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2018 har varit ett händelserikt år för vår kommunfullmäktigegrupp. I valet ökade vi från 4 ledamöter 

och 2 ersättare till 6+3 personer, ett fantastiskt resultat! Det har också inneburit en kraftig förnyelse 

av personer, och bara jag och Margit Borgström finns kvar från den förra gruppen. Jag är väldigt glad 

att vi nu fått in Sarah Havneraas, Eva Moberg, Simon Westberg och Evelina Solem som nya ordinarie, 

och Mattias Holmström, Christian Hermanson och Alexander Oscarsson som nya ersättare – ett 

mycket starkt lag som börjat mandatperioden med bravur. 

     

Jag ser verkligen fram mot kommande mandatperiod, och dessutom med ett stort antal nya 

förtroendevalda i nämnder och styrelser. Det är särskilt positivt med de nya vice ordförandena Sarah 

Havneraas i kulturnämnden och jämställdhetsrådet, Jan-Erik Ågren i valnämnden, Cecilia Hamenius i 

skolfastighetsbolaget, Kjell Blückert i Bror Hjorths stiftelse samt Ingemar Virsén i stiftelsen Jälla 

egendom. Själv har jag fått förtroendet att förutom att fortsätta som kommunalråd och gruppledare 

och bli vice ordförande i utbildningsnämnden, kommunens i särklass största nämnd med över fem 

miljarder kronor i budgeten. 

    

Vi gjorde också ett aktivt arbete inför och under valet, vilket framgår av redovisningen när det gäller 

medieträffar och politiska initiativ och vi hade också en lyckad uppstart för den nya KF-gruppen i och 

med en gemensam resa med Finlandsfärjan där vi fick tillfälle att lära känna varandra och gå igenom 

vårt kommunala handlingsprogram. Vi utarbetade också ett tydligt valmanifest under våren där vi 

lyfte våra tre kärnfrågor, tryggare gator och torg, tryggare äldrepolitik och tryggare familjepolitik. 

     

Tyvärr är vi dock kvar i ett oppositionsarbete även efter valet, eftersom Liberalerna valde att ”byta 

sida” och inleda ett samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, understött av 

Vänsterpartiet. Det nya minoritetsstyret ger helt andra spelregler för den kommande 

mandatperioden vilket vi som Kristdemokrater kommer att kunna utnyttja för att profilera oss och 

våra frågor tydligare. Det ger naturligtvis ett större inflytande över den praktiska politiken! 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktigegruppen bestod fram till valet i september 2018 av totalt sex personer: 

Jonas Segersam, Torbjörn Aronson, Margit Borgström, Martin Wisell, Ulla Johansson och 

Ingemar Virsén.  

 

Efter valet i september stod det dock klart att vi ökat från 5,59% till 7,13%. Därmed fick vi 

också två nya mandat vilket innebär att vi nu har 6 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Den 

nya kommunfullmäktigegruppen består således av 9 personer och utgörs av Jonas Segersam, 

Sarah Havneraas, Margit Borgström, Simon Westberg, Eva Moberg, Evelina Solem, Mattias 

Holmström, Christian Hermanson och Alexander Oscarsson. 

 

I och med valframgången fick vi också många nya förtroendevalda i nämnder och styrelser – 

vi har gått från en styrka på 27 personer till 39. Vi har också ökat antalet vice ordföranden 

från tre (en nämnd och två stiftelser) till fyra (tre nämnder och ett bolag).  

 

Kommunfullmäktigegruppen har under året sammanträtt 11 gånger och synts i media 98 

gånger gånger.  

 

Politiska sekreterare har varit Mimmi Westerlund och Victor Landing (t.o.m. september 

2018). Tillfälliga politiska sekreterare har varit Eva Moberg, Alexander Oscarsson och 

Synnöve Adell (valrörelsen). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 januari: ”Barnens bästa offras på radikalfeminismens altare”  

https://www.svd.se/barnens-basta-offras-pa-radikalfeminismens-altare 

8 januari: ”Uppsalas enda allergihus avvecklas” 

http://unt.se/nyheter/uppsala/uppsalas-enda-allergihus-avvecklas-4862047.aspx 

11 januari: ”Värderingsstyrd äldreomsorg”  

http://unt.se/asikt/debatt/varderingsstyrd-aldreomsorg-4867740.aspx 

12 januari: ”Hon går emot KD:s nomineringskommitté”  

http://www.eposten.se/nyheter/uppsala/hon-gar-emot-kds-nomineringskommitt-unt4868883.aspx 

12 januari: ”Ebba Busch Thor och Björn-Owe Björk toppar listan” 

http://24uppsala.se/2018/01/12/ebba-busch-thor-och-bjorn-owe-bjork-toppar-listan/ 

