala
Den 1 oktober 2010 inträdde förbudet att köra med dubbdäck i några centrala delar i Uppsala, som delar
av Kungsgatan och Vaksalagatan. Dubbdäcksförbudet gäller alla motorfordon förutom moped klass II.
Boende har undantag lika så taxi, skoltransporter och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Det har i skrivande stund snart gått nio år sedan förbudet inträdde och syftet var att det skulle bidra med
mindre trafik under vintertid och förbättrad luftkvalité, vilket var en del av orsakerna varför det trädde i
kraft. Luften har blivit bättre men en stor bidragande orsak är att det har varit förbättrat arbete genom att
gatan tvättas regelbundet med en högtrycksmaskin som suger upp de partiklar som bilens däck river upp
samt det som fastnar i sprickor och porer i asfalten.
Polismyndigheten genomför sällan kontroller att dubbdäcksförbudet följs av allmänheten vilket många
bilister är medvetna om. Första året förbudet gällde var det mellan 15-20 procent av bilisterna som körde
med dubb, vilket har stigit med åren och vintern 2014 uppmättes det att 30-35 procent av bilisterna körde
med dubbdäck trots förbudet, enligt en artikel i unt.
Det är ont om alternativa rimliga vägar i Uppsalas stadskärna varför bilister tvingas ta mindre vägar
och/eller längre vägsträckor än vad som hade varit nödvändigt. Följden blir att viss trafik flyttar till andra
platser med föroreningar där som följd, och dessutom leder ökat resande till mer utsläpp av koldioxid.
Vi i Sverigedemokraterna ser dubbdäcksförbudet som onödigt, byråkratiskt och verklighetsfrånvänt
beslut som inte har gagnat miljön och stadsluften i någon högre utsträckning utan endast försvårar för de
Uppsalabor och tillresta som behöver bilen.
Dubbdäck är inte något som fordon använder för att det är ett nöje. Syftet är att rädda liv och minska
skador på djur, människor och egendom. Stadsmiljön i centrala Uppsala kan framförallt förbättras genom
utökade ansträngningar med sopning och tvätt av de ytor som genererar inandningsbara partiklar.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:


att avskaffa dubbdäcksförbudet

Uppsala den 4 september 2019
Simon Alm
Gruppledare (SD)

Motion: Inför vegetabilisk norm
FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) släppte en rapport den 8:e augusti
2019 en rapport, en sammanställning av 7000 vetenskapliga artiklar, som visar att en omställning till mer
växtbaserad kost krävs för att nå klimatmålen - max 1,5-graders temperaturökning - och undvika total
klimatkatastrof.
Forskning från Chalmers visade för länge sedan att vegetabilisk (vegansk) kost minskar varje individs
utsläpp av växthusgaser drastiskt, då största delen av utsläppen orsakas av maten vi äter.
Lakto-ovo-vegetarisk (ofta kallat “vegetarisk”) kost minskar utsläppen en del, men inte tillräckligt - från
1,8 ton växthusgaser per person och år till 1,2 ton. Vegetabilisk kost minskar utsläppen till nästan en
fjärdedel. En fantastisk skillnad, som vi bör göra hållbar politik av.
Idag läggs ansvaret för denna omställning på individerna istället för att behandlas som en politisk fråga.
De offentliga måltiderna i Uppsala motverkar våra uppsatta miljö- och klimatmål, där alla serveras kött så
länge de inte ber om något annat. Feministiskt initiativ vill vända på incitamenten, och göra normen
vegetabilisk. Den som vill göra kött kommer att behöva göra ett aktivt val. Vegetabilisk mat måste vara
normen.
Även Livsmedelsverket har nyligen uppdaterat sina råd till en mer växtbaserad kost. Enligt
Livsmedelsverket finns inga hinder för vegetabilisk kost till skolbarn, tvärtom - ett ökat intag av frukt och
grönt är positivt för hälsan.
Framtiden står på spel. Tung forskning visar möjliga vägar framåt. Låt kommunens måltider skona djur,
miljö och klimat. Gör Uppsala till ett föredöme för andra kommuner och genomför en nödvändig
klimatomställning nu; gör Uppsalas måltider vegetabiliska.

