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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 frågor 27 januari 2020  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på 
föredragningslistan upptagna ärenden. 

 

 

Inlämnade frågor: 

• Fråga om kollektivtrafik från Stefan Hanna (-) 
• Fråga om opinionsundersökning om spårväg från Stefan Hanna (-) 
• Fråga om Hemtjänsten i Svartbäcken från Stefan Hanna (-) 
• Fråga om fadderhemsprojektet från Lovisa Johansson (FI) 
• Fråga om nationella prov från Christopher Lagerqvist (M). 

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Kommunfullmäktige 2020-01-23 KSN-2020-00025 
  
Handläggare:  
John Hammar 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Fråga till Erik Pelling 

Socialdemokraterna i Uppsala gav i valrörelsen 2018 ett vallöfte om att våra pensionärer 
skulle få resa kollektivtrafik gratis mellan 09:00 och 15:00.  

 

Var i S, MP och Ls budget kan jag se att minoritetsstyret tagit höjd för att betala för detta 
löfte till Region Uppsala? 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 



2020-01-10 

 

Fråga till Erik Pelling 

 

I samband med en presentation om statusen i Uppsalapaketet presenterades en 
opinionsundersökning som hävdade att det finns ett stort stöd för spårväg i Uppsala kommun. Jag 
tycker det är väldigt viktigt att kommunen driver liknande utvecklingsprojekt på ett så professionellt 
sätt som möjligt. Professionellt innebär bland annat att i tidiga faser avstå från val av tekniklösningar 
och framförallt att inte presentera påverkande material som sannolikt saknar all form av 
professionell kvalitetsförankring. Kopplat till den opinionsundersökning som presenterades gjordes 
ingen ordentlig genomgång av hur undersökningen var genomförd.  

 

Jag frågar därför kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 

 

På vilket sätt ställdes frågorna? Tidpunkten? Antal intervjuer? Hur säkerställdes representativitet? 
Vilka utförde opinionsmätningen?  

Vilka frågor ställdes exakt?  

Kan kommunfullmäktige få ta del av tabellbilagan och rapporten som rimligen ska finnas till en 
opinionsmätning som används som underlag i en presentation för kommunstyrelsen? 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 



                                                          2020-01-21 
 
Fråga om hemtjänsten i Svartbäcken till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling. 
 
Det är mycket viktigt att ledande politiker tar kvalitetsbrister inom omsorg och vård på största allvar. 
Under en längre tid har stora kvalitetsbrister inom hemvården i Svartbäcken rapporterats från 
hemtjänstberättigade samt anhöriga. Kvalitetsbristerna har även rapporterats av bland annat mig till 
kommunrevisionen med begäran om revision. Trots att de stora kvalitetsbristerna påtalats i över 6 
månader har de inte arbetats bort med hjälp av kvalitetsförbättringsarbete. Allvarliga problem 
återupprepas regelbundet. Exempel på allvarliga kvalitetsbrister som fortsätter att upprepas är att 
personal ofta kommer utan giltig legitimation. Det är särskilt allvarligt när hemtjänstpersonalen är 
helt nya och vårdtagaren inte känner igen personalen. Många med rätt till hemtjänst tror att större 
andelen av personalen mellan fredag eftermiddag och söndag kväll är timanställda. Många har 
mycket bristande språkkunskaper och är mycket svåra att kommunicera med för en svag och sårbar 
grupp hemtjänstberättigade. Även om det sägs ha blivit lite bättre är det fortfarande alltför många 
olika personer per vårdtagare. Det kan fortfarande vara över 20 stycken under en 14 dagars period. 
Ur ett kvalitetsperspektiv är det dåligt både för vårdtagare och hemtjänstpersonalen. Några berörda 
av dessa kvalitetsbrister har också skrivit formella brev till Äldrenämnden där kvalitetsbrister 
beskrivs. 
 
Frågor till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 
 
Vilka specifika förbättringsåtgärder har kommunen vidtagit? 
 
När ska personer med rätt till hemtjänst, och deras anhöriga, kunna uppleva påtagliga 
kvalitetsförbättringar? 
 
Vad anser du ska göras om inte kvalitetsförbättringarna är genomförda inom tre månader?  
 
Stefan Hanna 
kommunalråd 
 
 



 
Fråga: fadderhemsprojektet 

 

Strax innan jul togs beslutet att Uppsala kommun inte längre ger Stadsmissionen bidrag för att 

kunna driva projektet Fadderhem i Uppsala. Fadderhemsprojektet har från styrets sida 

lovordats som en av de få boendelösningarna som har fungerat för målgruppen.  

 

Med anledning av detta frågar jag socialnämndens ordförande Eva Christiernin: 

  

• Varför avslutas projektet? 

• Hur kommer det här beslutet påverka hemlösheten för målgruppen?  

 

Lovisa Johansson (F!) 
 



 
Fråga från Christopher Lagerqvist (M) till 
utbildningsnämndens ordförande Helena Hedman Skoglund 
(L) om nationella prov 
Skolverket tar i närtid fram digitala nationella prov. Det är ett utvecklingsarbete som gått 
alldeles för långsamt, men nu är dessa äntligen på väg. För att Uppsalas elever ska kunna 
genomföra proven digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats. 
Skolverket säger sig erbjuda relevant stöd till skolor och huvudmän i 
förberedelsearbetet. Tillsammans med införande av central rättning av de nationella proven 
kan skolresultaten säkras i Uppsala. Det går inte bara att visa vilka elever som verkligen 
lyckas med sina studier utan det går även att visa vilka lärare och vilka skolor som lyckas 
med sin undervisning i respektive ämne. 

Alliansen i Uppsala gick till val på att införa central rättning av nationella prov redan 
2018. Trots det har ingenting hänt under perioden fram till 2020. 

 

Min fråga till utbildningsnämndens ordförande är: 

När kommer Uppsala införa digitala nationella prov och när kommer vi införa centralt rättade 
nationella prov i Uppsala? 

 

Christopher Lagerqvist 

Uppsala 8 januari 2020 
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