12 januari: ”Nya namn i topp på KD:s regionlista”  

http://unt.se/nyheter/uppsala/nya-namn-i-topp-pa-kds-regionlista-4868570.aspx 

14 januari: ”Ödesval för välfärden”  

http://www.unt.se/asikt/debatt/odesval-for-valfarden-4868795.aspx 

16 januari: ”Arenaplanen i Gränby kan leva vidare med stöd av KD” 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6862379 

18 januari: ”Öka friheten för föräldrar”  

http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/oka-friheten-for-foraldrar-4867644.aspx 

26 januari: ”Parkeringspolitiken slår snett”  

http://unt.se/insandare/parkeringspolitiken-slar-snett-4881051.aspx 

 

8 februari ” Krav på månggifte banar väg för islamism i Sverige”  

https://www.svd.se/krav-pa-manggifte-banar-vag-for-islamism-i-sverige  

8 februari ” Bygg trädgårdsstäder” 

https://unt.se/asikt/debatt/bygg-tradgardsstader-4892656.aspx  

8 februari ” Missa inte en historisk chans” 

https://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/missa-inte-historisk-chans-4892454.aspx  
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10 februari ”Vinsterna är kommunens fel” 

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/kd-politiker-vinsterna-ar-kommunens-fel-4896274.aspx  

12 februari ” Naivt av Cuf att blunda för följder av månggifte” 

https://www.svd.se/naivt-av-cuf-att-blunda-for-foljder-av-manggifte  

13 februari ” Satsa på besöksnäringen” 

https://unt.se/asikt/debatt/satsa-pa-besoksnaringen-4896074.aspx  

16 februari ” Ska Uppsala förbjuda tiggeri? 

https://unt.se/nyheter/uppsala/ska-uppsala-forbjuda-tiggeri-4902173.aspx  

26 februari ” Boende ska erbjudas personliga möten” 

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/nej-till-nya-allergiregler-4913035.aspx  

 

Jonas Segersam 

29 mars: ”Asylinvandringen till Uppsala behöver upphöra” 

http://unt.se/nyheter/uppsala/asylinvandringen-till-uppsala-behover-upphora-4941121.aspx 

20 mars: ”KD säger nej till konstsatsning” 

http://www.unt.se/kultur-noje/kd-sager-nej-till-konstsatsning-4933015.aspx 

20 mars: ”Enkät: Vad har ni för åsikter i klimatfrågan?”  

http://24uppsala.se/2018/03/20/enkat-vad-har-ni-for-asikter-i-klimatfragan/ 

14 mars: ”Ska nyanlända få förstahandskontrakt?”  

http://unt.se/nyheter/uppsala/ska-nyanlanda-fa-forsthandskontrakt-4927245.aspx 

5 mars: ”För en värdig ålderdom”  

http://unt.se/asikt/debatt/for-en-vardig-alderdom-4916975.aspx 

29 mars: ”Kapa mellanled för billigare bostäder” 

http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/kapa-mellanled-for-billigare-bostader-4934709.aspx 

5 mars: ”För en värdig ålderdom” 

http://unt.se/asikt/debatt/for-en-vardig-alderdom-4916975.aspx 

15 mars: ”Lika möjligheter före kvoterat tvång”  

http://unt.se/asikt/debatt/lika-mojligheter-fore-kvoterat-tvang-4928022.aspx 

15 mars: ”Ta chansen och ställ frågor om skolan” 

https://www.svt.se/nyheter/val2018/ta-chansen-och-stall-fragor-om-skolan 

25 mars: ”Fika och Facebook tungt i årets valrörelse”  

http://unt.se/nyheter/uppsala/fika-och-facebook-tungt-i-arets-valrorelse-4936257.aspx 

 

26 april: ”Människor ska få leva – inte bara överleva!” 

http://www.uppsalatidningen.se/insandaredebatt/manniskor-ska-fa-leva-inte-bara-overleva-

4962249.aspx 
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23 april: ”Läge för sänkt skatt”  

http://www.unt.se/asikt/debatt/lage-for-sankt-skatt-4959659.aspx 

20 april: ”Så resonerar partierna om arbetsmarknaden”  

https://www.svt.se/nyheter/val2018/sa-resonerar-partierna-om-arbetsmarknaden 

17 april: ”Upp till kamp mot förluster i välfärden”  

http://unt.se/asikt/debatt/upp-till-kamp-mot-forluster-i-valfarden-4956534.aspx 

4 april: ”Religiös analfabetism”  

http://unt.se/asikt/debatt/religios-analfabetism-4944455.aspx 

24 april: ”Bara för att lite täthet är bra betyder det inte att ännu mer täthet är bättre” 

https://www.bostadspolitik.se/2018/04/24/bara-att-lite-tathet-ar-bra-betyder-det-inte-att-annu-mer-

tathet-ar-battre/ 

12 april: ”Jag kan inte det politiska snacket”  

http://www.uppsalatidningen.se/aktuellt/jag-kan-inte-det-politiska-snacket-4935170.aspx 