För att klara våra klimatmål yrkar vi:
-

Att införa vegetabilisk norm i alla kommunens måltidstjänster.

Lovisa Johansson (F!)
Stina Jansson (F!)

Motion: Utlys klimatnödläge
Vi lever just nu i en av de största utmaningarna som mänskligheten mött, och tiden börjar rinna
ut. Vetenskapen är tydlig att om vi inte kraftfullt minskar våra klimatpåverkande utsläpp de
närmaste åren kommer vi drabbas av katastrofala konsekvenser. Våra mänskliga samhällen
riskerar kollaps. Läget är akut, och vi politiker måste ta vårt ansvar nu.
Miljörörelsen växer kraftigt och skanderar åt oss politiker att vi måste utlysa klimatnödläge.
Uppsala kommun kan genom att utlysa klimatnödläge skicka en tydlig signal till allmänheten om
hur pass stor klimatkrisen är, och förmedla att läget är akut och därmed öka acceptansen för
nödvändiga omställningar.
Genom att deklarera klimatnödläge följer Uppsala kommun i fotspåret av 966 jurisdiktioner i 18
länder. Det handlar bland annat om länder som Portugal, Australien och Argentina. Och städer
som Lübeck (Tyskland), Paris (Frankrike) och Bacolod (Filippinerna.)*
Även här i Uppsala arbetar klimatrörelsen för att kommunen ska utlysa klimatnödläge. Varje
fredag sedan oktober 2018 strejkar och protesterar ett stort antal personer på Forumtorget i
centrala Uppsala för att politiker ska ta klimatkrisen på allvar. Vissa fredagar har även barn
strejkat från skolan som en desperat åtgärd för att vuxenvärlden ska rädda deras framtid - och 23
september hålls nästa stora demonstration. Klimatstrejk Uppsala är en del av den globala
rörelsen Fridays For Future, startad av Greta Thunberg, där folk världen över protesterar utanför
parlament och kommuner. De har nu startat en namninsamling riktad till Uppsala kommun, som i
skrivande stund har 732 namnunderskrifter (5/9-2019).
De kräver:
“Att utlysa klimatnödläge innebär att Uppsala kommun lyssnar på forskarna och
- för en kraftfull klimatpolitik och tydligt redovisar de åtgärder som är nödvändiga för att
nå de egna klimatmålen, bl.a. fossilfritt Uppsala 2030, med insatser både från kommunen
och hos kommuninvånarna.
- låter målet med snabba utsläppsminskningar prägla all verksamhet och alla beslut som
fattas i kommunen.

-

samarbetar och kommunicerar med andra kommuner för att få dem att utlysa
klimatnödläge.”

De skriver även:
“Att utlysa klimatnödläge innebär att kommunen
- erkänner att vi befinner oss i en allvarlig global klimatkris som kräver akuta åtgärder, och
ser till att allmänheten görs medveten om detta
- skyndsammast tar fram en tydlig årlig klimathandlingsplan och klimatbudget med
utsläppsminskningar som uppfyller kommunfullmäktiges beslut om fossilfritt Uppsala
2030, och starkt prioriterar planen i allt strategiskt arbete.
- varje år följer upp sina åtgärder och offentligt och kvantitativt redovisar uppnådda
resultat.”
En akut situation kräver radikala åtgärder. Första steget till handling är insikt och att erkänna hur
stor krisen är. Därför måste Uppsala utlysa klimatnödläge.

Feministiskt initiativ yrkar:
-

Att Uppsala kommun utlyser klimatnödläge.

Lovisa Johansson (F!)
Stina Jansson (F!)

