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Inledning
Året 2020 var ett år starkt präglat av coronapandemin. Men samtidigt som pandemin slagit 
hårt mot vårt samhälle har mycket mer ägt rum i kommunpolitiken. Detta dokument rymmer 
en rapport från fullmäktige, nämnder och bolag där Vänsterpartiet är representerade. 

Vänsterpartiet är i opposition vilket gör att vi många gånger är motståndare till den politiken 
som förts av Uppsalas minoritetsstyre (S, L, MP). Vi lägger ofta förslag som inte vinner stöd. 
Men samtidigt blev vi eftervalet Uppsalas tredje största parti och andra oppositionsparti. Mi-
noritetsstyret saknar egen majoritet och vi har kunnat använda detta till vår fördel och lyckats 
få igenom politiska förslag och har framgångsrikt förhandlat både till höger och till mitten. 

Året började med att Vänsterpartiet tillsammans med UppsalaAlliansen utmanade styret till 
att använda regeringens aviserade välfärdsmiljarder istället för att lägga de på hög hos kom-
munens finansförvaltning. 

Senare under året har vi framgångsrikt förhandlat fram ett coronastödpaket till kulturen, rätt 
till språkträning på betald arbetstid, ett stödpaket till näringslivet, pengar till Gränbys utveck-
ling, stoppat privatiseringen av den personliga assistansen och sex äldreboenden och sett till 
att kommunens ekonomiska ram med överskottsmål för 2021 hamnade på en rimligare nivå.

Coronakrisen träffade Uppsala i mitten på mars. I ett historiskt beslut aktiverades kommu-
nens krisledningsnämnd. Borgfred rådde mellan partierna och dagliga möten gjorde att allting 
annat lämnades åt sidan under en period under våren. Under året har många beslut fattats 
för att kommunen ska klara sig igenom krisen. Och resultaten av den långvariga underfinan-
sieringen av äldreomsorgen blottlades.  

Vi har också under året fått se det socialdemokratiska minoritetsstyret fortsätta med den 
förbluffande dåliga idéen om att sälja ut Gottsunda Centrum och 300 tillhörande lägenheter 
genom en så kallad idékoncepttävling, mitt i en ekonomisk svacka. Det har också funnits ett 
kompakt ointresse av att utreda effekterna av decennier av nedskärningar och sparbeting på 
äldrenämndens kapacitet att hantera pandemin. 

Coronasituationen har stoppat många av de utåtriktade aktiviteter som planerades under året 
men kunde inte sätta stopp för vår synlighet i pressen och i sociala medier. Vi har varit tyd-
liga som den enda rösten emot privatiseringar och höga politikerarvoden. Vi har också varit 
det enda partiet som för en politik för en välfärd att lita på. Det enda partiet som alltid sätter 
välfärden, jämlikheten och klimatet före skattesänkningar, växande klyftor och sparbeting. 

Vänsterpartiet Uppsalas kommungrupp genom 
Tobias Smedberg, gruppledare och kommunalråd

Nedan följer nämnd- och bolagsvisa rapporter. 

Observera att rapporter saknas från Räddningsnämnden och Fyrishov. 
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Kommunfullmäktige
Inledning
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Kommunfullmäktige represente-
rar folket och tar beslut i kommunens viktigaste frågor. Fullmäktige är kommunens motsvarig-
het till riksdagen.

Under året har följande personer representerat Vänsterpartiet i kommunfullmäktige. Tobi-
as Smedberg, ledamot och gruppledare, samt, ledamöterna Hanna Victoria Mörck, Karolin 
Lundström, Torbjörn Björlund, Edip Akay, Ingela Ekrelius, Magne Björklund och Lalla An-
dersson. Therese Rhann har varit ledamot för partiet till och med 16 juni 2020. Ersättare för 
Vänsterpartiet var Anette Fischer, Per-Olof Forsblom, Andrea Karnekvist, Artemis Lumarker, 
Daniel Rogozinski. 

På grund av Coronapandemin ändrades arbetsformerna för fullmäktige. Under tre möten i 
månaderna mars och april krympte fullmäktige till hälften, från 81 till 41 ledamöter, i en frivillig 
överenskommelse mellan partierna. Det gav Vänsterpartiet 5 tjänstgörande ledamöter. Från 
och med mötet den 25 maj, har fullmäktige sammanträtt digitalt. Under våren drogs även 
många ärenden bort från agendan och bara det viktigaste togs upp för att minimera risker 
för sjukdomen och testa oss fram till funktionella mötesformer under digitala möten. I konse-
kvens fick vi några extrainsatta möten under hösten för att komma i kapp.

Framgångar under året
Den största framgången under året för Vänsterpartiet är den budgetöverenskommelse vi 
förhandlat fram med minoritetsstyret. Överenskommelsen gick ut på att Vänsterpartiet lägger 
sin helt egna oppositionsbudget och röstar på den, men när vårt förslag fallit och omröst-
ningen står mellan minoritetsstyrets budget och högerns budget så väljer vi att aktivt rösta 
på minoritetsstyret. Detta säkerställer styrets möjlighet att få igenom sin budget. Och för den 
säkerheten har de fått betala i politik. Vårt krav var att budgeten ska innehålla flera delar 
Vänsterpolitik. 

I överenskommelsen ingick sänkta överskottsmål för kommunen vilket gjort att vi minskat 
sparbetingen med över 200 miljoner kronor jämfört med styrets ursprungliga plan. Vi fick 
igenom pengar till yrkessvenska på betald arbetstid för välfärdspersonal, mer resurser till 
utveckling av stadsdelen Gränby, mer pengar till besöksnäringen, ett kraftigt rabatterat seni-
orkort i kollektivtrafiken, en Coronafond till kulturlivet, försök med gratis lånebiljetter till kultur, 
riktade ekonomiska satsningar på socialnämnd och omsorgsnämnd och inte minst – ett stopp 
för planen att totalprivatisera all kommunal personlig assistans. En mycket stor seger för Vän-
sterpartiet. I överenskommelsen ingår också att vi ska förhandla kommande extra generella 
statsbidrag till kommunen. 

Utöver detta har Vänsterpartiet även vunnit bifall eller positiva besvaranden på ett antal egna 
motioner och vi har även som en stor framgång kunnat bidra till att beslut fattats om framtida 
hållbar kollektivtrafik i Uppsala i form av spårvagn. 

Motgångar under året
Det sker i Uppsala en tydlig ökenvandring åt höger i flera välfärdspolitiska frågor. Även om vi 
vann framgångar i budgetförhandlingar rymmer de icke förhandlade delarna av den budget 
som gick igenom besparingar, utförsäljningar, privatiseringar och för små miljö- och klimat-
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politiska åtgärder. En annan motgång är att vi efter domstolsprocesser under året förlorat de 
poster vi förhandlade fram efter valet som tredje vice ordförande i ett antal nämnder. Positivt 
är dock att vi snabbt ställt om och förhandlat fram en bra kompensation för detta, något som 
träder i kraft 2021 och kommer beskrivas i nästa års rapport. Slutligen ser vi det också som 
en motgång att vi under året fått vara med om att en av våra ledamöter, Therese Rhann, läm-
nat partiet men vägrar lämna sina poster och stannar kvar som politisk vilde. Detta har inte 
förändrat maktförhållandena något i fullmäktige vilket gör att vi inte förlorat någon reell makt 
i förhandlingar eller liknande. Men det är principiellt anmärkningsvärt och motbjudande att 
Rhann inte representerar den vilja folket gett uttryck för i allmänt val då de velat att Vänster-
partiet ska representeras på den stol hon upptar i fullmäktige.

Lärdomar
Precis som i många av kommunens nämnder har vi i fullmäktige stärkts i insikten att ett parti 
kan utöva inflytande över politiken även när partiet är i opposition. Detta år har vi kunnat få 
igenom större och betydligt mer omfattande politiska beslut och satsningar än tidigare år. 
Mycket tack vare att ”prislappen” för att söka Vänsterpartiets stöd har kunnat höjas efter att 
vi visat, upprepade gånger, att vi har förmågan att vara en drivande kraft som förhandlar och 
driver igenom faktiska beslut i flera olika politiska konstellationer. En annan lärdom är vikten 
av att prata om synen på det demokratiska uppdraget och löftet gentemot parti och väljare 
med de som vill kandidera till uppdrag för Vänsterpartiet. 

Tobias Smedberg och Hanna Victoria Mörck för 
Kommunfullmäktigegruppen 

Vänsterpartiet representeras i Kommunfullmäktige av 
Tobias Smedberg (gruppledare), Hanna Victoria Mörck (ledamot), Karolin Lundström (leda-
mot), Torbjörn Björlund (ledamot), Edip Akay (ledamot), Ingela Ekrelius (ledamot), Magne 
Björklund (ledamot), Lars-Håkan Andersson (ledamot), Anette Fischer (ersättare), P-O Fors-
blom (ersättare), Andrea Karnekvist (ersättare), Artemis Lumarker (ersättare), Daniel Rogo-
zinski (ersättare)

Kommunstyrelsen 
Inledning
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter och har uppsikt över 
övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen är även arbetsgivarnämnd och är också 
den nämnd bereder samtliga ärenden som ska till kommunfullmäktige. På grund av kommun-
styrelsens mycket omfattande uppdrag utgör nedanstående en mycket komprimerad sam-
manfattning av ett fåtal händelser. I kommunstyrelsen har Vänsterpartiet representerats av 
ledamöterna Tobias Smedberg och Hanna Victoria Mörck samt ersättare Karolin Lundström. 
Smedberg har tjänstgjort i kommunstyrelsens arbetsutskott till och med augusti och Mörck 
har tjänstgjort i utskottet från och med september under Smedbergs föräldraledighet. 

Året har likt många övriga nämnders arbete präglats i mycket stor utsträckning av Corona-
pandemin och mötena har från våren och året ut skett digitalt. De beslut som tagits i kom-
munstyrelsen efter förslag från krisledningsnämnden beskrivs under krisledningsnämndens 
eget kapitel. 
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Framgångar under året
Vänsterpartiet har nått flera framgångar under året. Förutom den budgetöverenskommelse 
med minoritetsstyret och det budgetändringsyrkande med högerpartierna som beskrivs under 
kapitlet Kommunfullmäktige har ett antal frågor gått vår väg. Antingen genom att vi agerat 
vågmästare och haft avgörande röst i en fråga, eller för att vi förhandlat eller från början haft 
en samsyn med partier som kan utgöra en majoritet. Några exempel:

De sydöstra stadsdelarnas utbyggnad och tillkomst inom ramen för Uppsalapaketet, där 
kommunen som motprestation till att staten bygger ut järnvägskapaciteten till fyra spår mellan 
Uppsala och Stockholm åtar sig att bygga 33.000 nya bostäder, har varit uppe för beslut i fle-
ra olika ärenden under året. Att förslaget fortsatt står kvar vid att det är spårvagnar som ska 
säkerställa transportkapaciteten mellan den nya stadsdelen vid Bergsbrunna och Gottsunda/
Ultuna/Centrum får ses som en framgång för Vänsterpartiet. 

Vi lyckades påverka projektdirektiven för utbyggnaden av Storvreta/Fullerö så att en större 
andel av den planerade bebyggelsen ska bli prispressade hyresrätter. Vi fick bifall i kommun-
styrelsen på vårt budgetändringsinitiativ tillsammans med högerpartierna, det föll sedan i 
fullmäktige (läs mer i kapitlet fullmäktige). 

Det har antagits en utvecklingsplan för södra Åstråket och en för Gränby som i stort ligger i 
linje med Vänsterpartiets åsikter och där vi kunnat stänga ute högern från påverkan. I flera 
ärenden har vi också kunna vända ett politiskt nederlag i kommunstyrelsen till en opinions-
mässig framgång genom medial uppmärksamhet. 

