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Interpellation om nettokostnad för 
invandringsmollagande 

Uppsala kommun har under många år haft ett invandringsmottagande som överstigit de nivåer 
Sverigedemokraterna sett som långsiktigt hållbara vad gäller ekonomi, sammanhållning och trygghet. 

Det är en tilltagande bild av konsensus om att asylinvandringen inte är lönsam. Det vore bra för valåret 
att man från Uppsala kommuns sida är tydliga med hur konsekvenserna har varit i vår kommun. 

Under valåret 2014 släppte Sandvikens kommun en kalkonrapport om hur mycket de tjänat på 
invandringen. Det var en allt annat än seriös uträkning, och bör inte vara vägledande för hur Uppsala 
kommun bör behandla frågan. 

Det finns konkreta möjligheter att redovisa kostnader och intäkter för att landa i en nettkostnad eller 
nettovinst. Dessa kan beräknas, och interpellationen handlar om dessa. Dynamiska effekter av negativ 
eller positiv art kan inte en interpellation förväntas få svar på. Däremot kan kommunen redovisa 
kostnaderna för SFI, gode man, bostäder, bidrag av olika slag, tolk, struktbidrag för skola, 
välfärdskonsumtion i allmänhet, integrationsmedel med mera samt intäkter från skatter och statliga 
bidrag. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene 
Burwick: 

• Hur mycket har invandringen kostat netto för Uppsala kommun under enskilda år avseende 
perioden år 2014 — 2017? 

• Tror du att en faktabaserad debatt om ämnet i valet är en fördel för demokratin? 

Uppsala den 26 Chruiri 2018 

Simon Alm/  

Grupplecrare (SD) 



Interpellation om besittningsrätt till 
kommunens bostadsrätter 

Uppsala kommun har beslutat att köpa bostadsrätter för att hyra ut till nyanlända invandare. I samband 
med beslutet reserverade sig Sverigedemokraterna, och även ledamöter från andra partier oroade sig för 
problem med besittningsrätten. 

Vid förhandlingarna utlovades att bostadsrätterna skulle säljas till samma pris eller med vinst, vilket nu 
börjar bli tveksamt med anledning av vikande bostadspriser. Det fanns även en farhåga om att så skulle 
kunna ske, och att det skulle förvärras när även Uppsala kommun börjar sälja samtidigt. 

Det har gått tillräckligt lång tid för att det bör vara klart med hur besittningsfrågan och avyttringen av 
bostadsrätter är planerat. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene 
Burwick: 

• Hur har Uppsala kommun planerat för att undvika att besittningsrätt inträder för de 
bostadsrätter som köpts in för nyanlända invandrare? 

• Hur många bostadsrätter har Uppsala kommun aktuellt uthyrda till nyanlända invandrare? 
• Hur mycket har kommunen spenderat på inköp av bostadsrätter för nyanlända invandrare, och 

vad är marknadsvärdet idag? 
• När kan Uppsala kommun sälja bostadsrätterna? 

Uppsala den 26 februari 2018 

Simon Alm v 

Gruppledare (SD) 



 
 

Interpellation från Mohamad Hassan (L) om bankbyte och 

uteblivna sociala krav 
 
Uppsala kommun bytte nyligen bank från Swedbank till Nordea. Även denna gång 
avstod Uppsala kommun från att genomföra en upphandling och valde att ansluta sig till 
ett nationellt ramavtal, ett avrop från Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
ramavtal. Kommunen valde aktivt det alternativet i stället för att styra upp en egen 
upphandling. I och med detta har kommunen avstått från att ställa sociala krav vilket 
upphandlingspolicyn, den gamla och den nya, säger ska göras. 

 
Uppsala kommun bytte bort en bank som har visat ett stort engagemang för 
lokalsamhället genom att exempelvis stötta Ung Företagsamhet, Ung Ekonomi och bidra 
till sysselsättning för nyanlända (Äntligen jobb) samt arrangerat traineeprogram (Unga 
jobb) för ungdomar som står utanför arbetsmarknaden mot en bank som idag inte har 
något engagemang alls i lokalsamhället. Nordea valde nyligen att flytta huvudkontoret 
från Sverige till Finland. Enligt uppgift i UNT (UNT 2018-02-20) har kommunen inte 
ställt några social krav vid det aktuella avropet. Det anser Liberalerna är ett märkligt 
avsteg från den upphandlingspolicy och de riktlinjer som vi idag har. Är sociala kraven 
bara en papperskonstruktion? När kommer de till användning? 

 
 
Mot denna bakgrund frågar jag kommunstyrelsens ordförande: 

 
Varför har kommunen valt att åter strunta i att genomföra en egen upphandling? 

 
Vilka konkreta fördelar finns med det vinnande ramavtalet om sociala hänsyn 
medräknas? 