Källa: Climate Emergency Declaration,
https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency-declarations-cover-15-million-citize
ns/ augusti 2019

Motion: öppna sammanträden kommunens samtliga råd, nämnder och i
kommunstyrelsen.
Uppsala kommun ska präglas av demokrati, av transparens, och av invånarinflytande. Det finns
ingen anledning till att beslut i kommunen ska tas bakom stängda dörrar. Som förtroendevalda är
vi valda till att representera invånarna i kommunen, men för att väljarna ska kunna göra ett
informerat val – och känna förtroende och tillit till politikerna – är en förutsättning att de faktiskt
kan få information och kunskap om de beslut som tas. Väljarna och invånarna har rätt att veta
vilka beslut som tas och hur respektive partier och ledamöter resonerar och röstar i frågor som
rör dem och deras kommun.
Feministiskt Initiativ vill se en kommun där invånarna inte hålls bakom stängda dörrar, utan får
möjlighet att med egna ögon se den politik som förs i kommunen. Vi vill se en demokratisk och
transparent kommun där informationen är tillgänglig för alla.
Med anledning av detta yrkar vi:
-

Att sammanträden i kommunstyrelsen hålls öppna för allmänheten med undantag för de
ärenden som är sekretessbelagda
Att sammanträden i kommunens samtliga råd hålls öppna för allmänheten med undantag
för de ärenden som är sekretessbelagda
Att sammanträden i Äldrenämnden hålls öppna för allmänheten med undantag för de
ärenden som är sekretessbelagda
Att sammanträden i Valnämnden hålls öppna för allmänheten med undantag för de
ärenden som är sekretessbelagda
Att sammanträden i Utbildningsnämnden hålls öppna för allmänheten med undantag för
de ärenden som är sekretessbelagda
Att sammanträden i Räddningsnämnden hålls öppna för allmänheten med undantag för de
ärenden som är sekretessbelagda
Att sammanträden i Plan- och byggnadsnämnden hålls öppna för allmänheten med
undantag för de ärenden som är sekretessbelagda

Stina Jansson (F!)
Lovisa Johansson (F!)

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

2019-09-16

Inför rätten till att lämna blod på
arbetstid
Att blodgivning räddar liv känner vi alla till. Utan blod kan den som råkat ut för en svår
olycka, behöver blodtransfusioner eller en operation mista livet. Friska personer som donerar
sitt blod ger fler chansen att överleva. Men enligt Sveriges blodverksamhet GeBlod är bara 3
av 100 människor i Sverige blodgivare. I Uppsala län råder det som regel brist på blodgivare
med ett blodlager för samtliga blodgrupper som klassas från lågt till akut på organisationens
skala. Dessutom börjar många av de flitigaste blodgivarna att närma sig åldersgränsen för att
ge blod, utan att lika många yngre börjar donera.
För att förbättra situationen och uppmuntra fler till att bli blodgivare borde vi göra allt vi kan
för att det ska vara lättare och enklare att ge blod. Till exempel genom att införa rätten att
lämna blod på arbetstid.
Denna möjlighet finns redan i ett antal kommuner och tillämpas på olika sätt. I exempelvis
Falun har blodgivning på arbetstid införts som löneförmån för kommunens medarbetare, där
man har rätt att få vara borta från jobbet med lön i en timme upp till fyra gånger om året. Ett
sextiotal företag verksamma i Uppsala ger redan idag sina anställda rätt att donera blod på
arbetstid. Kommunen är emellertid Uppsalas största arbetsgivare och genom att underlätta
för kommunanställda att ge blod öppnar man för många fler att göra samhällsnytta och rädda
liv. Det stärker även kommunens varumärke som arbetsgivare.
Med bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på
att Uppsala kommun ska införa möjligheten för alla kommunanställda att lämna blod på
arbetstid.

Tobias Smedberg, kommunalråd och gruppledare (v)