Motgångar under året
Som oppositionsparti möter vi självfallet en rad nederlag och motgångar. För att nämna några 
exempel:

Vänsterpartiet har i kommunstyrelsen varit ensamma om att försöka stoppa den idékonceptt-
ävling i syfte att sälja ut Gottsunda centrum och tillhörande 300 hyresrätter som kommunsty-
relsen under året beslutat att igångsätta. Vi har fått nej eller förhalningar på våra förslag om 
att göra Kungsgatan fri från genomfartstrafik, alternativt bilfri. Vi har fått avslag på vårt initiativ 
om att välfärdsarbetare inom äldreomsorgen ska få en julbonus på 10.000 kronor finansierat 
av äldrenämndens stora budgetöverskott. Vi har inte fått gehör för våra förslag om att utvär-
dera hur sparbeting påverkat kommunens beredskap för och arbete under Coronapandemin. 
Vi har inte heller i något av alla de bostadspolitiska ärenden som kommer upp i kommunsty-
relsen eller dess mark- och exploateringsutskott fått gehör för ökning av andelen hyresrätter 
som behöver byggas eller för att kommunen istället för privata välfärdsföretag tar ansvar för 
bostadsförsörjningen för äldre. I förhandlingar har vi dock fått genomslag för en ökning av 
den specifika andelen hyresrätter med låg hyra som ska byggas. 

Viktiga frågor vi drivit under året
Nästan alla politikområden passerar kommunstyrelsen. Det vi försökt att göra avtryck kring är 
därmed de frågor vi valt som övergripande prioritering för vår kommunpolitik; jämlikhet med 
fokus på välfärd i allmänhet och äldreomsorg i synnerhet samt med fokus på bostadspolitik.

Lärdomar
En lärdom som blivit tydlig under året är att ett politiskt minoritetsstyre med opposition till så 
väl vänster som höger är problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. Politik som är impo-
pulär hos en majoritet av väljarna kan ändå genomföras i de fall minoritetsstyret i mitten kan 
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Kommunikation
Partiets kommunikationsstrategi innefattar att nå ut i traditionell press (främst UNT, SR och 
SVT Uppsala) och via våra ”egna” kanaler: en Facebooksida och en Instagramprofil. 

Som allting annat påverkades vår kommunikation 2020 av coronapandemin. Under våren var 
det särskilt viktigt att noggrant tänka igenom det som vi kommunicerade utåt. Att ha rätt ton, 
att ta upp det ämne som var på allas läppar på ett bra sätt, och att fortsätta vara relevanta. 
Allt eftersom året har gått har vi kunnat återgå till att kommunicera om ett bredare spektra 
ämnen, hela tiden med våra prioriterade ämnen bostäder, välfärd, jobb och miljön i första 
rummet. 

Med lärdomar från 2019 såg vi till att hålla i gång våra sociala medier under hela året. Att 
publicera väldigt lite under en period är skadlig för algoritmen, som prioriterar sidor som pu-
blicerar regelbundet. Därför spelade vi in en videoserie om budgetöverenskommelsen med 
mittenstyret, som publicerades under juli månad. 

Särskilt fokus lades på Instagramprofilen under 2020, som tidigare hade varit underpriorite-
rad. På Instagram kan vi nå en annan målgrupp än via Facebook (generellt lite yngre) så det 
har ansetts vara en viktig prioritering. Tiden som har lags har gett effekt, med en följartillväxt 
på 25% under året. 

Totalt publicerades 243 inlägg i våra sociala medier under året och partiet nämndes flitigt i 
medierna, med många intervjuer gjorda och debattartiklar publicerade. Kvartalsrapportering 
hjälper oss sätta och följa kvantitativa mål för utvecklingen av våra egna kanaler. 

Under 2020 har vi haft en hälsosam budget för annonsering i sociala medier och utnyttjat 
den. Detta är viktigt i en tid då organisk (läs: icke-betald) spridning i sociala medier minskar 
allt mer, till följd av ändringarna i jättens algoritm. Att annonsera låter oss nå tusentals nya 
ögon och leder till nya följare och en större publik för vårt budskap om ett Uppsala som är bra 
för alla – inte bara några få. 

Dawn N. Anthony, politisk sekreterare

agera som de vill i vetskap om att vänsterns och högerns vägar inte förmår mötas. Men vi har 
också kunnat se tydligt att när Vänsterpartiet förmår hota den tryggheten för minoritetsstyret 
genom att till exempel gå samman med högerpartierna, då höjs värdet på vänsterpartiets 
röster och vi kan ställa högre krav på minoritetsstyret i de fall de behöver våra röster för att få 
igenom politik. Att vi under året på detta sätt kunde stoppa den planerade totalprivatiseringen 
av personlig assistens är ett tydligt exempel på denna lärdom. 
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Krisledningsnämnden
Inledning
I ett historiskt beslut aktiverades i år för första gången någonsin Uppsala kommuns krisled-
ningsnämnd. Detta på grund av Coronapandemin som slog till mot Sverige och Uppsala i 
mars. Krisledningsnämnden har i ett krisläge rätt att fatta beslut som rör all verksamhet i 
kommunen. I Uppsala kommun motsvaras krisledningsnämnden av ledamöterna i kommun-
styrelsens arbetsutskott. Från Vänsterpartiet har därför partiet under året representerats av 
Tobias Smedberg till och med augusti och av Hanna Victoria Mörck från och med september. 

Nämndens och Vänsterpartiets agerande
Vänsterpartiet har likt övriga partier försökt hålla sig till någon form av borgfred, där så många 
politiska oenigheter som möjligt lagts åt sidan och beslut i största möjliga utsträckning försökt 
nås i koncensus. Detta för att lägga så mycket kraft som möjligt på att kommunen ska kunna 
arbeta med pandemin så effektivt som möjligt.

Några av de framträdande beslut som tagits i eller initieras av nämnden är att all kommunan-
ställd personal som har möjlighet ska arbeta hemifrån, lokala stödåtgärder för näringslivet 
och föreningslivet, att ställa in Valborgsfirandet, att göra bandyfinalerna publikfria, att hemstu-
derande gymnasieungdomar med ansträngd ekonomi ska erbjudas skollunch, bemannings-
frågor, sänkta arrendeavgifter, stärkt samverkan med röda korset, sänkta parkeringsavgifter, 
avgiftsfria enskilda resor i färdtjänsten med mera. 

Strax innan jul togs ett beslut, utifrån en stark uppmaning från regeringen, om att stänga ner 
så mycket som möjligt av offentlig verksamhet över jul och nyårshelgerna och fram till den 
24 januari. Beslutet har mött både stöd och kritik. Kritiken har bland annat rört stängning av 
biblioteken, stängning av allmänhetens åkning på Studenternas, att ej erbjuda lokaler för bor-
gerliga vigslar och att inte erbjuda lokaler för sport och fritid för barn och vuxna. Vänsterpar-
tiet har poängterat att det kan vara möjligt att stänga ner under viss tid, men att biblioteken är 
samhällsviktiga, idrott för framförallt barn är viktigt och bör öppnas så fort som möjligt. 

Några frågor har Vänsterpartiet valt att driva trots frånvaro av enighet och utan att vinna 
övriga partiers stöd, till exempel att hyror bör frysas eller kunna sänkas i allmännyttan och att 
effektiviseringskrav på nämnderna bör justeras och utvärderas på grund av pandemin. 

Lärdomar
En tydlig lärdom är att när en kris träffar oss är det svårt att lyckas bra om vi inte redan långt 
innan har rustat oss väl. Vi kan redan innan pandemiarbetet utvärderats konstatera att denna 
pandemi fått särskilt negativa effekter på grund av flera år av besparingar, brister i arbetsmil-
jö och kompetensutveckling, frånvaro av beredskapslager, stor andel visstidsanställda och 
vikarier. Detta har Vänsterpartiet förstått sedan tidigare men det är ännu oklart om fler partiet 
når samma insikter. 
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Arbetsmarknadsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden hanterar i huvudsak det arbete kommunen bedriver när det gäller 
arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning, hantering av vissa frågor gällande asylsökande 
och immigranter, men också försörjningsstöd till behövande. Därtill hanteras föreningsstöd till 
t.ex.invandrarföreningar och andra organisationer inom det sociala området bl.a. 

Under året har vi i AMN uppmärksammat framför allt hanteringen av försörjningsstödstagare, 
asylsökande och immigranter och satsningen på vuxenutbildning. Våra framgångar har varit 
få. I det bistra klimat som gäller t.ex. asylsökande och försörjningsstödstagare så har mitten-
styret i allt väsentligt lutat sig mot den borgerliga oppositionen. I vissa frågor gällande vux-
enutbildningen har vi dock kunnat vara med och förändra till det bättre. Dock gäller det inte 
upphandling. Ett enklare system har införts där vissa aktörer, som anmält intresse, finns med 
i en grupp som får första förfrågningar om att anordna utbildningar. I stort inte någon föränd-
ring, många av de aktörer som varit med förut är med i det nya systemet. 

Vi har i flera frågor ställt oss mot styret och borgarna, men inte nått några stora framgångar. 
Vi har agerat som ett rent oppositionsparti från vänster och reserverat oss eller skrivit Särskil-
da yttranden i många frågor. Vi har dock i vissa fall också stött styret när de faktiskt kommit 
med bra förslag. Ett exempel är att man något dämpat borgarnas iver att i princip privaitsera 
allt. 

De frågor vi framför allt lagt tid och kraft på är frågan om EBO-lagen för flyktingar och asyl-
sökande (EBO-lagen är lagen om val av eget boende för flyktingar) där styret och borgarna 
velat begränsa dessa möjligheter, men hittills fått stryk i rätten, och “jakten” på försörjnings-
stödstagare, där vi menar att många socialsekreterare förmås att “jaga” människor för att få 
ner kostnaden för försörjningsstöd. Det blir i mångt och mycket en huvudsak att jaga svarta 
kontrakt och andra ev. fel för att kunna neka bistånd. En ibland ganska otäck utveckling. 
En lärdom vi gjort är att det ibland tar onödig energi att agera i varje liten småsak. Bättre att 
försöka lägga kraft på de för oss viktiga frågorna.
 
Under året hoppade ersättaren i AMN, Therese Rhann, av och blev politisk vilde. Det har 
inneburit att vi inte haft några gruppmöten under senare delen av våren och under hösten. 

Vänsterpartiet representeras i nämnden av: 
Torbjörn Björlund (ordinarie)
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Kulturnämnden
Nämndens eller bolagets verksamhet i korthet 
Kulturnämnden arbetar och verkar för att ge alla i Uppsala kommun tillgång till ett högkvalita-
tivt och mångfacetterat fritids-, konst- och kulturliv. Kulturnämnden ansvarar också för kultur-
minnesvård och kulturarvsfrågor. Därutöver delar nämnden ut stipendier och bidrag samt ger 
stöd till kulturliv och folkbildning.

Viktiga frågor i nämnden eller bolaget under året 

Det har varit ett mycket annorlunda och i många avseende påfrestande år för Kulturnämnden 
i Uppsala Kommun med anledning av pandemin. Fokus och diskussioner har legat på hur 
kultur-och fritidslivet i Uppsala kommun kan ställa om för att hindra och undvika spridning av 
Covid 19.

Kulturbranschen – både för aktörer och publik –är ett av de områden som drabbats hårdast 
av pandemin med inställda eller till digitalt omställda evenemang. Detta kommer att påverka 
kulturlivet i kommunen, nationellt och internationellt under lång tid framöver. Kulturnämnden 
har i dialog med förvaltning och aktörer varit lyhörda  för branschens behov och kritiska situa-
tion.

Som en del av budgetöverenskommelsen mellan mittenstyret och med stöd av Vänsterpartiet 
fattades beslut att stödja kulturlivet med ett extra stödpaket på 4 miljoner kronor år 2020 till 
kulturaktörer med säte i Uppsala. Efter en del arbete kring budget har nämnden lyckats sä-
kerställa att stödet kommer bli det dubbla med två ansökningsförfaranden med fyra miljoner 
vardera.

En stor och viktig fråga som under året diskuterats är det nya Konstmuseets framtida place-
ring. Nu står alternativen mellan att vara kvar på Slottet eller flytta till Kaniken. Beslut kommer 
att fattas i början av 2021. 

I februari lämnade Vänsterpartiet in ett nämndinitiativ om så kallade gästkort till föreställning-
ar på Uppsala Stadsteater, Reginateatern och UKK. Efter nämndbeslut har förvaltningen på-
börjat arbetet med hur ett sådant system bäst kan administreras och det kommer att komma i 
bruk under 2021 med en prövotid på 2 år. 