 
Vilka upphandlingar har Uppsala kommun genomfört senaste åren där de sociala 
kraven avgjort det vinnande anbudet? 
 
Hur aktivt jobbar den politiska ledningen för att följa upp och utvärdera att upphandlingar 
görs i enlighet med de politiska direktiven? 

 
 
Mohamad Hassan (L)  



 

 
 

Interpellation av Anders A Aronsson (L) om fullföljande av FN:s 

barnkonvention 
 

Den 20 mars överlämnade regeringen till riksdagen en proposition om att göra FN:s 
konvention om barnets rättigheter till svensk lag.  

Dåvarande barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) tillsatte för flera år sedan en 
utredning med uppdrag att föreslå förändringar i hela den svenska lagstiftningen för att fullt ut 
fullfölja FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta är en omfattande process, som nu 
resulterat i nuvarande regerings förslag till riksdagen.  

FN:s konvention om barnets rättigheter som svensk lag kommer att innebära än större krav 
även i den kommunala verksamheten. Uppsala kommun har bl a genom den inspiration och 
kunskapsutbyte som det inneburit att delta i Partnerskapet för barnkonventionen, där ett tiotal 
kommuner ingår, i vart fall under föregående mandatperiod aktivt arbetat med att fullfölja 
konventionen i den kommunala praktiken. 

Med anledning av den kommande lagen ställs följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande: 

• Vilken beredskap har Uppsala kommun för att möta de ytterligare krav, jämfört med 
idag, som FN:s konvention om barnets rättigheter som svensk lag kommer att 
innebära? 

• Hur är ansvaret i Uppsala kommun fördelat för fullföljandet lokalt av FN:s konvention 
om barnets rättigheter? 

• Vilka utbildningar om vad FN:s konvention om barnets rättigheter innebär i den 
kommunala verksamheten har genomförts respektive planeras för förtroendevalda och 
medarbetare? 

 

Uppsala 2018-03-20 

 

Anders A. Aronsson (L) 



 
 

Interpellation från Mohamad Hassan (L) om försörjningsstöd 

Försörjningsstödet (socialbidraget) i Uppsala kommun ökar. I december 2017 var det all time high 
med utbetalningar på cirka 350 246 tkr inklusive utbetalningar till de personer som hör till enheten för 
nyanlända. Detta sker utan att de rödgröna aktivt agerar för att hejda utvecklingen.  

Jag förstår att en del av ökningen beror på omständigheter som kommunen inte direkt kan 
påverka. Det kan handla om exempelvis de höga hyror som präglar Uppsala. Men mycket kan vi 
som kommun göra för att för att försörjningsstöd inte blir den ”normala” inkomster för många 
individer. Det krävs ett aktivt ledarskap och en politik som kontinuerligt säkerställer att individer 
har möjligheter att hitta en annan väg till försörjning och inte måste luta sig mot försörjningsstöd. Det 
kan ske genom satsningar på arbetsmarknadspolitiken och sysselsättningsåtgärder. Det kan ske 
genom att satsa på utbildning som SFI och vuxenutbildning. Och det kan ske genom att satsa på 
samarbete med externa aktörer. Det finns flera vägar men för att lyckas behöver vi en politik som är 
flexibel och ställer krav och erbjuder möjligheter. 

 
SFI och Samhällsorientering är viktigt i integrationsprocesen. Här är det egna engagemanget, 
närvaro och lärarna avgörande för att nå progression och därför måste krav ställas på närvaro. 
När det gäller krav så är det viktigt att alla som läser SFI och har försörjningsstöd gör det utifrån de 
riktlinjer som finns samt att avdrag ska göras vid olovlig frånvaro. Detsamma gäller vid olovlig 
frånvaro när det gäller den viktiga samhällsorienteringen. När det gäller möjligheter så undrar jag 
om individer som idag lever på försörjningsstöd erbjuds platser på vuxenutbildning eller 
arbetsmarknadsåtgärder genom aktiv anvisning? Allt tyder på att den passiva politiken gör att allt 
fler tyvärr fastnar i långvarigt bidragsberoende. Ansvariga måste agera! 

 
Mot denna bakgrund frågar jag ordförande i arbetsmarknadsnämnden: 

 
Hur följer nämnden kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet och vilka planer har nämnden för 
att hejda de höga kostnaderna? 

Hur säkerställer nämnden att individer som olovlig uteblir från SFI, samhällsorientring eller 
arbetsmarknadsåtgärd får ekonomiska konsekvenser? 

Hur jobbar nämnden med att erbjuda insatser för personer med försörjningsstöd för att bryta 
bidragsberoende? Hur ser siffrorna ut? 