4 maj: ”Bilfrågan i city upp till diskussion”  

http://www.uppgang.com/start/bilfragan-i-city-upp-till-diskussion-4972852.aspx 

17 maj: ”Populism hjälper inte”  

http://unt.se/asikt/debatt/populism-hjalper-inte-4981559.aspx 

29 maj: ”Trygghet hela livet”  

http://unt.se/asikt/debatt/trygghet-hela-livet-4993109.aspx 

 

1 juni ”Unga F! hotar det militära försvaret”  

https://www.svd.se/unga-fi-angriper-det-militara-forsvaret 

4 juni ”Så vill Alliansen lösa Uppsalas problem”  

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/sa-vill-alliansen-losa-uppsalas-problem-4998822.aspx 

4 juni ”Skola, integration och trygghet fokus för Alliansen i Uppsala” 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6969848 

4 juni ”Folk kan nästan inte ta bilen när de behöver”  

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/folk-kan-nastan-inte-ta-bilen-nar-de-behover-4993630.aspx 

22 juni ”Feminister hotar jämställdheten”  

https://nyheter24.se/debatt/909788-kdu-feminister-hotar-jamstalldheten  

13 juni ”Så vill partierna avlasta Uppsalas lärare”  

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/sa-vill-partierna-avlasta-uppsalas-larare-5005574.aspx 

13 juni ”KD i Uppsala utesluter inte samarbete med SD” 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=6976076 
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14 juni ”Socialdemokraterna ett hot mot civilsamhället”  

http://www.dagen.se/debatt/socialdemokraterna-ar-ett-hot-mot-civilsamhallet-1.1157972 

18 juni ”Gröna gårdar” utan ljus och rymd”  

http://www.unt.se/5010170 

21 juni ”PBN inte alls enigt om Eriksberg”  

http://www.unt.se/asikt/debatt/pbn-inte-alls-enigt-om-eriksberg-5013312.aspx 

 

11 juli: ”Säkerhetstänket är av högsta vikt”  

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/sa-ser-partierna-pa-paverkanshotet-5026637.aspx  

12 juli: ”Äldreboenden inget förvaringsutrymme”  

http://www.unt.se/asikt/debatt/vara-aldre-fortjanar-battre-5027444.aspx 

22 juli: ”Våra äldre förtjänar bättre” 

http://www.unt.se/5034231  

27 juli: ”Det handlar om hur resurserna används”  

http://www.unt.se/5037694 

 

8 augusti “Väljarna köper inte grisen i säcken med oss”  

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/valjarna-koper-inte-i-grisen-i-sacken-med-oss-5047087.aspx  

15 augusti ”Partierna slogs om äldrerösterna”  

https://www.unt.se/5051738 

19 augusti ”Otryggheten har ökat de senaste åren”  

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/otryggheten-har-okat-de-senaste-aren-5054798.aspx 

19 augusti ”Det skulle partierna göra om de fick majoritet”  

https://www.unt.se/nyheter/uppsala/det-skulle-partierna-gora-i-majoritet-5054978.aspx 

19 augusti ”Tugg valdebatt om tryggheten”  

https://www.unt.se/5054896 

19 augusti: Uppsalas politiker i valdebatt” 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7022062  

23 augusti ”Så vill partierna förbättra skolresultaten”  

https://www.unt.se/5055809 

28 augusti ”Uppsalas företagare frågade ut politikerna” 

https://www.unt.se/5061981 

29 augusti ”Så ska tryggheten öka”  

https://www.unt.se/5061889 

29 augusti ”Det väckte ilska på fotbollsmötet” 

https://www.unt.se/5063089 
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1 september ”Det vill partierna göra för äldre”  

https://www.unt.se/5063780 

2 september ”Nya allianser kan se dagens ljus”  

https://www.unt.se/5055755 

5 september ”Uppsala att lita på”  

https://www.unt.se/5068225 

6 september ”Hur ska vi kunna gå från fossila bränslen utan att ha kvar kärnkraften?” 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7037140  

7 september ”Låt inte småhus bli en klassfråga”  

https://www.unt.se/5070975 

7 september ”Ingen vill samarbeta med SD”  

https://www.unt.se/5071118 

8 september ”För trygghet och valfrihet”  

https://www.unt.se/5071252 

8 september ”Så vill de förbättra integrationen i Uppsala”  

https://www.unt.se/5070160 

8 september ”Männen dominerar i kommunvalet” 

 https://www.unt.se/5070372 

9 september ”Så kända är Uppsalas politiker”  

https://www.unt.se/5070330 

10 september ”Rysare om makten i Uppsala kommun”  

https://www.unt.se/5073291 

10 september ”Dödläge när Uppsala behöver handlingskraften som mest”  

https://www.unt.se/5073541 

10 september ”KD tror på Allians med stöd av SD”  

https://www.unt.se/5073887 

12 september ”Här plockas valrörelsen ned”  

https://www.unt.se/5075985 

13 september ”Uppsalabon som kan ha avgjort hela valet”  

https://www.unt.se/5075966 

18 september ”Liberalerna spel kan spräcka Alliansen”  

https://www.unt.se/5080403 

25 september ”Maktskifte önskas”  

https://www.unt.se/5087405 

25 september ”Hur styrs Uppsala?”  