Två nya så kallade Allaktivitetshus kommer att uppföras i Gränby och Gottsunda. Det är efter-
längtade och behövliga satsningar för att stärka, trygga och tillgängliggöra kultur-och fritidsli-
vet i två expansiva och stora stadsdelar, i synnerhet för barn och ungdomar. 

I november lämnade Vänsterpartiet in ett nämndinitiativ om att Uppsala kommun ska inrätta 
en så kallad Kulturbank (efter modell från Västerås). Det kommer att behandlas i början av 
2021.

Summa summarum har året präglats av pandemin och Covid -19. Dock tycker vi i Kultur-
nämnden för Vänsterpartiet att förvaltningens alla medarbetare och kommunens alla kul-
turaktörer har jobbat på mycket bra utifrån denna ansträngande situation. Kultur- och konst-
livet har i mångt och mycket ställt om, anpassat och tagit ansvar. Vi i Vänsterpartiet har varit 
lyhörda för kulturfältets behov och önskemål, till skillnad från Uppsala-alliansen och SD som 
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snarare i efterhand kommit med kritik och klagomål utan konstruktiva lösningar eller förslag. 

Oroväckande är Sverigedemokraternas nämndinitiativ i november om att stoppa all kommunal 
finansiering till Ungdomens Hus och falskt anklaga organisationer verksamma i Ungdomens 
hus lokal, som jobbar för mänskliga rättigheter (Ingen människa är illegal) för extremism. Det är 
viktigt att vi fortsätter lyfta och tala tydligt Vänsterpartiets politik och värderingar om mänskliga 
rättigheter och antirasism inom kulturpolitiken. 

 
Vi i Kulturnämnden fortsätter att verka för ett rikt och mångfacetterat kulturliv också efter pande-
min. Ett kulturliv för alla. 

Övriga frågor som vänsterpartiet särskilt har drivit i nämnden eller bolag

Vänsterpartiet har drivit följande frågor i nämnden 

• Gästkortssystem till kulturscener
• Kulturbank i Uppsala – nämndinitiativet lämnades in i november och är ännu inte behandlat i 

nämnden.
• Coronamiljoner för att stödja kulturlivet
• Fortsatt drivit på i processen för att få igång öppna konstväggar
• Fått igenom att ändring ska göras i stipendiet som delas ut till körresor för att premiera tågre-

sande och minska flygandet

Vänsterpartiet representeras i nämnden av: 
Ylva Larsdotter (ordinarie), Artemis Lumarker (ersättare) 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Inledning
Miljö och hälsoskyddsnämnden arbetar för en hållbar samhällsutveckling, god hälsa och god 
livsmiljö. Genom prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet, genom att sprida information 
och ge råd. Det handlar om att minska miljöpåverkan, säkra livsmedel, ansvarsfull alkoholser-
vering och god vistelsemiljö i förskola, skola och äldreomsorg.

Framgångar under året och framgångsfaktorer
Vi har i yttrande över detaljplaner alltid poängterat att se över möjligheten av solceller på nya 
fastigheter, att dagvattenhanteringen ska hanteras så att inte grund och ytvatten blir påverkad 
av miljöfarliga ämnen samt att grönområden ska bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 
Att barn ska ha tillräckligt stora och inspirerande lekytor och att buller i möjligaste mån redu-
ceras. I yttrande från myndigheter omformulera och utveckla skrivningar som inte är i sam-
klang med att värna miljön och hållbarhet.

Strategi är att tolka miljölagarna och argumentera för en tolkning som prioriterar en sund eko-
logisk hållbarhet och därmed hälsosam miljö för människorna. 

Vad gäller livsmedels och alkohollagen så finns mindre utrymme för tolkningar och där tycker 
vi att förvaltningen gör ett bra arbete. Detta gäller även tillsyn, rådgivning och information.

Svåra kompromisser/motgångar
Vi har inte behövt göra några svåra kompromisser. Då vi har haft synpunkter på yttranden 
och gjort tillägg har det alltid godkänts. 

Oppositionen har försökt få till en mer liberal alkoholpolitik utan gehör. Det har varit diskus-
sion om tider för alkoholservering där vi har kompromissat mellan polisens önskemål och 
restaurangägarens önskemål.

Vilka frågor har ni drivit?
Tillsyn av hygieniska verksamheter, att spridning av växtskyddsmedel även ska inkludera 
mark med stor genomsläpplighet samt industrimark, lyft frågan om att föreskrifter för natur-
reservat behöver uppdateras, tillägg och ändrade formuleringar av dagvattenhantering vid 
Uppsala garnison, kretsloppsanpassad slamhantering samt forskning och utveckling av slam-
hantering, hur man kan förebygga buller med organiskt material (ljudmiljöprojekt), hur mycket 
skräp som finns i Fyrisån och vad som görs för att minska det samt hur tar man bort skräpet, 
medarbetares vidareutbildning, personal och arbetsbelastning, frågetecken kring förpack-
nings och tidningsinsamling

De stora frågorna under 2020 har varit förvaltningens trängseltillsyn och hur det påverkat 
övrigt arbete och ekonomin

En ständig återkommande fråga är ansvarsfördelning över hållbarhets och miljöfrågorna, 
samt hur våra synpunkter tas tillvara i andra nämnder. 

Har du haft/fått möjlighet att driva dina fokusfrågor även inom partiföreningen? 
Svar nej
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Lärdomar
Att vara insatt i och driva de frågor som man anser är viktiga för hållbar utvecklingen.
Men också att det finns målkonflikter mellan olika mål som ska uppfyllas T ex bevara eller 
bebygga produktiv åkermark, företagens växande och ökade utsläpp etc.

Vänsterpartiet representeras i nämnden av: 
Anette Fischer (ordinarie), Andrea Karnekvist (ordinarie), Torsten Rehn (ersättare)

Gatu- och samhällsmiljönämnden
 

Inledning
Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) planerar, underhåller och bygger gator, torg, parker, 
parkering, hamn, gång- och cykelvägar samt kommunala trafikanläggningar. GSN ansvarar 
för all kommunal mark med undantag för idrotts- och fritidsanläggningar. Nämnden utvecklar 
kommunens naturreservat, övriga friluftsområden, friluftsbad, anlagda vattenområden, övrig 
skogs- och jordbruksmark samt spår och leder utanför definierade friluftsområden. Nämnden 
ansvarar också för färdtjänst, riksfärdtjänst och trafikfrågor.

Nämndens ekonomiska resultat under året har varit bra. Till största delen beror det på att vin-
termånaderna under 2020 krävde mycket lite insatser för vinterväghållning. En annan orsak 
har varit minskade resor i färdtjänsten på grund av pandemin.

Vänsterpartiet har två ordinarie ledamöter i GSN, och en ersättare. Under året har Bodil Bru-
temark och Erik Wiklund varit ledamöter och Magnus Malmström har varit ersättare.

Arbetet under året
En stor del av nämndens uppdrag är att förbereda Uppsalas trafikmiljöer så att klimat- och 
hållbarhetsmål kan uppnås, samt att trängselproblem minskar samtidigt som trafiksäkerhet 
ökar. Arbetet med att underlätta för folk att välja andra trafikslag än privatbil i så stor utsträck-
ning som möjligt har fortsatt. Det sker till exempel genom fortsatta satsningar på infrastruktur 
för cykel. Under året har även arbetet med pendlarparkeringar i kransorter med närhet till 
kollektivtrafik fortsatt.

En annan viktig fråga för oss vänsterpartister i nämnden är också satsningar på tillgängliga 
friluftsområden. Bland annat har en badplatsplan tagits fram under året, vilket ska leda till 
ökade badmöjligheter för kommunens invånare.

Ett arbete som påbörjades under förra mandatperioden, som börjar visa resultat nu, är arbe-
tet för att säkra tillgång till offentliga toaletter i framförallt stadskärnan, men även på andra 
ställen i kommunen som till exempel vid pendlarparkeringar i kransorter, parker och naturom-
råden i olika stadsdelar och så vidare. Vänsterpartiets förslag från förra året, om kommunala 
vattenposter, kommer förmodligen dessutom kunna kombineras med satsningen på toaletter 
och ge en större spridning av den viktiga tillgången till rent dricksvatten på offentliga platser.

Ytterligare områden där Vänsterpartiet har gjort skillnad är inom upphandlingsarbetet. Trots 
vår kritik mot upphandlingssystemet i stort har vi under förgående mandatperiod drivit på i 
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Idrott- och fritidsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden består sällan av några politiska stridigheter utan nämnden har re-
dan en stor samsyn när det gäller många av Vänsterpartiets hjärtefrågor såsom jämställdhet, 
jämlikhet, HBTQI, miljöfrågor m.m. 

Vänsterpartiet försökte få till en utredning av placeringen av isarenena vid Kölen istället för 
vid Gränby sportfällt, vilket inte gick igenom. 

Sammanslagningen av de kommunala bolagen ställde vi oss bakom, men ville gärna se vad 
de anställda tyckte om saken, vilken vi egentligen aldrig fick veta. Dock så sker sammanslag-
ningen utan att minska antalet anställda, vilket är bra. 

För övrigt har åren mest handlat om covid-19 och om att underlätta för föreningar genom att 
ta bort markeringsavgifter, vilket vi stått bakom

Vänsterpartiet representeras i nämnden av: 
Karolin Lundström och Tobias Nordquist

frågan om att ställa arbetsrättsliga krav vid upphandlingar. Det är någonting som vi i GSN ser 
ger resultat nu i de upphandlingar nämnden gör. Hur uppföljning av kraven fungerar är ännu 
för tidigt att säga.

GSN genomför upphandlingar för stora belopp varje år. Det handlar ofta om olika entrepre-
nadarbeten. Kommunen har en viss kapacitet för dessa arbeten i egen regi. Vi vänsterpartis-
ter i nämnden håller på att se över om vi kan öka mängden utfört arbete i egen regi.

Vi upplever att samarbetet med minoritetsstyret i nämnden i huvudsak är gott, då vi har lik-
nande inställning i många av de övergripande frågorna. Även med den andra oppositionen, 
Uppsalaalliansen, finns relativt stor samsyn i många frågor om till exempel naturområden och 
liknande. 
Svåra kompromisser/motgångar
Vi har på det stora hela inte tvingats till några stora kompromisser under året. Ett undantag 
är att nämnden beviljade Region Uppsala dispens från miljökrav för den miljözon som utgör 
stora delar av Uppsala centrum. Bakgrunden är att regionen upphandlat bussar som inte 
uppfyller de skrärpta miljökrav som gäller för miljözon klass 1 från och med 1 januari 2021, 
utan endast de tidigare gällande kraven. Dispensen ska gälla tills regionens pågående avtal 
går ut, sommaren 2022. Alternativet till att gå med på att bevilja regionen dispens hade varit 
att kollektivtrafiken skulle ha blivit ännu dyrare för den enskilde resenären samt att resorna 
hade blivit längre och inneburit fler byten. Vi kunde inte se att en kraftigt försämrad kollektiv-
trafik skulle leda till bättre förutsättningar för miljö eller klimat.

Vänsterpartiet representeras i nämnden av: 
Erik Wiklund (ordinarie)
Bodil Brutemark (ordinarie) 
Magnus Malmström (ersättare) 
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Omsorgsnämnden
Inledning
Omsorgsnämnden har ansvar för kommunens verksamhet, som i första hand gäller funk-
tionshinder av kognitiv och psykosocial natur. Den viktigaste delen av detta är verksamhet för 
att uppfylla kommunens ansvar inom Lagen om stöd till särskilda funktionshinder (LSS) och 
psykiska funktionshinder som berörs av Socialtjänstlagen. Nämnden har också ansvar för 
den kommunala vården inom dessa grupper upp till 65 år.

Rapporten lämnas av ordinarie ledamot i nämnden, som är Lars Håkan Andersson samt 
ersättare Lena Florén. I nämnden har vi haft en gemensam  grupp med Feministisk Initiativs 
ersättare Josef Safady. Nämnden har haft 9 möten under året. Vi har under året haft 5 mö-
ten.  Vi lyckades inte riktigt komma igång med digitala möten från pandemins utbrott fram till 
hösten.

Lars Håkan har varit ersättare i nämndens arbetsutskott, samt det utökade upphandlings-
utskottet, och Lena har varit ersättare i nämndens individutskott.

Flera av mötena i upphandlingsutskottet genomfördes på tider och med varsel som Lars Hå-
kan inte kunde närvara. 