 
 
 

Mohamad Hassan (L) 



Interpellation om mer information från polisen i Uppsala 

Uppsalas invånare upplever idag en ökad otrygghet. I Uppsala kommun upplever ungefär åtta av tio 
tjejer en otrygghet inne i centrum och i länet uppger endast 58 procent att de känner sig trygga i 
området. Invånarna i polisområde Uppsala är mer utsatta för brott jämfört med övriga delar av 
regionen visar siffror från den Nationella trygghetsundersökningen (NTU). 

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ligger antalet anmälda brott i Uppsala kommun strax över 
24 000 för 2017. Det är en ökning med över 1700 anmälda brott sedan 2015. Antalet våldsbrott 2014 
var i Uppsala kommun 1928 stycken. Tre år senare är denna siffra 2026 stycken anmälda våldsbrott. 
Antalet anmälda sexualbrott har ökat från 244 stycken 2012 till 412 stycken 2017. 

Ofta under kommunstyrelsens sammanträden ges säkerhetsansvarig tjänsteman i Uppsala kommun 
tillfälle att berätta om trygghets- och säkerhetsfrågor. Det är ett mycket viktigt inslag i kommunens 
arbete för att utveckla och förbättra säkerheten för våra invånare. För att utveckla trygghetsarbetet 
ytterligare så vill vi kristdemokrater att polisen ges ett större utrymme i det kommunövergripande 
arbetet. 

Polisen i Uppsala gör ett oerhört viktigt arbete i att se till att lagen upprätthålls så att familjer och 
individer kan känna sig trygga på våra gator och torg. Vi som ytterst ansvariga beslutsfattare i 
kommunen bör därför på bästa möjliga sätt, med de medel vi har, underlätta polisens dagliga arbete. 
Som exempel kan nämnas att Kristdemokraterna föreslog att införa kommunala ordningsvakter i 
kommunen 2017, som nu ett antal månader senare har visat sig vara en lyckad satsning och där 
antalet ordningsvakter förväntas utökas i framtiden. För att underlätta polisens arbete ytterligare 
och stärka det brottsförebyggande arbetet så driver Kristdemokraterna och Alliansen sedan tidigare 
frågan om att sätta upp fler trygghetskameror i områden där behovet anses vara som störst. Detta 
för att trygghetskameror hjälper till att förebygga brott, men även för att fungera som en nödvändig 
resurs gällande uppklarning av brott och identifiering av misstänkta gärningsmän. Det förebyggande 
arbetet är också mycket viktigt, och där har Uppsala kommun en avgörande betydelse såsom 
ansvariga för den kommunala skolan och socialtjänsten. Tydligare inspel från polisen kan därför 
tydligt förbättra inriktningen i arbetet inom Uppsala kommun.  

Vi kristdemokrater har på riksnivå lagt förslag om att öka antal poliser med 10.000 varav hälften ska 
vara snabbutbildade med en tydlig koppling till den kommunala nivån. Vi bör redan nu inleda ett 
utökat samarbete med polisen i syfte att öka tryggheten för Uppsalas invånare. 

Det förekommer att Polisen, kanske en gång om året är med på överläggningar med KSAU. Vi tror att 
både Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen skulle vara betjänta av att få regelbundna rapporter 
av säkerhetsläget direkt från Polisen, något som även skulle stärka samarbetet mellan Uppsala 
kommun och polismyndigheten. 

 

 

 

 

 

 



Jag vill därför fråga Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S): 

Är du beredd att medverka till att bjuda in polisen så att de regelbundet kan redogöra för 
säkerhetsläget i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige? 

Vad ser du för fördelar med ett närmare samarbete mellan polis och Uppsala kommun, och på 
vilka sätt kan detta närmare samarbete ske? 

På vilka sätt kan Uppsala kommun stödja polisen i deras viktiga arbete för ökad trygghet i Uppsala? 

Uppsala 2018-03-21 

Jonas Segersam (KD), kommunalråd 
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Interpellation till kulturnämndens ordförande om främjandet av 
Ungdomens hus och ungas inflytande i Uppsala 
 
Kulturnämnden gav under hösten 2017 kulturförvaltningen i uppdrag att utreda lokaler och 
verksamhet för ungdomskultur i centrala Uppsala. Föreningen Ungdomens hus är involverad 
i utredningen liksom övriga tre verksamheter, Café Genomfarten, Grand och Leoparden.  
 
Utredningen är nu färdigställd. I den föreslås flera olika alternativ till lösningar för fritids- och 
kulturverksamhet i centrala Uppsala, där man kan välja centraliserad lösning, decentraliserad 
lösning eller en kombination av de två.  
 
Den fastighet där Ungdomens hus ligger ska kanske totalrenoveras. Kulturnämnden kommer 
ta ställning till om det är värt att vara kvar som hyresgäster i huset och upplåta det åt 
föreningen Ungdomens Hus, eller om föreningens verksamhet kan bedrivas i andra lokaler, 
på egen hand, eller i samverkan med andra framtida till exempel i form av ett centralt 
ungdomskulturhus.  
 