Vänsterpartiet
www.uppsalavanstern.se

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

2019-09-16

Låt pensionärer åka avgiftsfritt under
dagtid i kollektivtrafiken
För de med de lägsta pensionerna kan även mindre utgifter vara kännbara och göra att
man väljer att stanna hemma i stället för att hälsa på släkt och vänner eller delta i en
fritidsaktivitet. För Vänsterpartiet är det en jämlikhetsfråga att alla pensionärer ska ha
möjlighet till ett aktivt liv och sociala kontakter.
Pensionärsgrupper och äldre människor har länge efterfrågat rabatter och/eller avgiftsfria
resor i kollektivtrafiken och talat om vilken ansträngning nuvarande biljettpriserna innebär för
den med en liten pension. Trots vallöften om billigare resor för äldre har ingenting hittills
åstadkommits.
Vänsterpartiet vill att det ska vara billigt och enkelt för alla att resa kollektivt. Dessutom rullar
många bussar med flera tomma platser utanför rusningstiden. Låt dessa utnyttjas till fullo
genom att låta pensionärer åka avgiftsfritt på dagtid inom Uppsala kommun.
Vänsterpartiet har i regionfullmäktige motionerat om att enkelbiljetter ska vara rabatterade för
pensionärer på samma sätt som ungdomsbiljetter är, utöver att erbjuda det rabatterade
månadskortet. Vi menar att också kommunen bör stiga in och gör god på sitt löfte om att
göra vår kommun till en som tar hand om sina äldre på bästa sättet.
Uppsala kommun håller nu på att ta fram ett program för en äldrevänlig kommun. Vi vet att
äldre är en grupp som utnyttjar kollektivtrafik i stor grad, och att många av våra äldre lever
med en mycket ansträngd ekonomi. Vad kan då vara mer äldrevänligt än att göra
kollektivtrafiken mer tillgänglig för pensionärer?
Mot bakgrund av ovanstående motionerar Vänsterpartiet:
Att Uppsala kommun ska finansiera avgiftsfria resor för ålderspensionärer på dagtid.

Tobias Smedberg, kommunalråd och gruppledare (v)

Vänsterpartiet

www.uppsalavanstern.se

Motion till Uppsala kommunfullmäktige

2019-09-16

Avgiftsfritt sommarlovskort i Uppsala kommun
Alla barn har rätt till ett bra sommarlov, oavsett föräldrarnas ekonomi. När kompisarna
tar bussen för att bada ska inte den som har föräldrar med lite sämre ekonomi behöva
stanna hemma. Ett avgiftsfritt sommarlovskort i kollektivtrafiken utjämnar skillnaderna
mellan stad och landsbygd och mellan familjer och ger alla barn tillgång till ett
innehållsrikt sommarlov.
Kortet har tidigare funnits i hela landet genom en budgetsatsning som Vänsterpartiet
förhandlade fram i riksdagen år 2017. I region Uppsala kunde man se att korten som delades
ut sommaren 2018 användes mest av unga i områden med låga hushållsinkomster. På så
sätt blev sommarlovet lite rättvisare. Dessutom utnyttjades 92% av sommarlovskorten som
delades ut i Uppsala län, ett tecken på att satsningen var populär och fyllde ett behov.
Även entreprenörerna visade sig vara nöjda med satsningen då man såg att tjuvåkningar
med dess påföljande konflikter minskade och var nästan obefintliga, enligt den raport som
Region Uppsala tog fram efter sommaren 2018.
Med det bevisat goda resultat som blev tack vare sommarlovskortet borde vi på lokal och
regional nivå göra allt vi kan för att behålla sommarlovskortet, trots det att de statliga
pengarna försvunnit. I exempelvis Region Blekinge motionerade Vänsterpartiet framgångsrikt
för att införa ett sommarlovskort vilket gällde nu sommaren 2019. Även Vänsterpartiet i
Region Uppsala motionerade i våras om ett sommarlovskort för skolungdomar i Uppsala län
även i år. Tyvärr fick inte motionen tillräckligt mycket stöd och föll.
Det är förstås mycket beklagligt att man har valt att inte ge alla barn i länet tillgång till ett
jämlikt sommarlov, men vi kan ändå se till att åtminstone barn och unga i Uppsala kommun
får ett sommarlovskort. Kortet ser till att alla får friheten att åka och bada med kompisarna
eller åka till sommarjobbet. Att helt enkelt uppleva sommarlovet, oavsett storleken på
föräldrarnas plånbok eller var i kommunen en bor. Sommarlovskortet innebär ett jämlikt
sommarlov för alla.
Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet:
Att Uppsala kommun, i frånvaro av satsning från region eller stat, ska finansiera de
avgiftsfria sommarlovskorten med kommunala medel för barn och unga i grund- och
gymnasieskolan, till en beräknad kostnad av 8 miljoner kronor.