Framgångar under året och framgångsfaktorer
Den viktigaste framgången under året var att den beslutade konkurrensutsättningen av 
kommunens egna verksamhet inom personlig assistans (LSS) avbröts. Budgeten för OSN 
förstärktes också, liksom tillskott till utbyggnad av gruppboenden inom LSS. Den viktigaste 
framgångsfaktorn var vårt budgetarbete i förhållande till Mittenstyret, genom hela kommun-
gruppens, och inte minst kommunalrådets, arbete.

Svåra kompromisser/motgångar
I OSN har Mittenstyret egen majoritet, vilket gör att kompromisser inte uppstår som del i 
nämndens arbete, utan snarare blir resultat av förhandlingar på KS-nivå. Däremot kan ofta 
smärre inspel, som vi gör, komma med i svar på nämndremisser och liknande. Mittenstyret i 
nämnden föreslår inget, som inte godkänts på kommunledningsnivå.

Sättet från kommunledning att snabbt och utan grundläggande arbete med personal och 
politisk organisation föreslå sammanslagning av äldre – och omsorgsförvaltningar, har känts 
frustrerande, vi får se vad som händer i den frågan.

Vilka frågor har du/ni drivit?
Nämndarbetet har under året påverkats mycket av pandemin. Till exempel påverkas budge-
tresultaten av statens ersättningar för sjukförsäkringskostnader, samt av tydligt mindre verk-
samhet inom framförallt personlig assistans, daglig verksamhet samt hemtjänst. Detta leder 
till att befarad storlek på underskott inte kommer nås i år. Underskottet blir troligen under 20 
mkr eller mindre. Baksidan av detta är helt säkert en psykisk och social misär bland många 
brukare, vilket vi varit noggranna att påpeka och även fått gehör för från förvaltningsledning.

Vi har fortsatt att hela tiden driva frågan om vidareutbildning för framförallt den personal som 
närmast arbetar med brukarna. Vi driver också hela tiden frågan om att öka egenregin, sär-
skilt vad gäller utbyggnaden av nya boenden och motverka tendenser till att öka LOV.
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Lärdomar
När möten genomförs på länk blir möjligheten att ha ett personligt socialt inflytande på dis-
kussioner inom nämnden mindre och framförallt gentemot förvaltningens personal. Detta 
minskar möjligheten på att liksom låta ”droppen urholka stenen”. Länkade möten blir mycket 
mer av deklarationer och konstaterande än levande samtal, som upplevdes under 2019, och 
riskerar därigenom att bli hot mot demokratin. 

En annan lärdom är att nämndarbetet måste genomsyra hela kommungruppen (från alla 
nämnder alltså). För OSN har detta fungerat bra, särskilt med tanke på att vi inte har någon 
vågmästarroll. 

Vi får väl hoppas på nya möjligheter under 2021, genom att driva det kommunala arbetet 
utifrån de dilemman och utmaningar som till stor del blivit ett resultat av pandemin.

Vänsterpartiet representeras i nämnden av: 
Lars-Håkan Andersson (ordinarie)
Lena Florén (ersättare) 

Plan- och byggnadsnämnden
Nedan beskrivs årets arbete tematiskt.

Fler bostäder inom allmännyttan
Under det gånga året har Uppsala kommuns bristande arbete med att planera bostäder för 
alla blivit tydligt. För att utveckla denna planering har vi i V har drivit frågan om de mer pris-
värda SKL-husen, en form av upphandlade modulhus med klart billigare byggkostnader. Vi 
har ställt frågor i nämnden och en interpellation i fullmäktige om de arkitektoniska hinder som 
har framkommit för att bygga upphandlade modulbostäder. Minoritetsstyret har dock inte ve-
lat kännas vid detta, trots att det kommunala Uppsalahem återkommande flaggat om proble-
matiken.

Vi deltog på ett givande heldagsseminarium i Västerås om just bostadsfrågan arrangerat av 
Hyresgästföreningen och på regionens möte i samma ämne, fast mer knutet till Uppsala. 

Landsbygdsutveckling
Under sommaren 2020 besökte partiföreningen flera kransorter till Uppsala, likt 2019 och 
samlade in flera goda frågor och tankar om behovet av utveckling utanför Uppsala tätort. I 
Järlåsa var det många som frågat varför det gamla mejeriet mitt i orten står tomt, förfaller och 
har blivit en hälsofara för barn och unga. Vi lyfte därför frågan om mejeriets förfall i nämnden, 
vilket ledde till en stor UNT-artikel och löften från förvaltningen om att ärendet skall drivas 
vidare med tillsyn och förnyade samtal om ny byggnation. Vi följde upp detta på kommande 
nämnd, med att ställa frågor om utvecklingen kring Skyttorps stationsområde. Framöver pla-
nerar vi att återkommande ställa frågor gällande Uppsalas landsbygdsutveckling, kransort för 
kransort!  

Eriksberg
Vi har haft en hel del svåra beslut i nämnden under året gällande Eriksberg. Ärendena har 
gällt byggnation i skog med äldre träd (som rymmer flera växt- och djurarter än ny skog). 
Detaljplanen i Blodstensskogen var/är ett sådant ärende, planeringen i Hammarparken är 
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ett annat. Vi har varit tvungna att väga behovet av nya bostäder mot att bevara våra viktiga 
naturområden. I Eriksberg har detta betytt att vi tillåtit viss nybyggnation, samtidigt som bo-
stadsplanerna bantats rejält från de tidigare delarna av planprocesserna. För oss har det varit 
viktigt att följa upp att Uppsalahem ska få bygga fler hyresrätter i just Eriksberg, så att vi inte 
får en övervikt av nya bostadsrätter.  

Motgångar 
Att vi inte kunnat ses, på grund av Covid-19, har gjort det svårare att knyta kontakter utan-
för partigruppen. Vi saknar ett större engagemang från Socialdemokraterna angående den 
huvudsakliga frågan, bostadsbristen. De blir mer och mer tydligt att de inte är så intresserade 
av att utveckla en välfungerande allmännytta och alla möjligheter som finns med upphandla-
de hus. För att få en bättre bostadspolitik krävs en blåslampa från vänster. Vi har dock lyck-
ats få med oss MP och högerpartierna i frågor om solceller.

Det är även en utmaning att inte sitta med i majoriteten, där vi hade kunnat påverka inifrån 
och få ta del av en mindre filtrerad lägesbild från förvaltningen. Att inte ha någon gemensam 
överenskommelse att förhålla sig till gör oss mer fria i vår hållning men kräver att vi lyckas få 
till samarbeten över blockgränserna. Detta är ett utvecklingsområde.

Slutligen
Till sist har vi besökt två stadsdelsgrupper och berättat om vårt arbete i plan- och byggnads-
nämnden. 2021 ser vi fram emot att (förhoppningsvis) få komma ut mer fysiskt till stadsdels-
grupperna, för att få möte medlemmar och bolla vår stadsbyggnadspolitiken!

Vänsterpartiet representeras i nämnden av: 
Ingela Ekrelius 3:e vice ordf., Magne Björklund ledamot, Kjell Haglund ersättare
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Socialnämnden
Rekrytering av ny förvaltningsdirektör under våren 2020. V deltar i rekryteringsgruppen. V 
mister viceordförande uppdraget mars 2020. Vilket medför sämre möjligheter till insyn.

Socialnämndens resultat för 2019 är ett underskott på 25 miljoner kronor. Missbrukarvård 
och övrig vård för vuxna har ett negativt resultat på 22 miljoner kronor, verksamheten har 
framförallt högre insatskostnader än budget. Behovet av insatser har ökat under året ifrån 
målgruppen unga vuxna, antalet komplicerade ärenden har varit högt och även en ökad ef-
terfrågan ifrån målgrupp med samsjuklighet. Barn och ungdomsverksamheten har ett negativ 
resultat på 21 miljoner kronor. Verksamheten har ett högt inflöde av ärenden och en hög nivå 
av insatser, kostnader som tidigare har bokförts på verksamhet Flyktingmottagande tillhör nu 
Barn och ungdom. Verksamheten får inte full ersättning för särskilda kostnader, trots att det 
är beviljat av Migrationsverket.

Jan 2020 välkomnar V en genomlysning av nämndens arbete med ensamkommande, både 
med och utan uppehållstillstånd. Vi ser särskilt att kommunen behöver utvärdera de insatser 
som erbjudits unga som saknar uppehållstillstånd, till exempel någon form av boendeinsats. 
Detta mot bakgrund av gruppens särskilda utsatthet vad gäller försörjning och missbrukspro-
blematik som har funnits.

Februari Inom ramen för en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012 - 
2032 har Uppsala kommun under en fyraårsperiod haft möjlighet att vara en utvecklings-kom-
mun för romsk inkludering. Syftet har varit att bygga upp en struktur i den kommunala förvalt-
ningen för att förbättra romers inkludering och bedriva metod-utveckling inom de områden 
som utpekas i strategin. V stödjer detta. Nämnden fattar beslut om uppdrag till förvaltningen 
om att ta fram ett förslag om ny inriktning för arbetet med att förebygga att barn, ungdomar 
och unga vuxna begår kriminella handlingar vilket är helt i linje med Vänsterpartiets uppfatt-
ning i frågan.

Mars V stödjer godkännande av överenskommelsen om partnerskap med Uppsala rödakor-
skrets för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-3 och att godkänna överenskommelse 
om ideburet offentligt partnerskap (I0P) med TRIS - Tjejers Rätt i Samhället för perioden 
2020-01-01 till och med 2023-12-31

Pandemin. Den 16 mars 2020 aktiverades Uppsala kommuns krisledningsnämnd. Nämnden 
beslutade samma dag att rekommendera kommunens nämnder och dess utskott att fortsätta 
genomföra fysiska beslutssammanträden. Nämnden beslutade vidare att det ska möjliggöras 
för deltagande på distans om det krävs för att uppnå beslutsförhet. Socialnämnden enas om 
att följa krisledningsnämndens beslut att fortsätta hålla fysiska beslutssammanträden och att 
möjliggöra för deltagande på distans om det krävs ör att uppnå beslutsförhet.

April V förlorar tredjevice ordförande uppdraget pga. av att KF ordföranden överklagar beslu-
tet om tredje vice ordförande med motiveringen att det strider mot kommunallagen.

Rapport om ej verkställda beslut för 2019. Anledningen till att besluten om hemterapeut, 
familjebehandling, kontaktperson och kontaktfamilj inte verkställts beror till största delen på 
brist av uppdragstagare som en konsekvens av privatisering av flera verksamheter 2019. 
Anledningen till besluten om bostadssocialt kontrakt inte verkställts är brist på lägenheter.
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Maj Nämnden godkänner förvaltningens förslag till hedersresursteam och att för år 2020 
finansiera hedersresursteamet med 800 000 kronor av socialstyrelsens utvecklingsmedel för 
arbetet mot våld i nära relationer. V stödjer förslaget.

Juni Nämnden antar handlingsplan för miljö- och klimatarbete. Ett viktigt beslut i linje med 
miljö- och klimatmålen som V stödjer. För att säkerställa att planen följs har socialnämnden 
beslutat att prioritera hållbarhetsarbetet på de områden där nämndens miljö- och klimat-
påverkan är som störst, i förhållande till verksamheternas egna möjligheter att utifrån sina 
förutsättningar bestämma och styra över miljöpåverkan. De prioriterade områdena är lokalan-
vändning, transporter och konsumtion.

Augusti Lägesrapport för uppdraget; Ny inriktning för arbetet med att förebygga social oro 
och förhindra att barn, ungdomar och unga vuxna begår kriminella handlingar. I februari 2020 
beslutade nämnden att uppdra till socialförvaltningen att ta fram förslag på ny inriktning för 
arbetet med att förebygga social oro och förhindra att barn, ungdomar och unga vuxna begår 
kriminella handlingar samt återkomma med förslag till nämnden i maj månad. Redovisningen 
dröjde till augusti men resultatet ligger i linje med Vs önskemål.