https://www.unt.se/5088132 
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https://www.unt.se/5070372
https://www.unt.se/5070330
https://www.unt.se/5073291
https://www.unt.se/5073541
https://www.unt.se/5073887
https://www.unt.se/5075985
https://www.unt.se/5075966
https://www.unt.se/5080403
https://www.unt.se/5087405
https://www.unt.se/5088132


 

 

 

27 september ”Alliansen hoppas på ett nej” 

 https://www.unt.se/5089351 

27 september ”C: Det här är djupt beklagligt”  

https://www.unt.se/5090836 

28 september ”KD: Liberalerna stödjer ett vänsterstyre”  

https://www.unt.se/5091143 

30 september ”Ger inte upp trots att L lämnat Alliansen”  

https://www.unt.se/5092813 

 

10 oktober ”Möjligt maktskifte”  

https://www.unt.se/5102328 

16 oktober ”Här är de som ska styra Uppsala”  

https://www.unt.se/5108220 

16 oktober ”Nya stjärnor på fullmäktige”  

https://www.unt.se/5107923 

 

2 november ”Här är politikerna med högst arvoden” 

 https://www.unt.se/5123940 

14 november ”Uppsalapolisen: så mångar har vi i fokus” 

 https://www.unt.se/5136552 

15 november ”Hätsk strid om viktiga poster”  

https://www.unt.se/5136572 

16 november ”Bostadsbrist försvårar arbetet med våldsutsatta kvinnor” 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7084073  

 

4 december ”Politiker förvånade över uteslutningen”  

https://www.unt.se/5155275 

7 december ”Tidigare liberal nominerad till KD-post”  

https://www.unt.se/5158417 

9 december ”Alla partier är välkomna”  

https://www.unt.se/5160042 

21 december ”Därför är en M-KD-regering bättre”  

https://www.unt.se/5169337 

https://www.unt.se/5089351
https://www.unt.se/5090836
https://www.unt.se/5091143
https://www.unt.se/5092813
https://www.unt.se/5102328
https://www.unt.se/5108220
https://www.unt.se/5107923
https://www.unt.se/5123940
https://www.unt.se/5136552
https://www.unt.se/5136572
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=7084073
https://www.unt.se/5155275
https://www.unt.se/5158417
https://www.unt.se/5160042
https://www.unt.se/5169337


 

 

 

21 december ”Sagahemmet blir kvinnohärbärge”  

https://www.unt.se/5170717 

24 december ”Insatser i Gottsunda kan utebli”  

https://www.unt.se/5171210 

24 december ”Tillståndsplikt för tiggeri är rätt” 

 https://www.unt.se/5170675 

 

 

https://www.unt.se/5170717
https://www.unt.se/5171210
https://www.unt.se/5170675


 

 

 

 

Just nu pågår en process med införande av ett nytt Kontaktcentrum för kommunen som ska vara klart 

i och med nya stadshuset 2020. En annons för rekrytering av ny chef ligger ute. Allt i enlighet med en 

motion som vi tidigare har lämnat. Vi hade dock gärna sett att fler steg hade tagits redan tidigare för 

att samordna kommunens kontakter utåt, och optimera kostnaderna. Vi har fortfarande ett stort antal 

receptioner och personal som är anställda inom denna typ av verksamhet. Förutom på exempelvis 

Sågargatan, Fyrisborg, Svartbäcksgatan och Hamnesplanaden finns på Stationsgatan 12 två 

receptioner (en på bottenplan och en på vån 4) och dessutom ett eget publikt ”Uppsalarum” med en 

modell av Uppsala utställd.  

 

Jag vill fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S)  

 

- Vad är kostnaden för ”Uppsalarummet” på Stationsgatan, inklusive hyra och kostnad för bemanning, 

samt kostnaden för ”Kommuninformationen” i förhållande till att ha två receptioner på Stationsgatan i 

stället för en? 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

På punkt efter punkt ser vi hur nuvarande ledning av kommunen fattar beslut som de sedan antingen 

måste backa från eller justera så att följderna kompenseras genom insatser från andra delar av 

kommunens verksamhet. Det framkommer också ofta ett stort missnöje på grund av att personer som 

drabbas av besluten inte känner att de varit involverade i processen eller har kunskap och förståelse 

om varför förändringarna behövs. Listan kan göras lång.  