Tobias Smedberg, kommunalråd och gruppledare (v)
Hanna Victoria Mörck (v)

Vänsterpartiet

www.uppsalavanstern.se

Motion angående en genomlysning av det offentliga
rummet för att maximera tryggheten
För tolv år sedan tog den dåvarande moderatledda byggnadsnämnden fram en strategi för
belysning av Uppsala kommun samt riktlinjer för belysning av Uppsala innerstad. Det finns
alltså en god grund att stå på vad gäller vilka märkesbyggnader som bör vara upplysta och
så vidare. Denna motion syftar till att utveckla det arbetet genom att inventera och ta fram
konkreta åtgärder för parker, offentliga miljöer och mötesplatser i syfte att skapa mer
trygghet och möjliggöra för fler att vistas i vårt vardagsrum under fler av dygnets timmar.
I samband med den negativa utveckling inom trygghetsområdet för Uppsala kommun vill vi
vända på alla möjliga pusselbitar för att säkerställa att tryggheten åter upplevs av
kommuninvånarna. En väl studerad och utformad ljussättning kan bidra till att
trygghetskänslan ökar. Enligt en Brå-rapport (Förbättrad utomhusbelysning och
brottsprevention, 2008) som är en internationell genomgång av utvärderingar, kan en bra
utomhusbelysning under flera omständigheter vara en välfungerande del av det
förebyggande trygghetsskapande arbetet. Främst gäller det områden där människor också
vistas nattetid och på platser där det finns hög brottslighet. En väl upplyst plats kan enligt
samma rapport fungera avskräckande för gärningspersoner eftersom synligheten för dem
som rör sig i området ökar. En bra utomhusbelysning kan också bidra till att öka känslan av
trygghet och attrahera fler människor att röra sig ute.
Uppsala kommun har tagit fram ett underlag med hjälp av GIS (Geografiskt
informationssystem) som baseras på olika data från ett flertal instanser för att koppla
samman vad som händer i kommunen med åtgärder såsom insatser för SSP,
säkerhetsavdelningen och så vidare. Det så kallade Trygghetsverktyget genomförs nu på
test och det här verktyget skulle kunna fungera som en del av underlaget om var brott av
olika karaktär begås för att arbeta vidare med åtgärder som denna motion syftar till att få till
stånd. Kommunen genomför också undersökningar inom ramen för medborgarlöftet om var i
Gottsunda och var vid Resecentrum som Uppsalaborna upplever sig otrygga och vilka typer
av förändringar de skulle vilja se. Så vi är en bit på väg vad gäller faktainhämtningen men det
kan samordnas och arbetas vidare med för att omfatta hela Uppsala kommun.
Många platser i Uppsala som idag upplevs otrygga är parker, lekplatser, gångstråk och ytor
för vila. Flera av de allmänna platser och parker som omnämns som otrygga har tillkommit i
närtid vilket gör det extra anmärkningsvärt och även tydligt indikerar att en genomlysning av
det offentliga rummet behövs. Strategier och riktlinjer i all ära men uppenbart behövs något
mer.
Därför yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar
Att inventera vilka offentliga miljöer och platser i kommunen som upplevs som otrygga,
Att utveckla GIS-verktyget och koppla samman med de våldsanmälningar som upprättas och
de insatser som polis/kommunala ordningsvakter anmäler, samt
Att utifrån dessa underlag genomföra belysnings- och trygghetsåtgärder i
det offentliga rummet.
4 september 2019

Therez Almerfors (M)