September Nämnden har utmaningar när det gäller en hållbar ekonomi, där prognosen för 
helåret visar på ett underskott uppgående till 64,9 miljoner kronor. Nämnden genomför åt-
gärder för att effektivisera verksamheten och bättre möta invånarnas behov av stöd och nå 
budget i balans, men utmaningarna är stora och bedöms inte leda till budget i balans under 
2020. Per-Olof Forsblom (V) yrkar med stöd av Ludvig Arbin (L) tillägg med en att-sats en-
ligt: att uppdra till nämndens utskottsberedning att komma med förslag till återrapportering till 
nämnden utifrån den diskussion som förts i nämnden vid dagens sammanträde.

Socialnämnden beslutar 1. att avveckla stödboendet Kronparken 4, samt 2. att avveckla 
stödboendet Frey

V reserverar sig mot beslutet. Reservation Per-Olof Forsblom (V) och Lena Borg (V) reserve-
rar sig till förmån för eget yrkande. Yrkande Per-Olof Forsblom (V) och Lena Borg (V) lämnar 
yrkande och Alexandra D ’Urso (V) lämnar ersättaryttrande enligt: Vi inom Vänsterpartiet stäl-
ler oss bekymmersamma till ett hastigt beslut att avveckla stödboenden till ensamkommande 
i Uppsala. Vi har fått signaler från olika ideella aktörer i Uppsala att det fortfarande kan finnas 
behov av boende för ensamkommande barn och ungdomar, både de som har fått uppe-
hållstillstånd och framförallt de som har fått avslag på deras ansökningar och numera bor på 
gatan. Barnkonventionen är lag i Sverige och när det blir kallt och mörkt känns det inte så att 
vi beaktar barnperspektivet genom att fatta hastiga beslut utan vidare samråd och förankring 
med samhällsaktörer som jobbar med dessa målgrupper. Vänsterpartiet yrkar Att förslagen 
att avveckla stödboendet Frey och att avveckla stödboendet Kronparken 4 skickas på återre-
miss till Socialförvaltningen för ytterligare beredning i samarbete med våra 10P kontakter på 
Röda korset och Stadsmissionen. Eva Christiernin (S) yrkar avslag på Per-Olof Forsbloms 
(V) och Lena Borgs (V) yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer Per-Olof Forsbloms (V) 
och Lena Borgs (V) yrkande mot eget yrkande och finner bifall till eget yrkande.
Socialnämnden beslutar 1. att anta förvaltningens förslag till ny inriktning för arbetet med att 
förebygga och förhindra att barn, ungdomar och unga vuxna begår kriminella handlingar

V lämnar särskilt yttrande enligt: Det handlar inte bara om ungdomar och vuxna som be-
går kriminella handlingar. Det handlar även om socialt inte accepterat beteende som kräver 
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socialtjänstens insatser som rör individen själv, familjen eller det omgivande samhället. För 
att möta den uppkomna problematiken bör ett uppdrag ges från kommunstyrelsen om en 
samverkan mellan alla berörda nämnder inte bara socialnämnden (jmfr Sthlm). Detta om 
man ska få någon verklig förändring till stånd. Utveckla det redan pågående sociala arbetet 
inom förvaltningen genom att bland annat anställa fler socionomer. För att åstadkomma detta 
måste lönerna höjas väsentligt. Även polisen framhåller att satsningar måste göras inom so-
cialtjänsten. Utveckla myndighetsutövningen och se till att ha erfarna socialarbetare i frontlin-
jen. Utveckla öppna ingångar utan myndighetsbeslut för människorna till socialtjänstens olika 
verksamheter. Ropen på hårdare tag från politiska partier skrämmer inte gängen men vanliga 
människor med invandrarbakgrund. Gör ”reklam” för att ta kontakt med socialtjänsten. Åter-
skapa den geografiska områdesindelningen så att handläggare lär känna och håller kontak-
ten och kunskapen om sitt område aktuell. Kontinuiteten är viktig i socialt arbete. Förankra 
förslaget om ny inriktning nogsamt och omdömesgillt inom förvaltningen. Det gäller att få hela 
organisationen med på tåget. Låt medarbetare på alla nivåer lämna sina synpunkter. Inte 
bara chefsnivån.

Oktober Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att anta förslaget till Mål och 
budget 2021 med plan för 2022 - 2023 avseende nämndens ansvarsområde med de juste-
ringar som framgår av förvaltningens förslag. Per-Olof Forsblom (V) och Lena Borg (V) deltar 
inte i beslutet med hänvisning till partiets eget kommande budgetförslag i kommunfullmäkti-
ge.

V lämnar ett särskilt yttrande: Generellt så innehåller minoritetsbudgeten till Socialnämnden 
för lite resurser för att möta den sociala/kriminella problematik vi har i Uppsala. Man mås-
te också ta med i beräkningen prognosticerat underskott för 2020 på 65 miljoner. En viktig 
punkt att lyfta fram och trycka på är att ett uppdrag ges från Kommunstyrelsen för att möta 
den uppkomna och utbredda sociala/kriminella problematiken genom en samverkan mellan 
alla berörda nämnder inte bara socialnämnden (jmfr Sthlm). Detta om man ska få någon 
verklig förändring till stånd. Socialnämnden kan inte på ensam hand lösa de utmaningar 
som även uppstår i skolan, på fritids, osv. Utveckla det redan pågående sociala arbetet inom 
förvaltningen genom att bland annat anställa fler socionomer. För att åstadkomma detta 
måste lönerna höjas väsentligt. Det krävs ett nytt och samlat grepp kring socialsekreterarnas 
totala arbetssituation. Där är högre löner bara ett av verktygen. Här måste man vända på 
alla stenar om inte hela verksamheten ska ”gå in i väggen”. Det gäller att se över arbetsti-
der, semester, karriärvägar, arbetsledning, vidareutbildning mm. Även polisen framhåller att 
satsningar måste göras inom socialtjänsten. Utveckla öppna ingångar utan myndighetsbe-
slut så att medborgarna/människorna kan söka stöd på eget initiativ till socialtjänstens olika 
verksamheter. Ropen på hårdare tag från politiska partier skrämmer inte gängen men vanliga 
människor med invandrarbakgrund. Gör ”reklam” för att ta kontakt med socialtjänsten. Det är 
verkligt förebyggande insatser att undvika myndighets baserade insatser till förmån för frivil-
liga. Billigare och ger mer motiverade personer att jobba med för socialtjänsten Återskapa 
den geografiska områdesindelningen så att handläggare lär känna och håller kontakten och 
kunskapen om sitt område aktuell. Kontinuiteten är viktig i socialt arbete. 

15 miljoner för ökade volymer inom barn-och ungdomsvården är bra men räcker inte för de 
faktiska behoven. Engångssatsningar bör vara minst tre år som ”Sluta skjut, Bryta barn o 
ungas kriminella livsstil, Bryta kriminellt beteende i mellanstadiet, Socialarbetare i skolan i 
Gränby Sävja Stenhagen.

Inriktningsmål 2. Grov kvinnofridskränkning samt misshandel mot kvinnor som är utbrett. Vik-
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tigt att det uppmärksammas och bekämpas, mörkertalet är stort. Inriktningsmål 9 punkt 21. 
Socialnämnden är inte med bland riskyrken. Bristyrken som socionomer måste med. Inrikt-
ningsmål 9. Titta på friskfaktorer istället för sjukfrånvaro. 

Inriktningsmål 8.Medborgarinflytande, Bra med allaktivitetshus i Gränby.

Inriktningsmål 4 Indikatorer kring bemötande. Ta bort ordet ”normkritiskt” då det verkar som 
att alla inte förstår vad menas med det även om syftet är välmenande. T ex uttrycket ”på-
skynda integration” utifrån ett normkritiskt perspektiv skulle innebära att vi kommunen frågar 
oss vad varför det är alltid folk med utländsk bakgrund som ska ”integreras” men inte den 
infödda svenska ekonomisk överklassen som lever isolerade liv. Ska inte dessa uppmuntras 
att integrera med nysvenskar? Alltså: man ifrågasätta inte alls de normerna som gör det svårt 
för nya svenskar att leva på lika villkor som andra. Också i inriktningsmål 4 ignoreras helt hur 
infödda svenskar också drabbas av exkluderande beteende pga. Icke majoritetstillhörighet i 
form av hudfärg, föräldrars ursprung, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet, mm. 
Afrosvenskar är särskilt drabbade och vi borde lägga till enkäter riktade till alla Uppsalabor 
för att gräva lite mer i detta för att förstå mer även om diskriminering som infödda svenskar 
utsätts för. I inriktningsmål 8:s indikatorer, ska det ställas högre krav för medborgardialog 
med de grupperna som skyddas enligt Diskrimineringslagen? Detta för att öka inflytande av 
grupper som kanske saknar ett forum att prata om hur de upplever livet i Uppsala kommun.

November Initiativärende från V om kartläggning av ensamkommande/papperslösa. Per-Olof 
Forsblom (V), Lena Borg (V) och Alexandra D ’ U rso (V) anmäler initiativärende med yrkande 
att det som en minimiinsats görs en kartläggning av socialförvaltningen över gruppens nuva-
rande situation och möjligheter till socialnämnden samt Att regelverket i Uppsala kring nöd-
hjälp ses över eftersom flera individer nekats nödhjälp.

På ett Zoom möte med Uppsalastödet (en ideell grupp) 2020 11 09 framkom information som 
var både upprörande och stötande. Det handlar enligt uppgift om en grupp på ca 70 personer 
som drivs runt mellan olika tillfälliga boende lösningar. De har i stort inga insatser från sam-
hällets sida. Ca 50% av gruppen kommer från Afghanistan och övriga 50% från ett tiotal olika 
länder. Sverige har släppt in dessa personer och dessutom utbildat flera av dem till gymna-
siekompetens och nu finns de här bland annat i Uppsala o många av dem kan dessutom inte 
utvisas av olika skäl. De får ingen medicinsk vård, de får inget boende, de får inget arbete 
trots utbildning de får inget stöd från socialtjänsten eller andra myndigheter som kollektivt 
kört ner sina huvuden i sanden. De stöd de får är från människor, vanliga Uppsalabor, som 
jobbar och engagerar sig ideellt på humanistisk grund. Samhället har frånhänt sig allt ansvar 
och lastar över ansvaret på enskilda Uppsalabor som inte kan se dessa människor utan att 
försöka göra något för dem som i avsaknad av allt behöver någon form medmänskligt stöd. 
Till bilden hör att dessa individer trots sin utsatta position hjälper varandra så gått de kan. De 
vill inget hellre än att arbeta och göra rätt för sig. Många av dem är unga och är egentligen 
en stor tillgång för samhället som vi inte på något sätt tar till vara. Vänsterpartiet yrkar att det 
som en minimiinsats görs en kartläggning av socialförvaltningen över gruppens nuvarande 
situation och möjligheter till förändring och återrapporterar detta till Socialnämnden. Att regel-
verket I Uppsala kring nödhjälp ses över eftersom flera individer nekats nödhjälp 

December Socialnämnden har i sin inriktning för arbetet med att förebygga och förhindra att 
barn, ungdomar och unga vuxna begår kriminella handlingar givit förvaltningen i uppdrag att 
inrätta en ny enhet som riktar sitt arbete mot barn och ungdomar som ensamma eller i olika 
grupperingar bidrar till att skapa social oro och begår kriminella handlingar. Socialförvaltning-
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en och barn och ungdomsenhet 5 får i uppdrag att arbeta i enlighet med föredragningen från 
och med 1 januari 2021.Vänsterpartiet kommer att följa den fortsatta utvecklingen.

Socialnämnden har ett negativt resultat på 48,3 miljoner kronor för perioden januari-novem-
ber 2020. Barn och ungdomsvården har den största negativa avvikelsen jämfört med budget 
och har ett underskott på 58,4 mnkr. Antalet ärenden och insatser är på en fortsatt hög nivå 
och det påverkar kostnaden negativt, andelen dyra LVU-placeringar är högre jämfört med fö-
regående år. Ett långsiktigt arbete pågår för att sänka verksamhetens kostnader. Missbrukar-
vården och övrig vård för vuxna har ett underskott på 0,7 mnkr. Verksamheten har haft höga 
placeringskostnader inom missbrukarvården och arbetar med att få en effektivare vårdkedja 
för klienter som är placerade på stödboende. Övrig vård för vuxna har lägre kostnader än 
budget. Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar 
har ett positivt resultat på 10,3 mnkr.