 

Inom utbildningsnämnden fattades beslut om att spara in resurserna för Skolfam, en verksamhet med 

goda resultat för familjehemsplacerade barn. Det fattades beslut om att inskränka BLIC-klasserna och 

modersmålsundervisningen i förskolan. Det gavs också signaler om att man skulle kommunalisera ett 

antal förskolor, (bland annat Bullerbyn i Almunge), vilket man senare ändrade sig om. 

Utbildningsnämndens beslut att gå ur ESMeralda, ett samarbete med Uppsala Universitet, fick täckas 



 

 

 

upp genom kompensation från Kommunstyrelsen. Äldrenämnden har beslutat om att lägga ner 

Omtanken, sänka ersättningen till LOV-boendena med 10% och att ta bort äldreombudsmannen. Det 

sistnämnda har kommunledningen nu till Kristdemokraternas glädje ändrat sig om. Vi har alla följt 

turerna kring Dalkurds flytt till Uppsala och hur kommunledningen i ett mycket sent skede kallat in till 

informationsmöte, trots att media lämnat uppgifter om att processen inletts inom kommunen för över 

ett år sedan. Ett annat exempel på dålig förankring är när driften på Jälla gård, en kommunal stiftelse, 

skall omformas till ekologisk drift. Så sent som två dagar innan ärendet skulle behandlas på 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade varken styrelsens ordförande eller dess ledamöter blivit 

informerade om förslaget. 

 

Det finns många fler exempel där såväl enskilda individer som företag och organisationer upplever att 

de ställs inför fullbordat faktum utan att ha möjlighet att påverka beslut. Alltför ofta har dialoger och 

möten ett innehåll som snarare är information om saker som redan i praktiken är beslutade, eller om 

allt förträffligt som kommunen gör, i stället för att ha en dialog och inhämta synpunkter från alla de 

som berörs av kommunens verksamheter och beslut.   

 

Jag vill därför fråga Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S)  

- Varför fattar ni i majoriteten så många undermåligt underbyggda beslut? 

 - Varför vinnlägger inte majoriteten sig om en process där beslut med konsekvenser som drabbar 

kommuninvånare, företag och organisationer föregås av dialog och förankring som gör att 

genomförandet löper på bra och beslut inte behöver återkallas?  

- Hur vill du stärka kommunens och kommunledningens roll som en lyssnande, öppen och tillgänglig 

organisation? 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

Allergihuset på Döbelnsgatan 20 D ägs av Uppsalahem och byggdes i mitten av 1990-talet. 

Uppförandet av huset delfinansierades med pengar från Byggforskningsrådet. Huset är specialbyggt 

för att kunna bebos av personer med svår allergi och överkänslighet. Därför användes speciella 

byggtekniska lösningar och materialval. Varje lägenhet försågs med en tvättmaskin, vilket inte är 

standard i Uppsalahems bestånd. Allergihuset är det enda i sitt slag i hela Uppsala län och ett av få i 

hela Sverige.  

 

I hyreskontraktet för de boende i allergihuset infördes ett förbud mot rökning, pälsdjur och grillning. 

Hyresgästerna rekommenderas också att undvika bland annat parfym och städmedel med 



 

 

 

allergiframkallande kemikalier. Anvisningar och rekommendationer tillkom i samarbete med 

Uppsalahems förvaltare, Hyresgästföreningen och boenderepresentanter.  

 

I december 2014 beslutade Uppsalahem att ta bort de speciella anvisningar och rekommendationer 

som funnits i allergihuset. Astma- och allergiförbundet i Uppsala har protesterat mot beslutet utan att 

vinna gehör. Ärendet har också diskuterats i Kommunala Handikapprådet, där förtroendevalda från 

olika kommunala nämnder deltar.  

 

Under hösten 2017 ändrade Uppsalahem hyresavtalen för nya hyresgäster så det nu står att 

lägenheterna är för människor med lättare allergiska besvär. Det ligger nära till hands att 

nytillkommande hyresgäster, som alltså inte själva behöver ha någon allergi, drar slutsatsen att huset 

är till för dem med enbart lättare besvär. Detta trots att de ursprungliga hyresgästerna har svåra 

allergiska besvär.  

 

Vid möten med representanter för Uppsalahem och Uppsala kommuns Handikappråd 2016-2017 har 

det tyvärr framgått att Uppsalahems styrelse inte har några planer på att tillmötesgå behoven hos de 

boende i allergihuset.  

 

Situationen för de personer i allergihuset som har svåra allergiska besvär — den grupp som huset 

byggdes för och som flyttat in på premisserna att det skulle vara anpassad för dem — blir i nuläget allt 

mer ohållbar. Nya hyresgäster utan allergier flyttar nu in genom den ordinarie bostadskön. Dessa 

saknar den djupa kunskap om allergier som personer med egna svåra allergier har. I och med att de 

anvisningar och rekommendationer som tidigare gällde för huset tagits bort får de inte heller tillgång till 

de den kunskapen eller krav på att agera i enlighet med den. Därigenom utsätts de boende med svår 

allergi för dagliga hot mot sin hälsa.  

