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Kommunfullmäktige

Nr 112. Motion av Simon Alm (SD) om genomlysning av samhällsservice i
Uppsala kommun
KSN-2013-0579
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Reservation
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
I ärendet deltagande:
Marlene Burwick, Erik Pelling,Ulrik Wärnsberg, Eva Christiernin (alla S), Maria Gardfjell,
Rickard Malmström, Linda Eskilsson (alla MP), Ilona Szatmári Waldau (V), Fredrik Ahlstedt,
Therez Olsson, Rikard Sparby (alla M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), Jonas
Segersam (KD) och Simon Alm (SD).
Dessutom närvarande:
Johan Lundqvist (MP), Daniel Rogozinski (V), Mats Gyllander, Sofia Spolander, Carolina
Bringborn Anadol (alla M) Anna Manell (FP) och Anne Lennartsson (C).
Uppsala den 14 oktober 2015
Marlene Burwick/Ingela Persson
Ärendet
Simon Alm (SD) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19
januari 2015, att tillgången till likvärdig samhällsservice i samtliga delar av Uppsala kommun utreds. Motionen återges i bilaga 1.
Föredragning
Motionen fokuserar på generella skillnader mellan landsbygd och Uppsala tätort.
Kommunstyrelen har uppdragit till stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta ett förslag till
Landsbygdsprogram för Uppsala kommun. Arbetet pågår och syftar till att kommunfullmäktige ska anta ett program i maj 2016. Ett förslag planeras vara klart för samråd i början av
nästa år.
I arbetet ingår att belysa hur kommunen arbetar med offentlig- och kommersiell service. En
särskild underlagsrapport med en genomgång av de olika kommundelarna kommer att presenteras samtidigt som förslaget till program.
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En underlagsrapport till översiktsplanen har utarbetats som en del av det nu pågående samrådet, ”Uppsala landsbygder – nulägesbeskrivning, del 1”. Där kartläggs bland annat samhällsservicen och den kommersiella servicen och kommer att presenteras under september
månad.
Den frågeställning motionen tar upp behandlas alltså inom ramen för arbetet med landsbygdsprogrammet. Det är inte aktuellt för kommunfullmäktige att besluta om ytterligare utredningsarbete.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut
Bilaga 1
Motion om genomlysning av samhällsservice i Uppsala kommun
Uppsala kommun är en av Sveriges största landsbygdskommuner med drygt 200 000 invånare. Cirka en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden. Samtidigt har förutsättningarna för samhällsservice på landsbygden förändrats kraftigt sedan 1971 års kommunsammanslagningar.
Utvecklingen har lett till att alltmer samhällsservice och arbetstillfällen flyttats från landsbygden till Uppsala tätort. Den verklighet som finns på landsbygden i Uppsala kommun i början
av 2015 är att endast det som inte kan flytta in till staden finns kvar, om ens det.
Det har under många år funnits en besvikelse på landsbygden över att utbudet av samhällsservice är ojämnt fördelad. Kommunen har inte ansvar för alla skillnader som idag finns
mellan stad och landsbygd, men en utredning av det ansvar kommunen har skulle vara av
godo. Detta kan vara värdefullt för beslutsfattare att ha med vid planeringen av kommunens
fortsatta tillväxt. Det kan också vara värdefullt eftersom kommunallagen tydligt stipulerar att
"kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl
för något annat".
En omfattande utredning av förutsättningarna som Uppsala kommun erbjuder sina invånare i
olika kommundelar skulle därför vara önskvärt. Att en utredning skulle komma fram till att
det skulle vara precis likvärdiga förutsättningar i alla kommundelar är osannolikt, utan frågan
är hur stora skillnaderna är. Utifrån skillnadernas omfattning kan man sedan verka att minska
dessa skillnader.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
• att tillgången till likvärdig samhällsservice i samtliga delar av Uppsala kommun utreds
Uppsala den 12 januari 2015
Simon Alm
Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