Motion om ersättning till olika vårdgivare inom
äldreomsorgen
Både privata och kommunala vårdgivare är en förutsättning för att Uppsala kommun skall
kunna erbjuda äldre i behov av omsorg ett bra liv. Mer än en tredjedel av äldreomsorgen
som finansieras med kommunala skattemedel drivs i privat regi. Företagen har påpekat att
de har kostnader som verksamheterna i kommunal regi inte har. Framförallt behöver de
bygga upp ett eget kapital för att kunna hantera perioder utan full beläggning eller andra
ekonomiska avvikelser. För kommunen som avtalspart är det viktigt att de anlitade företagen
har en stabil ekonomi.
För en långsiktigt hållbar äldreomsorg i Uppsala kommun behöver vi göra det vi kan för att
utförarna ska ha liknande ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet.
En skillnad för all privatdriven verksamheten är att utförarna inte får tillbaka betald ingående
moms från staten, vilket den kommunala verksamheten får. Äldreförvaltningen har beräknat
att denna kompensation, som kommunen får ersättning från staten för, skall vara två procent.
I SOU 2015:93 görs en utredning kring den verkliga momsens storlek och utrednings slutsats
är att en schablon bör ligga runt fem procent. Kommunen kan ansöka om en
schablonersättning uppgående till sex procent så att även privata utförare får ersättning för
ingående moms. Uppsala kommun har alltså valt att inte ansöka om ersättning för att täcka
hela momskostnaden för de privata utförarna.
Det som dessutom gör att privatdriven verksamhet verkligen får sämre villkor än den
kommunala är att den kommunala verksamheten samtidigt uppbär en
kompensationsersättning uppgående till två procent som de privata inte får. Detta är en
kompensation för att kommunen har ansvar för att alltid kunna erbjuda plats om behovet
finns. Samma argumentation fördes tidigare av kommunerna vad gäller kommunala skolor i
förhållande till friskolor. Den ersättningsmöjligheten togs dock bort i skollagen 2011 och det
har aldrig vållat problem efter det.
Varje enskilt boende som redan idag får ersättning för alla sina platser kan inte behöva extra
ersättning för att ta emot äldre till platserna. Därför är ersättningen för närvarande felaktigt
utformad. Reserven bör förstås finnas men just som en reserv i äldrenämndens budget.
Moderaternas slutsats är att den privatdrivna äldreomsorgen i Uppsala kommun är
underkompenserad med cirka fem procent av omsättningen för att kunna arbeta på samma
villkor som den kommunala verksamheten. För att behovet av äldreomsorg ska kunna
tillgodoses även i framtiden behövs en blandning av utförare, något vi också måste skapa
förutsättningar för.
Jag yrkar därför
att äldrenämnden snarast, dock senast till behandlingen av budget för 2020, återkommer till
kommunfullmäktige med förslag till konkurrensneutrala ersättningar inom äldreomsorgen.
Cecilia Forss (M)
6 september 2019

Motion om räddningsaktion för Tämnaren
Under de senaste 120 åren har ett 100-tal vattendrag torkat ut i Uppland. Orsakerna är dels att
Uppland som Sveriges yngsta landskap för 10.000 år sedan efter istiden bestod enbart av hav, och
genom landhöjningen på 5 meter / 1000 år har havsvikar blivit till sjöar som blivit till sankmarker och
så småningom åkrar. Den andra orsaken är den omfattande utdikningen i slutet av 1800-talet, och
naturligtvis fördämningar och andra åtgärder.
Tämnaren är en stor sjö, 33 km2, som vi har glädjen av att ha kvar. Medeldjupet är dock blott 1,3 m,
och på grund av tidigare vattendomar / vattenreglering har ytan också sänkts. 1870 sänktes ytan 1,1
m och 1950 40cm.
Problemet nu är att sjön är så grund att solljuset får bottenvegetationen att växa. Särskilt under
väldigt torra somrar accelererar effekten. Om inget görs kommer hela sjön att växa igen, en stor
förlust för Uppland, på alla sätt och vis.
Sjön ligger huvudsakligen i Heby och Tierps kommuner, men en liten del finns även i Uppsala
kommun, och vår kommun tar dessutom 20% av vårt dricksvatten från denna sjö. Att det är flera
kommuner som har ansvar leder lätt till att ingen tar ansvar, och föreningen Tämnarens vatten har
ropat som röst i öknen utan att få något egentligt svar.
Visst har man träffat politiker som lovar åtgärder, men ingen substantiell förändring har skett. För att
sjön ska kunna räddas behöver en ändring av tidigare vattendomar. Det måste också ske en process i
dialog med markägare, samtliga kommuner, länsstyrelse och andra intressenter. Uppsala kommun
kan och bör ta initiativet för att åstadkomma en förändring.

Med bakgrund ovanstående vill jag föreslå

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till en räddningsaktion
för sjön Tämnaren. Målet bör vara att höja vattennivån och säkra sjöns framtida överlevnad.

Uppsala 2018-09-11
Jonas Segersam (KD), kommunalråd