 

Detta innebär i praktiken att allergihuset avvecklas och att de boende förlorar möjligheten att bo kvar i 

sitt hem utan att drabbas av allt svårare allergiska besvär i takt med att gamla hyresgäster flyttar ut 

och nya flyttar in.  

Alla har rätt till trygghet i sitt boende. Det är inte rimligt att det kommunala bostadsbolaget sviker en 

grupp hyresgäster på detta sätt. Personer med svår allergi har redan tillräckligt med svårigheter att 

manövrera i samhället. De borde ha möjlighet att återhämta sig i sitt eget hem. Det är lätt att förstå 

den förtvivlan som dessa hyresgäster känner när tidigare ingångna bestämmelser inte längre gäller.  

 

Jag vill fråga ordföranden för Uppsalahem AB:  

 

1. Kommer de villkor som gällde för boende i allergihuset på Döbelnsgatan 20 D fram till år 2014 

återställas och tillämpas?  

 



 

 

 

2. Kommer de boende med svåra allergiska besvär, mot bakgrund av att huset enligt de nya 

kontrakten är avsett för personer med lättare besvär, att erbjudas bättre anpassade lägenheter inom 

Uppsalahems bestånd?  

 

Martin Wisell (KD) Ledamot Kommunfullmäktige 

 

 

 

Regionen har ansvar för läkare inom hälso- och sjukvården, antingen på sjukhusen eller inom 

primärvården. Varje vårdtagare inom Uppsala kommun har någon form av läkarkontakt. Inom region 

Uppsala förs journalerna i Cosmic, och all journalföring är sedan flera år digitaliserad.  

Inom Uppsala kommun har man använt Siebel för journalföring för legitimerad personal inom 

kommunal hälso- och sjukvård. Detta är ett system som anmälts till IVO och som har en hel del 

brister. Dessutom har jag fått uppfattningen att det i praktiken är parallella system för journalföring för 

sjuksköterskor motsvarande, respektive för annan omvårdnadspersonal såsom undersköterskor, 

vårdbiträden etcetera.  

 

Förutom rena journalsystem finns det en hel del andra system som stöd inom den kommunala hälso- 

och sjukvården, exempelvis Prator, som används för kommunikation, som har haft en del problem på 

sista tiden. Det finns också andra typer av journaler som inte används inom ren hälso- och sjukvård 

såsom Procapita som används inom socialtjänsten.  

 

I Sverige talar man idag om nationella journalsystem för att underlätta kommunikationen mellan olika 

regioner och vårdgivare. Det är många utmaningar i detta arbete, men den fragmenterade bilden inom 

Uppsala kommun illustrerar ju väl vilka steg vi behöver göra här, till att börja med.  

 

Jag vill med bakgrund av ovanstående ställa följande frågor till Monica Östman (S), 

Äldrenämndens ordförande: 

 

- Hur är läget inom kommunen när det gäller journaler och andra stödsystem för den kommunala 

hälso- och sjukvården?  

- Tycker du det är OK med tre parallella system när det gäller journaler för läkare, sjuksköterskor 

respektive undersköterskor?  

- Varför kan inte Uppsala kommun använda Cosmic, samma journalsystem som regionen använder?  

- Ser du andra områden för förbättringar inom administrativt stöd för den kommunala vården?  



 

 

 

Jonas Segersam (KD) Kommunalråd 

 

 

 

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? 

 

Jonas Segersam (KD), kommunalråd  

 

 

 

Uppsala har en stor potential att utvecklas som besöksmål. Genom att stärka samarbetet och 

samordna resurserna mellan stat, region och kommun kan vi bidra till att Uppsala blir mer attraktivt 

som besöksmål. Kulturen och museerna är offentliga verksamheter som kan bidra till detta.   

På 80- och 90-talen delades ansvaret för de större kulturinstitutionerna upp mellan Landstinget och 

Uppsala kommun, så att landstinget fick ansvar för Musik i Uppland, och Upplandsmuseet, medan 

kommunen tog hand om Konstmuseet och Stadsteatern.   

 

Sedan dess har kommunen uppfört UKK och har alltså numera en egen musikorganisation och 

landstinget har byggt upp en egen regional konstverksamhet med sina regionala konstkonsulenter. 

Något stadsmuseum i egentlig mening finns inte, även om Upplandsmuseet har en permanent 

delutställning om stadens historia. Uppsala slott har en viktig roll som värd för Konstmuseet, och även 

på senare tid Fredens hus.  