Särskilt yttrande över ärende 9 verksamhetsplan, budget och internkontrollplan 2021 Vän-
sterpartiet tycker att innehållet och upplägget i SCN verksamhetsplan, budget och internkon-
trollplan 2021 i stort är bra, Det är mycket bra att SCN vill ha flera familjehem och öppenvård 
i egen regi. Det är en trend som borde gälla generellt att allt större andel av nämndens verk-
samhet utförs i egen regi. Att säkerställa att biståndsbedömningen är jämställdintegrerad är 
nödvändigt och bra. Att effektivisera myndighetsutövningen och att satsa på en utökad och 
förbättrad öppenvård är en satsning I rätt riktning. Att vässa förmågan att förebygga och be-
kämpa ungdomsbrottslighet och kriminalitet är en nödvändighet och e n bra satsning. Det är 
bra att man inom den myndighetsutövande barn- och ungdomsvården inrättar en enhet med 
uppdrag att inrikta sitt arbete mot barn och ungdomar som ensamma eller i olika gruppering-
ar bidrar till att skapa social oro och begår kriminella handlingar. Målsättningen är att även 
myndighetssidan ska finnas på plats på fältet när behov uppstår för att snabbt kunna vidta 
nödvändiga åtgärder. 

Det som Vänsterpartiet saknar i planen är satsningar på öppna ingångar till socialtjänsten dit 
medborgarna kan vända sig utan myndighetsbeslut och på eget initiativ. Det är ett nödvän-
digt komplement till övriga satsningar för att komma ett steg längre och nå fram till grupper 
som man annars inte når och i ett mycket tidigare skede. En återstart av “bostad först” är ett 
nödvändigt komplement för att bryta missbrukares utanförskap och många gånger också 
kriminalitet. Ett “halvägshus” bör också startas som ett sätt att ytterligare förbättra resulta-
tet efter institutionsbehandling av missbrukare. SCN måste också ta ett mer samlat ansvar 
för ensamkommande papperslösa som finns i kommunen. En kartläggning måste göras, i 
samarbete med Röda Korset och Stadsmissionen, för att med den som utgångspunkt bättre 
kunna planera och koordinera insatserna. Vänsterpartiet i samarbete med Uppsala stödet 
kan också bidra. 

Dessa satsningar måste ske genom omfördelning av resurser från myndighetsutövning till 
öppenvård och minskade kostnader för placeringar. 

Vänsterpartiet representeras i nämnden av: 
Per-Olof Forsblom 3:e vice ordf, Lena Borg ledamot, Alexandra D`Urso ersättare
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Utbildningsnämnden 
Bakgrund
Utbildningsnämndens ansvarsområde är stort i jämförelse med andra kommuner. Ansvaret 
gäller all utbildning i ett 0-19 perspektiv med undantag för vuxenutbildningen som Arbets-
marknadsnämnden har hand om. Det innebär ett ansvar för förskola, familjedaghem, skola, 
särskolan, gymnasieskola, gymnasiesärskolan och fritidshem, (ej fritidsklubb för ungdomar, 
ansvar Kulturnämnden) i Uppsala kommun. Nämnden styrs av skollagen, läroplaner, statliga 
satsningar på maxtaxa i förskolan, riktade statsbidrag och kommunens egna satsningar i Mål 
och budget.

Inledning
Utbildningsnämnden (UBN) har 15 ordinarie ledamöter och 10 ersättare. Vänsterpartiet har 
två ordinarie och en ersättare; Hanna Victoria Mörck, Daniel Rogozinski och Emma Van Aller. 
Våra röster spelar roll när det blir en avgörande fråga mellan högern och styret. Vi har under 
året haft ett samarbete med styret gällande Mål och budget, övergripande i kommunen. Det 
påverkar nämnden på så sätt att vi inte kan föreslå kostnadsdrivande åtgärder utöver de som 
är framförhandlade.

Framgångar under året och framgångsfaktorer
Högeroppositionen är starkt kritiska till regelverket för fördelning av platser till förskolan. De 
kämpar för att de privata företagen ska få bättre regler på bekostnad för barn och kommunen. 
Där har vi samverkat med styret för att behålla den reglering som finns och finjustera den 
något. Ambitionen är att det ska bli rättvist för barn och föräldrar.

Vi har även samverkat med högerpartierna för att driva fram en utredning om omvända 
skolskjutsar. Detta för att se hur vi kan förbättra förutsättningarna för våra enheter på lands-
bygderna och inte utarma och lägga ner dessa. Att samarbete högerut när det är möjligt är en 
viktig strategi för att stärka våra aktier i förhandlingar med styret.

I Mål och budget förra året förhandlade vi fram gratis simskola för förskoleklass och möjlighe-
ten för barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga att vara på fritids. Det har trätt i 
effekt och varit populära. Vi har även lyft vikten av att vi kontrollerar och eftersöker barn som 
försvinner efter lov. Där är det viktigt att vi får information i nämnden om hur det ser ut och att 
förvaltningarna har ett gott samarbete för att socialtjänsten ska kunna hjälpa barn och familjer 
som har svårigheter.

Svåra kompromisser/motgångar
Vi har inte behövt ingå så många kompromisser som varit svåra förutom Mål och budget. 
Istället så finns flera frågor där vi har en annan inställning än alla andra partier. Det gäller 
främst hur vi ska yttra oss gällande nya privata enheter. Styret har strukit texter om hur en 
nyetablering påverkar den kommunala ekonomin och de är generellt neutrala till positiva till 
nya etableringar. Vi har protesterat mot privata enheter som drivs med vinstintresse.

När privata förskolor etableras så beslutar nämnden om vilka kriterier de får ha för att tilldela 
plats till barn. Det finns regler som vi behöver följa. Vi har lyft att kötid inte borde få vara ett 
urvalskriterium och att geografisk närhet bör rankas högst som kriterium, före andra kriterier.

Den upphandlade skolskjutsen har visat sig inte fungera. I kommunstyrelsen har partiet 
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lämnat ett förslag om att ha delar av skolskjuts och färdtjänst i kommunal regi för att kunna 
säkerställa att det fungerar. Det har vi inte fått igenom.
Vilka frågor har ni drivit?
Året har till stor del handlat om Coronaviruset. Redan från våren så har åtgärder för att mins-
ka smittspridning varit i effekt och gymnasiet har haft distansundervisning och prov har ställts 
in. Nämnden har haft extra möten för att ta beslut och ändra delegationer till tjänstepersoner 
för att kunna justera verksamheten utifrån smittläget. De elever som haft distansundervisning 
har fått pengar till mat, eller så har skolan erbjudit mat för de elever som behöver det. Det har 
även blivit aktuellt att se över likvärdigheten i utbildningen. Vilket kommer att vara en stor frå-
ga framöver. Vissa elevgrupper har fått möjlighet att vara i skolan trots att huvudregeln varit 
distansundervisning för att de ska kunna få det stöd som de behöver. Att elever är i skolan 
har även kritiserats av högeroppositionen.

Vi har även försökt att belysa problemet med att Regionen lägger ner de estetiska utbildning-
arna på Wiks folkhögskola. Det är en viktig utbildning för de många som vill vara verksamma 
inom estetisk verksamhet och berör kommunen på så sätt att en vidareutbildning för våra 
elever försvinner.

Vi har drivit på för mer pengar till skolhälsovården och lagt förslag om att erbjuda mensskydd 
gratis i skolan till elever.

Lärdomar
Liberalerna i Uppsala går att samarbeta med i många skolfrågor men inte i alla. Det gäller 
framförallt frågor som rör privatisering och karriärtjänster och lönestrukturer för lärare. Höger-
partierna ligger generellt sett långt ifrån Vänsterpartiet i nämnden.

Vänsterpartiet representeras i nämnden av: 
Hanna Victoria Mörck (3e vice ordförande), Daniel Rogozinski (ordinarie), Emma van Aller 
(ersättare)
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Äldrenämnden
Inledning
Äldrenämnden ansvarar för att de som är 65 år och äldre får det stöd och den vård de be-
höver. Nämnden ansvarar för träffpunkter för äldre, seniorrestauranger, stöd till närstående, 
hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård och vård- och omsorgsboende. Nämnden deltar ock-
så i samhällsplaneringen utifrån ett seniorperspektiv och ansvarar för myndighetsutövning 
för personer över 65 år. Äldre 70 plus har tillhört de mest utsatta grupperna. Under året har 
Vänsterpartiet representerats av Tobias Smedberg som även ingått i nämndens arbetsutskott 
samt av Ingrid Nordlander, ledamot och Carl Åborg, ersättare. 

Coronapandemin
Coronapandemin som träffade Uppsala i mars präglade år 2020 i äldrenämnden. Utöver att 
ha lett till en aktivering av kommunens krisledningsnämnd ledde den även till att en särskild 
krisledningsorganisation för äldreomsorgen trädde i kraft, dels på förvaltningssidan med 
tjänstepersoner, dels på politiska sidan med en arbetsgrupp bestående av ledamöterna i 
nämndens arbetsutskott. 

Vi har haft en bra dialog mellan såväl partier som mellan förtroendevalda och förvaltning där 
vi försökt vidta åtgärder i så bred samsyn som möjligt. Besöksförbud på äldreboenden, in-
ställda dagtidsverksamheter, stegrande nivåer på användning av skyddsutrustning är exem-
pel på beslut som tagits av politik eller förvaltning. Det är i skrivande stund för tidigt att avgö-
ra om politiken och förvaltningen tagit rätt beslut i rätt tid och om brister beror på kommun, 
region eller andra aktörer/nivåer, det kommer framtida utvärderingar att få avgöra. Vi kan 
dock konstatera att flera åtgärder som aviserats nationellt tagit lång tid att se verklighet av 
lokalt, framförallt när det gäller testning och smittspårning. Tillgång till skyddsutrustning har 
under året också varit en mycket kritisk fråga vilket även frågan om medicinsk kompetens, till 
exempel läkarnärvaro, varit inom äldreomsorgen.  

Även om vi bör invänta utvärderingar vet vi en sak med stor säkerhet. Äldreomsorgen var 
mycket hårt pressad redan innan pandemin. Underbemanning, många år av effektiviserings-
krav, brister i arbetsmiljö, hög personalomsättning, låg lön, brist på kompetensutveckling, 
svårigheter med kompetensförsörjning, hög nivå av bemanningsanställda i legitimerade yr-
kan, många visstidsanställda, många vikarier. Därför menar vi från Vänsterpartiet att kommu-
nen, likt de flesta kommuner, var dåligt rustade för att möta pandemin och klara av att skydda 
personal och äldre på ett bra sätt. Vi har under året föreslagit att en utvärdering ska ske av 
hur sparbetingen påverkat vår beredskap för att möta pandemin men övriga partier har visat 
detta ointresse. 

Framgångar under året
Skillnaden mellan S och högerpartierna i den lokala äldrepolitiken är marginell, om ens till 
socialdemokraternas fördel, sett ur ett vänsterperspektiv. Men trots detta har vissa framgång-
ar kunnat nås. Vi har under året konstaterat att den planerade privatisering som iscensattes 
2019 där sex äldreboenden skulle privatiseras genom offentlig upphandling fick läggas ner. 
En anledning till detta var att nämnden, tack vare yrkanden från V, ställde höga kvalitetskrav 
i förfrågningsunderlaget. Det ledde till att det inte kom in ett enda anbud från privata företag 
vilket gör att privatiseringen ställdes in och verksamheterna drivs kvar i kommunal regi. 

Vi har också nått framgångar inom äldreomsorgen i budgetförhandlingar med minoritetsstyret 
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för nästa års budget vilket beskrivs närmre i kapitlen om kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige. 
Vi har även vunnit bifall på ett nämndinitiativ om att förnya kommunens riktlinjer för mat för 
äldre. En mycket viktig fråga för såväl hälsa som livskvalitet. 

Motgångar
Vi upplever tyvärr motgångar inom de mest centrala delarna av äldrenämndens politik. När 
det gäller bostadsförsörjning har vi återigen fått avslag på våra krav att kommunen ska ta 
ansvar för framtida försörjning av såväl särskilda boenden som ordinära boenden för äldres 
behov. Minoritetsstyret vill tillsammans med högern istället se att den framtida bostadsför-
sörjningen fortsätter ske genom etableringsfrihet för privata aktörer inom så kallad LOV-upp-
handling. Trots att denna är kostnadsdrivande, trots att den i nuläget skapat ett överskott på 
boendeplatser och om ett decennium ser ut att leda till ett underskott. 