Lokalerna är nära knuten till föreningens historia och gemenskapen knyts an till huset. 
Risken är att nya lokaler inte skulle ligga lika centralt och att vara sämre anpassade till 
verksamheten. Här skulle föreningen även behöva arbeta för att etablera en ny träffpunkt. En 
sådan flytt skulle avsevärt påverka föreningens fortlevnad och verksamhet.  
  
I Kulturnämndens verksamhetplan står det att att vi ska ta tillvara på nyfikenheten och lusten 
att skapa hos barn och unga, veta vad som är på gång och initiera “verksamhet med 
utgångspunkt i barn och ungas egenartikulerade behov”. Förvaltningen ska samverka med 
etablerade föreningar och hjälpa dem att utvecklas. En vill även se en ökad delaktighet.  
  
Vi har sett en utveckling om att skrivningar om inflytande och medlemsstyrning tas bort. I 
styrdokumenten - Kulturnämndens verksamhetplan samt lokal överenskommelse med 
föreningslivet (LÖK) står det “Genom föreningslivets former lär man sig de demokratiska 
spelreglerna”. “I Uppsala ges den ideella sektorn en tydlig roll i kommunens 
samhällsplanering och demokratiska process”. Detta föreslås strykas i den nya föreslagna 
LÖK.  
  
Utredarna framhåller att en av de viktiga aspekterna att ta med för alla alternativ är: “En 
attraktiv verksamhet med tydlig idé och delaktighet.” Ungdomens hus är det enda 
medlemsstyrda kulturhuset för unga.   
  
Frågor 

• Hur avser ni att säkerställa ungas delaktighet, inflytande och medlemsstyrning av sin 
kulturverksamhet om Ungdomens hus tvingas dra ned på sin verksamhet? 

• Varför är skrivning om den ideella sektorns viktiga roll borttagen i det nya förslaget på 
LÖK om syftet är att öka delaktigheten? 

• Kommer renoveringen att vara avgörande för om huruvida Föreningens Ungdomens 
hus blir blir kvar? 

 

Tomas Karlsson (FI) 



Interpellation 

En säkerhetsfråga: Förebyggande av sexuella trakasserier och övergrepp i 
Uppsala kommuns verksamheter 

Civilminister Ardalan Shekarabi träffade nyligen initiativtagarna till uppropet #allmänhandling. 

Uppropet undertecknades av medarbetare och anställda som vittnar om sexuella trakasserier och 

övergrepp inom kommunal, regional och statlig sektor. 

Det är viktigt att det allmänna, de politiska institutionerna, vi folkvalda i stat, kommun, region 

och landsting föregår med gott exempel. Det är viktigt att vi tydligt markerar vilken otrolig 

säkerhetskris som uppropen vittnar om. Vi måste ta hotet mot frihet och människans fysiska och 

psykiska integritet på allvar.  

Uppropen där tusentals människor, med en överväldigande majoritet kvinnor vittnat om sexuella 

trakasserier, sexuellt våld och övergrepp på sina arbetsplatser och i samhället har lyfts under 

2017 och fortsätter nu under 2018.  

I vissa kommuner har uppropen varit en väckarklocka. Man ser över beredskapen och granskar 

de kommunala handlingsplanerna som rör arbetsmiljöförhållanden och trakasserier. 

Landstingen och regionerna har på flera platser i Sverige gjort detsamma. I riksdagen lästes 

vittnesmål upp och tvärpolitiska träffar ägde rum.  

Sammantaget från alla olika yrkesgrupper är det snart över 100 000 personer i Sverige som 

vittnat om trakasserier och övergrepp  anslutning till metoo-uppropen. Det står bortom allt 

rimligt tvivel att även Uppsalas kommuninvånare, både mottagare av kommunal samhällsservice 

och kommunens medarbetare drabbas av det som uppropen berättar om.  

Med anledning av ovanstående frågar vi kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Marlene 

Burwick (S) hur Uppsala kommun ställningstagande och preventiva arbete ser ut i frågan.  

Frågor 

● Hur ser dagens beredskap ut för att möta sexuella trakasserier och övergrepp på

kommunens arbetsplatser och i de verksamheter som kommunen upphandlat?

● Har kommunen vidtagit några särskilda åtgärder efter uppmärksammandet av

metoo-rörelsens vittnesmål? Om inte, finns det planer på några särskilda åtgärder?

● Har kommunstyrelsen kännedom om hur omfattande sexuella trakasserier och

övergrepp är i Uppsala kommuns egna och upphandlade verksamheter? Om inte, finns

det en aktuell plan för att ta reda på detta?

Uppsala 2018-02-26

Mona Camara Sylvan (FI)  
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