
  Fråga 2020-04-23 

 

Fråga av Diana Zadius (C) om kommunikation kring      Covid-19 
Vi har den senaste tiden sett konsekvenserna av att hela samhället inte inkluderas och informeras 
om Covid-19. Bland de som har blivit sjuka är folk med utländsk bakgrund överrepresenterade. Vi 
måste bli bättre på att nå den här gruppen av befolkningen så att de får samma möjligheter som alla 
andra att skydda sig mot den här smittan och komma in till vården. Utöver dessa finns även andra 
minoriteter som inte kan ta del av den ordinarie informationen lika lätt, som blinda och döva. 

Det räcker inte med att bara sprida information utan vi måste också skapa kommunikation. 

 

Därför frågar jag kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling: 

• Vilka åtgärder tar kommunen för att åtgärda dessa problem? 

 

_____________________________ 
Diana Zadius (C) 

 



2020-05-12 

 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling 

Skyddsutrustning 

Den 16/4 fattade Uppsala kommuns kommunfullmäktige beslut om att godkänna en 
borgensförbindelse för att snabba på inköp av framförallt skyddsutrustning till omsorg och vård 
verksamheter. Ärendet beskrevs sammanfattningsvis enligt nedan: 

- Mot bakgrund av bristen på skyddsutrustning under coronapandemin har Sveriges 
kommuner och regioner (SKR), länsstyrelsernas amordningskansli, dialog med Stockholms, 
Göteborgs, Malmö och Uppsala kommuner tagit fram ett gemensamt förslag om att dessa 
ska bidra till att gemensamt finansiera stora volyminköp av skyddsutrustning, 
desinfektionsmedel med mera till landets kommuner. Genom att kommunerna skyndsamt 
borgar för ett lån hos Kommuninvest ill SKL Kommentus inköpscentral SKI kan 
inköpscentralen agera på världsmarknaden för att bistå främst Sveriges kommuner med 
försörjning av utrustning på längre sikt. Lånet förstärker inköpscentralens förmåga att agera 
grossist med syftetatt bistå Sveriges kommuner i deras försörjningav nödvändig utrustning 
för att hantera den allvarliga situation som uppstått mot bakgrund av spridningen av 
coronaviruset.Kommunernas individuella ansvar för sin anskaffning påverkas inte, men 
initiativet förväntas bidra till bättre förutsättningar i att lösa den samlade 
materialförsörjningen för kommunerna. 

-  

Jag frågar kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling? 

 

- Har några inköp av skyddsutrustning genomförts kopplade till den 
borgensförbindelse som Uppsala kommuns kommunfullmäktige godkände den 16/4 
2020? 

 

- Om det genomförts inköp av skyddsutrustning kopplade till denna 
borgensförbindelse, vilken skyddsutrustning är det i så fall som är beställd? 
 

- Om det genomförts inköp av skyddsutrustning kopplade till denna 
borgensförbindelse, har någon relevant skyddsutrustning levererats till Uppsala 
kommun och vilken typ av säkerhetsutrustning är det i så fall som levererats till 
Uppsala kommun? 
 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 



      2020-05-15 

 

Fråga om misslyckade upphandlingar kopplade till särskilda boenden för äldre 

Bakgrund: 

Uppsala kommun genomförde nyligen en upphandling av särskilda boenden för äldre. Kommunen 
fick inga anbud kopplade till upphandlingen. Av många skäl är det viktigt att kommunen kan 
säkerställa mycket god äldreomsorg. För att klara det krävs bland annat att arbetsmetoder ständigt 
utvecklas och att nödvändiga investeringar kan genomföras som matchar både behov och 
investeringsförmåga. I ljuset av detta är det en negativ utveckling att mångfalden av utförare av 
tjänster inom särskilt boende minskar i Uppsala kommun.  

 

Frågor till kommunalrådet Caroline Hoffstedt; 

 

- Anser minoritetsstyret i Uppsala kommun att det är viktigt med en fungerande 
konkurrensutsatt marknad för drift av särskilda boenden för äldre? 

- Vilken analys har Äldrenämnden gjort av skälen till att inga anbud kom in när kommunen 
annonserade möjligheten att driva utannonserade äldreboenden? 

- Avser Äldrenämnden att förändra sina upphandlingskrav för att möjliggöra anbud från 
stiftelser och bolag att driva särskilda boenden? 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 

 

 



  Fråga 2020-05-19 

 

Fråga från Mattias Johansson (C) om cykelväg mellan Näs-Focksta 
och Skärfälten 
Bostadsområdet Näs-Focksta sydväst om Uppsala stad, i Uppsala-Näs församling, växer snabbt. Ett 
80-tal hushåll finns etablerade, med fler fastigheter på gång att uppföras. En majoritet av invånarna 
är barnfamiljer, och sedan några år finns en förskola i en av fastigheterna och en ytterligare förskola i 
Stora Bärsta 1 km därifrån. 

De boende i Näs-Focksta har i flera år kämpat för att få en drygt 2 km lång cykelväg byggd utmed väg 
596. Detta för att ansluta till den gång- och cykelväg som löper utmed Rv 55 på den gamla banvallen 
för järnvägen mellan Uppsala och Enköping. Förutom att de boende därmed får en möjlighet att 
cykelpendla in till staden, ger det också möjligheter att trafiksäkert cykla eller promenera ut till Rv 55 
för anslutning med buss till Enköping eller Uppsala (vid hållplats Skärfälten). De markägare som skulle 
beröras, har uttryckt sig positiva till att upplåta utrymme för en cykelväg. 

2017 lämnade de boende in en namninsamling till Trafikverket, Region Uppsala och Uppsala 
kommun, där de framförde önskemål om en cykelväg ut mot Rv 55. Den enda respons de fått, från 
Region Uppsala, var att en cykelväg inte är en prioriterad åtgärd. 

Jag vill därför fråga till Gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Rickard Malmström (MP): 

• Anser han att en cykelväg från Näs-Focksta ut till Rv 55 är en prioriterad åtgärd? 
 

• Avser Uppsala kommun att i närtid lyfta frågan om att anlägga en cykelväg från Näs-Focksta i 
dialog med Region Uppsala om gällande länstransportplan och tillhörande cykelstrategi? 

 

_____________________________ 
Mattias Johansson (C) 
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