Vi ser även motgångar när det gäller våra krav på att äldreomsorgen ska drivas av kommu-
nen och vara till för de äldre, inte drivas av och vara till för privata aktiebolag. Vi ser motgång-
ar när det gäller viljan att skapa budgetutrymme att på riktigt erbjuda kompetensutveckling 
och vettiga arbetsvillkor. Vi har också mötts av en ovilja att säkerställa att de ekonomiska 
medel avsedda för äldreomsorgen verkligen används i äldreomsorgen; istället har minoritets-
styret utöver att ”klara” sina sparbeting på 39 miljoner kronor dessutom gjort ett överskott på 
cirka 40 miljoner kronor, mitt under en pandemi. Den lilla positiva aspekt av allt detta vi kan 
se är att det blir tydligt att Vänsterpartiet är ensamma till vänster om kristdemokraterna i äld-
repolitiken och det har vi även kunnat få viss medieuppmärksamhet kring under året. 

Viktiga frågor vi drivit

De viktigaste frågorna vi drivit under året har handlat om den kroniska underfinansieringen av 
äldreomsorgen, personalens villkor när det gäller lön, arbetsmiljö och kompetensutveckling 
samt framtida boendeförsörjning och kampen mot privatisering. 

Lärdomar
Lärdomarna är många. När det gäller pandemin är en lärdom att all personal, förvaltning, 
och politik bär på en enorm förmåga att kraftsamla och ställa om sin verksamhet när den står 
inför stora hot. En annan lärdom är att år av besparingar och privatiseringar får dödliga kon-
sekvenser under en pandemi. En lärdom är att när socialdemokraterna väljer eller tvingas att 
förhandla med vänsterpartiet så gör det konkret skillnad i verksamheten, en annan lärdom är 
att det inte heller verkar finnas någon gräns för hur långt åt höger de är beredda att gå, vilket 
gör att vi kan välja eller tvingas välja att samarbeta med andra partier för att få genomslag för 
vår politik. 

Vänsterpartiet representeras i nämnden av
Tobias Smedberg (3e vice ordf.), Ingrid Nordlander (ordinarie), Carl Åborg (ersättare)
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Valnämnden
Valnämnden har i uppgift att organisera val till riksdag, region och kommun samt val till 
EU-parlamentet. Nämnden kan också få uppgifter vid kommunala folkomröstningar i andra 
kommuner.

2020 har varit ett år utan val. Med tanke på pandemin var det tur. Det är ju svårt att driva en 
valrörelse när det är begränsningar på hur många som får mötas. 

Nämnden började under hösten med valkretsindelning och att ta fram lämpliga lokaler inför 
valen 2022. I nybyggda områden är det inte lätt att hitta lämpliga vallokaler.  Det finns en 
samsyn i nämnden om att vi ska försöka öka valdeltagandet och att alla väljare ska ha möj-
lighet att få information om hur valen går till. Den informationen ska ju också finnas på andra 
språk än svenska. 

Vänsterpartiet representeras i nämnden av: 
Jan Höglund (ersättare)
Andreas Haidemenos (ordinarie) 

Namngivningsnämnden
Namngivningsnämnden (NGN) ”har till uppgift att besluta om namn på kvarter, gator, bo-
stadsområden, vägar, broar och allmänna platser”. Eftersom pengar inte är inblandade (annat 
än för själva nämndverksamheten) kommer de politiska inslagen, i den mån de överhuvudta-
get förekommer, att röra sig på ett mera symboliskt plan.

NGN är en 13-nämnd (med 5 ersättare) där minoritetsstyret har majoritet (7 av de 13 platser-
na, 5 S och en vardera för L och MP). Vi i V, med en ordinarie och en ersättare, är inte repre-
senterade i AU, vilket har inneburit att våra påverkansmöjligheter varit mycket begränsade; 
när ärendena nått nämnden har de i det stora hela redan varit avgjorda.

Åtminstone delvis som en följd av pandemin har verksamheten i NGN under året varit ganska 
så begränsad. Ett av de fyra mötena ställdes in, på ett fanns inga beslutsärenden över huvud 
taget, och inte heller på de två återstående fanns särskilt mycket att orda någonting om. Det 
enda som kanske kan vara värt att nämna är att vi vid ett par tillfällen hade skäl att påpeka 
att nämnden hittills under mandatperioden har gått tvärsemot riktlinjerna om att ”kvinnor ska 
prioriteras vid namngivning efter personer, i syfte att nå en jämn könsfördelning”.

Vänsterpartiet representeras i nämnden av: 
Lennart Larsson, Anders Fraurud
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Djurförsöksetiska nämnden samt 
Nämndeman vid Uppsala tingsrätt
I båda dessa uppdrag är jag nominerad av och representerar Vänsterpartiet i Uppsala. Upp-
dragen betraktar jag dock som stående utanför partipolitiken.

Som Nämndeman har jag varit schemalagd cirka 1 dag per månad. Dock, har år 2020 varit 
annorlunda än övriga år. Under den senare delen av vårterminen exkluderade tingsrätten 
+70-åringar samt även likaledes under september månad. Från oktober fungerar allt ”nor-
malt” igen vilket innebar att +70-åringar själva fick avgöra om man ville närvara. Jag har 
således deltagit sedan oktober. Vad gäller de ärenden som nämndemännen blir tilldelade är 
de inte kända förrän straxt innan förhandlingen börjar. Således fodras ingen tid för förberedel-
se. Helt kort: Uppdraget är intressant och ger en bra inblick i den juridiska verksamheten vid 
tingsrätten. Jag tycker också att nämndemannasystemet är viktigt att värna. Det utgör ju en 
”medborgerlig insyn” i verksamheten som upprätthålls av Domstolsverket.

Som Suppleant i Uppsala Djurförsöksetiska Nämnd (UDN) deltar man i två månatliga möten. 
Ett beredande möte där man går igenom månadens ansökningar. De frågor som uppstår vid 
genomgången av ansökningarna skickas vidare till respektive forskare (dvs den som ansö-
ker). Utifrån ansökningarna plus svaren på beredningsgruppens frågor beslutar månadens 
andra möte om ansökningarna godkänns, avslås eller bordläggs.

Utöver dessa möten innebär uppdraget också inläsningar som förberedelse till respektive 
möte. Uppdraget ger en god inblick i hur djurskyddsfrågor avseende försöksdjur hanteras i 
samhället.

Hälsningar
Karl-Gustav Jacobsson 
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Uppsala Vatten och Avfall AB
Bolaget levererar dricksvatten, renar avloppsvatten, hämtar hushållsavfall, producerar biogas 
och återvinner avfall. Till sitt förfogande har bolaget bland annat femton vattenverk, tio re-
ningsverk, sju återvinningscentraler, en modern avfallsanläggning med deponi och en bioga-
sanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar.

Den nya brukningstaxan för VA infördes från 1 april. Bolaget och även styrelsen har lagt ned 
en hel del arbete för att besvara frågor och kritik av den nya taxekonstruktionen som innebär 
att för VA-kollektivet som helhet beräknas intäkterna till 50 % vara en fast avgift och till 50% 
rörlig beroende på vattenförbrukningen. Särskilt har den kraftiga taxehöjningen för vissa små 
studentlägenheter uppmärksammats och det inte klart informerades före införandet. Dock 
är det inte bolagets uppgift att bedriva fördelningspolitik. Det är dock glädjande att VA -verk-
samheten under året kunnat hämta in det underskott som verksamheten dragits med sedan 
kostnaderna för den stora översvämningen sommaren 2018. 

Bolaget arbetar aktivt med planering av nytt vattenverk i Storvreta som beräknas anläggas 
under 2021 – 2024. Utredning för att förstärka vattentäkten i Järlåsa beräknas bli klar 2021. 
En ny tryckstegringsstation (reservoar) i Almunge planeras anläggas 2022-2025. I Uppsala 
stad beräknas en ny reservvattentäkt anläggas vid Galgbacken 2022-2025.

Uppsalapaketets stora planerade utbyggnad i södra staden kommer att ställa stora krav på 
bolaget och framtida ytterligare höjning av VA taxan kommer att krävas. Bolagets totala in-
vesteringsbehov beräknas öka från utfall under 2010-talet på i snitt 250 miljoner kronor till ca 
500 miljoner kronor per år under 2020-talet och med en beräknad investeringstopp på drygt 
en miljard kronor i början av 2040-talet om det blir aktuellt att genomföra överföring av vatten 
från Dalälven för att klara den expanderade stadens behov.

Bolaget har stämt Försvarsmakten för förorening av Uppsalas vattentäkt med PFAS. Stäm-
ningen grundar sig i de extra kostnader bolaget varit tvunget att bära för rening av PFAS från 
dricksvattnet. Huvudförhandling ska enligt plan ske i maj 2021. Vid bolagets ägardialog lyftes 
denna fråga med kommunledningen och om frågan också bör lyftas nationellt på politisk nivå. 
Vi har haft kontakt med Vänsterpartiets representanter i riksdagens försvarsutskott och miljö- 
och jordbruksutskott. Vi anser också att frågan bör lyftas inom partiet i Uppsala.  

Under året har införandet av papperspåsar för hushållens matavfall fortsatt. 

Bolaget har under året även ingått i forskningsprojektet Crush Covid med Region Uppsala 
samt Uppsala Universitet. Projektet går ut på att spåra Covid-19 i avloppsvatten.

Vänsterpartiet representeras i bolaget av 
Jacob Johnson, Sandra Levin
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Uppsala stadsteater AB
Inledning
I Stadsteaterns ägardirektiv framgår att bolaget ska, främst genom produktion av scenkonst 
med egen ensemble, aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala, aktivt bidra till 
utveckling av besöksnäringen och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka 
och bo i. Bolaget ska presentera egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahålla en 
arena för gästspel och andra aktiviteter, föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra 
kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt 
bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Framgångar under året och framgångsfaktorer
Inte drivit något särskilt. Verksamheten bedrivs i enlighet med Vänsterpartiets mål. 
För bolagets del har det otroligt nog gått att klara budgeten, trots stora inkomstbortfall. En hel 
del blev förstås inställt, och innebar också rejält minskade kostnader därmed. 

Svåra kompromisser/motgångar
Blev ingen strategidag inom styrelsen på grund av corona.  
För bolaget har pandemin naturligtvis inneburit stora svårigheter och enorma anpassningar. 

Vilka frågor har ni drivit?
Frågorna som varit i styrelsen har naturligtvis handlat mycket om att hantera Corona på bästa 
sätt. Styrelsen har stått enad bakom de förslag som ledningen på teatern har gjort. 

Inte drivit något särskilt. Verksamheten bedrivs i enlighet med Vänsterpartiets mål. 

Lärdomar
Snarast då just att den politiska rollen i ett kommunalt bolag som detta, när det fungerar som 
det ska (och arbetar i linje med Vänsterpartiets ideologi), ofta är rätt passiv, något som kan 
kännas ovant och kanske obekvämt för många. 

Vänsterpartiet representeras i bolaget av
Lisa Skiöld och Liza Boëthius
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Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 

Uppsala kommun skolfastigheter AB bidades 2013. Bolaget förser kommunen med pedago-
giska lokaler för barn och unga. Större delen av kommunens skolor och förskolor ägs och för-
valtas av skolfastigheter.  Skolfastigheter hyr ut fastigheter till skol- och förskoleverksamhet 
i Uppsala kommun. Totalt ingår 135 fastigheter på olika platser i kommunen, det motsvarar 
cirka 405 000 kvadratmeter lokalyta.

Under året har ett stort antal renoveringar, om byggnation och nybyggnationsprojekt pågått 
och några av de blev klara. De viktigaste och stora projektet var att börja med bygga av nya 
Gottsundaskolan, Brantingskolan, kvarngärdesskolan, Bälinge skola och Bälingeby förskola 
osv. 

Under hösten har verkställande direktor avgått och en tillfällig verkställande direktor tillsatt.

Efter sommaren var alla möten digitalt.

Vi har inte drivits speciella frågor i bolaget.  Alla styrelse ledamöter ska arbeta för bolagets 
bästa.