 

Med anledning av den ”Kultursamverkansmodell” som Alliansregeringen införde för att stärka 

samarbetet mellan staten och den regionala (och därmed lokala) kulturnivån så har flera utmaningar 

med Uppsalas indelning av kulturinstitutionerna uppdagats. Bland annat att Uppsala stadsteater har 

en i nationell jämförelse väldigt liten statlig finansiering, på samma sätt som konstmuseet som helt 

saknar sådan. 2010 genomfördes en utredning av Eva Schöld som föreslog en sammanslagning av 

Konstmuseet och Upplandsmuseet, samt av Musik i Uppland och UKK. Förslagen ledde dock inte till 

några konkreta förändringar.  

 

Just museerna är ett område där vi tror att det finns anledning att se över utbud och samarbete i 

Uppsala. Det finns många skevheter inom museifinansieringen i Sverige, exempelvis att av statens 25 



 

 

 

”centralmuséer” är 22 belägna inom Stockholmsregionen (21 om man räknar bort Skolkloster), inget i 

Uppsala. Detta borde Uppsala kommun och region tydligt påpeka för staten. Däremot finns det flera 

”statliga” muséer i Uppsala, men de finansieras via Uppsala Universitet (Gustavianum, Linnés 

Hammarby och trädgårdar och Evolutionsmuséet) och via Riksantikvarieämbetet (Gamla Uppsala 

Museum). Dessutom finns flera andra regionala (Medicinhistoriska muséet) och kommunala (Bror 

Hjorths hus och Biotopia) muséer.  

 

Från kulturförvaltningen i Uppsala föreligger nu ett förslag att fördubbla ytan och därmed kostnaden 

för Konstmuseet. För oss Kristdemokrater är det välkommet med en utveckling av museerna, men vi 

tror att detta ska göras utan att öka kostnaderna så mycket. Vi tror detta kan ske genom bättre 

samordning av museer i Uppsala. Vi anser också att staten måste vara med och finansiera denna 

utveckling.  

 

Utgångspunkterna för våra förslag är att vi tror att Uppsala slott även fortsättningsvis ska vara ett 

viktigt besöksmål. Vi tror också att det finns vinster i en samordning mellan Kontsmuséet och 

Upplandsmuséet. Bror Hjorths hus har idag en omfattande och rik pedagogisk verksamhet med lång 

tradition som vi tror kan utvecklas. Vidare borde Gamla Uppsala Museum göras till en del av det lokala 

museiutbudet. Det är viktigt att en publik museiverksamhet är levande och attraktiv för besökare, 

enbart en permanent utställning utan förändringar leder på sikt till att ett museum förlorar besökare 

och intresse.  

 

Ett utökat samarbete mellan Konstmuséet och Upplandsmuséet (och att dessutom inkorporera Gamla 

Uppsala museum) ger möjlighet att se över flera viktiga komponenter. I dag har museerna 

utställningsytor i Slottet (Konstmuseet), i Akademikvarnen (Upplandsmuseet) och i Gamla Uppsala-

området (RAÄ samt Upplandsmuseet). När det gäller magasin har Upplandsmuseet ett väl fungerande 

sådant i Morgongåva, de två andra aktörerna saknar funktionella magasin. En samordning skulle 

alltså kunna optimera ekonomin och kanske frigöra medel för exempelvis en ny central utställningsyta 

(där är Västerås ett gott exempel på samarbete mellan konstmuseum och länsmuseum).  

 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta   

 

Att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Region Uppsala utreda en sammanslagning av 

Uppsala konstmuseum och Upplandsmuseet i syfte att samordna resurser och utveckla 

verksamheten.  

 

Att uppdra till kommunstyrelsen att tillsammans med Region Uppsala inleda förhandlingar med staten 

angående utvecklingen av Gamla Uppsala Museum i syfte att även denna del ska ingå i den nya 

organisationen, med fortsatt statlig delfinansiering genom kultursamverkansmodellen.  



 

 

 

Att uppdra till kulturnämnden att samordna kommunens konstpedagogiska verksamhet för barn och 

ungdomar till Bror Hjorths stiftelse, så att även Skapande skola och Kulturskolan kan utvecklas på 

konstområdet.  

 

Att uppdra till kulturnämnden att utreda en separat konsthall i centrala Uppsala som kan överta 

konstmuséets arbete med utställning av modern konst.   

Att uppdra till kommunstyrelsen att inleda en förhandling med Statens Fastighetsverk om hur området 

i och runt Uppsala Slott kan utvecklas för att stärka besöksnäringen.  

Jonas Segersam, Kommunalråd (KD)  

 

Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun, med 50.000 invånare utanför Uppsala stad. På 

denna landsbygd finns flera orter, varav Storvreta är en, belägen strax norr om Uppsala. Det är en av 

de mest expansiva orterna, och i och med tillskottet av Fullerö Hage strax norr om Uppsala växer 

Storvreta med flera tusen invånare.  Jag har ofta lyft upp vikten av att vi behandlar Uppsalas större 

kringliggande orter som egna kommuner. Storvretabygden, med Storvreta, Vattholma och Skyttorp 

hade om det varit en egen kommun varit i paritet med exempelvis Knivsta och Älvkarleby kommuner i 

Uppsala län. Knivsta tätort hade aldrig fått den utveckling och det uppsving den fått de sista åren om 

det inte varit en egen kommun. För en ort som Storvreta är det viktigt att Uppsala kommun tänker 

likadant och ser orten som det kommundelscenter som den faktiskt är, och dessutom en viktig ort för 

pendling i och med närheten till både Upptåget och E4. 

 

Vi får samtidigt inte glömma vikten av att även utveckla Storvretas näringsliv så att det inte bara blir en 

stad för övernattning, utan också en plats där man kan få en anställning eller starta och driva företag.  

Allt arbete avstannade för ett antal år sedan. Det behövs ett hårdgjort stråk med parkbänkar, 

papperskorgar samt belysning vid ån. Gångvägen skall gå till Ekeby kvarn. Idag hävdar kommunens 

tjänstemän att vissa tomter, t.ex. den stora tomten i korsningen Ärentunavägen/Adolfsbergsvägen, är 

parkmark. Det är en högstammig skog utan användningsområde annat som genväg. Parkmark finns i 

överflöd runt om. Denna tomt skulle vara utmärkt till att bygga hyreshus på. Därtill Himmelvägens slut 

på dess västra sida.  

 

Trafiksituationen är morgon och kväll kaotisk i Storvreta centrum. Det finns en korsning och när den 

blockeras är det omöjligt att ta sig vidare. Man borde öppna upp Jan-Eriks väg i sydlig riktning så 

möjlighet att komma ut på Ärentunavägen i anslutning till COOP görs möjlig. Därtill borde en ny väg 

projekteras från Ärentunavägen i höjd med Församlingsgården och vidare ut mot Ängeby. Hela 

trafiksituationen borde bli föremål för en utredning.  Även om det finns flera liknande orter, såsom 

Almunge eller Björklinge, så är Storvreta ett gott exempel för kommunen att ägna sig åt planering och 



 

 

 

utveckling, inte bara av Uppsala stad, utan även av mindre kringliggande orter. Särskilt så här i 

valtider så haglar löftena om att göra både det ena och andra, ofta projekt som legat i byrålådan 

sedan flera år tillbaka.  

 

Några av dessa är: 

 

1.Pendlarparkering i Storvreta. Det behöver byggas en rejäl parkeringsplats runt stationsläget i 

centrala Storvreta, kompletterat med Storvreta centrum. Som det ser ut idag så tvingas bilar parkera 

på de närliggande gräsmattorna. Även platsen vid södra utfarten där idag sand -och grusdepån ligger 

är en utmärkt plats som pendlarparkering, då fyra busslinjer stannar vid busshållplatsen närmast. Grus 

-och sanddepån flyttas till befintlig depå vid TipToppen.  

 

2.Utveckling av Storvreta Centrum. Det har funnits en planering för utveckling av Storvreta centrum, 

men denna har gått i stå, och dessutom saknas det både mindre hyreslägenheter för äldre och 

attraktiva affärs- och samlingslokaler. Inga hus skall ha en högre höjd än tre våningar. En simhall med 

samlingslokaler med cafeteria skulle vara en lyckad satsning nära stationen. Det skulle betjäna såväl 

Skyttorp, Vattholma, Ärentuna, Storvreta samt landsbygden i övrigt.  

 

3.Fritidslivet. Det har länge utlovats en upprustning av promenadstråk längs Fyrisån men inget har 

hänt. Dessutom skulle man kunna se både på möjligheten att utveckla skidskytteanläggningen och ge 

möjligheter för bad om det går att hitta en rimlig finansiering. 8 nya skjutmål skulle ge 

skidskytteanläggningen status som nationell skidskytteanläggning med möjlighet till SM-tävlingar. Då 

skulle anläggningen få 30 mål vilket är kravet.  

 

Med bakgrund ovanstående vill jag fråga Plan- och Byggnadsnämndens ordförande, kommunalrådet 

Erik Pelling (S):  

 

- Hur är den konkreta planeringen för pendlarparkering i Storvreta? Vilka åtgärder planeras, och när 

kommer åtgärderna att vara klara?  

- Vad kommer byggas och när i Storvreta Centrum?   

- Var och när kommer en ny seniorträffpunkt? Var och när kommer nya hyreslägenheter för äldre och 

vad händer med Vivo-tomten?   - När kommer en upprustning av promenadstråket längs Fyrisån till 

stånd? Finns några konkreta planer från kommunen utöver detta på ett bättre fritidsutbud i Storvreta?   

 

Jonas Segersam (KD), kommunalråd 

 