Vänsterpartiet representeras i bolaget av
Huseyin Alpergin (ordinarie), Tove Fraurud (ersättare)
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Industrihus AB (IHUS) / 
Förvaltningsbolaget 
Året har helt kommit att handla om utförsäljningen av hela IHUS bestånd utifrån fullmäktiges 
beslut.
Vi i styrelsen har varit helt överens om att försöka behålla en del av fastighetsbeståndet i bo-
laget för att kunna arbeta vidare med att utveckla fastigheter utifrån marknadens behov. 

Bolaget avvecklas och ingår i det av fullmäktige beslutade nya fastighetsbolaget.
Jag har för vår del bevakat personalens väl och ve under tiden för avvecklingen och det har 
tagits stor hänsyn till deras behov av fortsatt anställning i kommunen.
Bolaget och styrelsen kommer att vara avvecklade i början på hösten 2021. Utbyggnad 

Förvaltningsbolaget
Bolaget har under året i huvudsak ägnat sig åt det nya Stadshuset som löper på enigt tids-
plan och beräknas kunna tas i bruk november 2021.

Walmstedska gården har rustats upp under året och har delvis fått nya hyresgäster.
Även Förvaltningsbolaget kommer att ingå i det nya fastighetsbolaget.

Den förändring som nu sker i kommunen avseende fastigheterna med ett gemensamt bolag 
har vi sagt ja till och det är bara att hoppas att det kommer fungera. 

Ledamot i styrelsen för IHUS och Förvaltningsbolaget är
Kjell Haglund
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Kommunrevisionen
Kommunrevisionen har, enligt Kommunallagen (KL), till uppgift att granska all verksamhet 
som bedrivs i nämnder, styrelser och kommunala bolag och bedöma om ”verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt….och om 
den interna kontroll som görs inom nämnden är tillräcklig” (KL).

Revisionen ska yttra sig över delårsrapporten (hösten) och till kommunens årsredovisning 
avge en revisionsberättelse, samt då även till fullmäktige föreslå om ansvarsfrihet ska bevil-
jas för styrelser och nämnder. I övrigt bestämmer revisionen själva vilka områden/frågor inom 
den kommunala verksamheten man vill granska och avge en rapport kring. Kommunrev i 
Uppsala har 11 av KF utsedda ledamöter och för denna period finns ledamöter valda för alla 
partier i KF utom Fi. 

Under 2019 gjorde kommunrevisionen upphandling av biträde (revisionsfirma som på upp-
drag av kommunrevisionen tar fram rapporter mm) för 2020-2023. Det blev PWC som fick 
uppdraget.

KPMG fanns kvar tills arbetet med granskning av kommunens årsredovisning och revisions-
berättelsen var klar i april 2020 och ett antal rapporter som tagits fram av KPMG avlämnades 
även under våren.

PWC började sitt arbete direkt under 2020, så fram till mitten av april var kommunrevision-
ens sammanträde delade mellan att ta ställning till rapporter från KPMG och planera för nya 
granskningar med PWC. 

Från april har revisionen haft sammanträden digitalt. Endast ordförande och sekreterare har 
varit på plats i kommunhuset för att leda mötena.

I den revisionsberättelse som lämnades för 2018 föreslog revisorerna att fullmäktige skulle 
rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen, pga att man inte fullt ut slutfört arbetet med att 
rätta felaktigheter i exploateringsredovisningen (ffa försäljning och köp av mark).

I revisionsberättelsen för 2019 (april) bedömer revisorerna att denna redovisning nu är kor-
rekt. Ingen allvarligare kritik i övrigt framförs i denna berättelse – dock säger revisorerna att 
nämnderna behöver förbättra den interna kontrollen och att kommunens kontroll och hante-
ring av anställdas bisysslor behöver förbättras. Inte heller i revisionens bedömning av kom-
munens delårsrapport per 31 augusti 2020 (oktober) finns någon allvarligare kritik.

Under 2020 har ett antal granskningsrapporter tagits fram, behandlats av revisionen vid möte 
och som regel har en skrivelse gått till berörd nämnd/nämnder med viktiga iakttagelser och 
begäran om yttrande från nämnden med anledning av rapporten. Bland granskningsrappor-
terna kan nämnas:



34

• Granskning av kommunens informationssäkerhet (januari)
• Granskning av hantering och kontroll av anställdas bisysslor (april)
• Granskning av främjande o förebyggande arbete bland unga för att minska våld 

och kriminalitet(april)
• Granskning av uppföljning insyn privata utförare (oktober)
• Granskning av verkställighet KF:s beslut (oktober)
• Granskning av strategisk kompetens försörjning (oktober)

Under många år har kommunrevisionen till vissa sammanträden bjudit in nämndpresidiet och 
tjänstemän för dialog om aktuella frågor i verksamheten mm. Under året har revisionen träffat 
(digitalt) Miljö och hälsoskyddsnämnden, Räddningsnämnden, Idrotts- och fritidsnämnden 
samt Plan- och byggnadsnämnd. Revisionen har även anordnat Bolagsdag och Nämnddag 
under hösten samt seminarium kring Etik och antikorruption.

Vad gäller Covid 19 har kommunstyrelsen i maj beslutat att låta göra en extern utvärdering av 
kommunens arbete med detta, och senare på begäran av äldrenämnden en extern utvärde-
ring av äldrenämndens arbete. Revisionen avvaktar resultatet av dessa utvärderingar.

Ove Heimfors, Kommunrevisor

Uppsala kommun Sport- och re-
kreationsfastigheter AB
Bolaget kommer att upphöra under 2021 i och med sammanslagning med andra bolag. Jag 
tycker det är en bra förändring men jag märker att mitt engagemang minskat lite av detta.
Det mesta av styrningen ligger helt utanför bolaget, det är ju framförallt en ekonomisk kon-
struktion att kommunen har bolag. Att ta upp politiska frågor i styrelsen har blivit svårare 
under denna mandatperiod.

Studenternas blev färdigt under 2020. Tyvärr har uppsalaborna inte kunnat ta det i bruk riktigt 
ännu pga av pandemin, jättesynd förstås.
 
Bolaget har fortsatt att jobba med god följsamhet till ägardirektivet, både med idrotts- och re-
kreationsanläggningar. Särskilt miljötänket tycker jag har utvecklats och fått en numera själv-
klar acceptans, t ex intresse att spara energi och att bygga miljövänligt - under förutsättning 
att tilldelad budget medger det.

Vänsterpartiet representeras i bolaget av
Ord ledamot i styrelsen Jenny Jansson, ersättare Tobias Nordqvist.



35

Uppsala Konsert & Kongress AB
Bakgrund
UKK:s styrelse består av sju ordinarie ledamöter varav en vänsterpartist Monica Lindgren Pe-
tersson och fyra ersättare.  Niklas Malmberg ordförande (MP) avsa sig sitt uppdrag i decem-
ber 2019. I februari 2020 avgick två socialdemokrater, en ledamot och en ersättare; en liberal 
ersättare; en centerpartistisk ledamot. Till ny ordförande utsågs Wolkert Wolkert (MP) som 
tillträdde i januari och övriga nya ledamöter och ersättare tillträdde i februari. Niklas Malm-
bergs avgång beror på att han godkände direktörens mycket stora avgångsvederlag på 21 
månadslöner. Niklas beviljades på grund av sitt agerande inte ansvarsfrihet av revisorerna. 
Det skriftliga yttrandet som jag skrev efter att han helt på egen hand beviljat VD 21 månads-
löner och där jag påpekade att ordförande inte hade skött detta korrekt var en viktig anled-
ning till att han inte fick ansvarsfrihet. 

Inledning
Kommunfullmäktige har i samband med budget för 2021 tagit beslut om en ny ägaridé för 
bolaget som i huvudsak beskriver vilken typ av verksamhet UKK ska bedriva. 

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix 
av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar 
och inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, natio-
nellt och internationellt.

Bolaget ska genom sin event-, kongress- och konferensverksamhet aktivt bidra till utveckling-
en av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besö-
ka, leva och verka i.

Bolaget ska samspela med omgivningen och medverka till en levande stadskärna som vid-
gas mot östra Uppsala utifrån sin geografiska plats.

Bolaget ska samverka med aktörer som stärker de olika verksamheterna inom musikens
respektive event-, kongress- och konferensverksamhetens områden.

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft.

Den huvudsakliga förändringen i den nya ägaridén är det ökade fokuset på musik och att 
kommunfullmäktige trycker på affärsmässigheten. Det har funnits en hel del kritik mot att UK-
K:s verksamhet under tidigare VD fick ökat fokus på kultur, event och upplevelser. UKK fick 
dessutom i budgeten för 2021 sänkt aktieägartillskott från 32 mnkr till 29 mnkr. 

Utöver vad som nämns i ägaridén så är Regionens stiftelse Musik i Uppland en mycket viktig 
samarbetspart. UKK har inga egna musiker utan det har Stiftelsen Musik i Uppland i form av 
tre olika orkestrar. Musik i Uppland hyr ett helt våningsplan i UKK och har sina repetitioner på 
UKK:s stora scen. 

Pandemin har präglat hela 2020 med undantag av de första två månaderna. UKK har haft 
helt stängt i mars-augusti. Under september - mitten av november så hölls konserter med 
sammanlagt 50 deltagare och restaurangen var öppen. UKK är en mycket viktig aktör för att 
hålla kulturlivet under armarna och erbjuda musikbranschen möjlighet till inkomster. Detta 
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innebär att UKK har anordnat konserter med förlust under några månader. Inga konferenser 
har hållits. 

Personalen har varit delvis permitterad, restaurangpersonal har varit utlånade till kommunens 
måltidsservice. UKK har sökt om samtliga statliga bidrag som har varit möjliga att söka. En 
rad konserter har filmats och streamats.  Kockarna har lagt ut filmer med inspiration och re-
cept på maträtter. UKK kommer enligt prognosen för 2020 att gå 16 mnkr back, vilket med en 
budget på cirka 85 mnkr är mycket. Förlusten kommer att täckas av Uppsala Stadshus AB. 
Även 2021 kommer att bli ett tufft år för UKK. Det kommer att ta tid innan verksamheterna 
törs börja boka fysiska möten och kongresser vilket är en stor inkomstkälla för UKK. 

Framgångar under året och framgångsfaktorer
En ny verkställande direktör Henrik Lillsjö har anställts. Han började i juni 2020. Han ger ett 
gott intryck även om han har fått en svår start. 

Jag drev under hela förra mandatperioden att styrelsen i årsredovisningen skulle få en re-
dovisning av antalet frontpersoner från respektive kön, vilket mötte motstånd hos dåvarande 
VD. I UKK:s affärsplaner står nu som målsättning ”Lika andel manliga som kvinnliga frontper-
soner på kulturproduktioner (Keychange). ” 

Vilka frågor har du drivit och motgångar
I mars 2020 lag jag en skrivelse om att utreda sänkta biljettpriser (cirka 150 kr) för mindre 
attraktiva platser i stora salen. Biljettpriserna är alltför höga på vissa konserter idag vilket 
utestänger många människor från härliga musikupplevelser. På stadsteatern säljs platserna 
på sista raden för cirka 150 kr då borde UKK kunna göra lika. Jag har under de sex år jag 
varit ledamot varit på många konserter och jag har hört med Torsten Rehn tidigare ledamot 
i UKK:s styrelse och en mycket aktiv konsertbesökare. Bänkarna längst bak på balkong och 
på sidorna är på de flesta konserterna tomma. 

VD gjorde en utredning där han menade att det skulle vara möjligt att erbjuda röda avgång-
ar för icke sålda platser eller särskilda rabatter till utvalda grupper. Jag föreslog att styrelsen 
skulle erbjuda röda avgångar men förslaget röstades ner. I affärsplanen för 2021 finns en 
åtgärd om att göra en översyn av möjlighet att erbjuda biljetter med reducerat pris för utvalda 
grupper. Jag reserverade mig mot detta till förmån för mitt eget förslag om sänkta biljettpriser. 

Vänsterpartiet representeras i bolaget av
Monica Petersson
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Uppsalahem AB
Inledning
UppsalaHem är Uppsala kommuns allmännytta, och äger samt förvaltar ca 16 000 bostäder 
med fler än 30 000 hyresgäster. Uppsalahem är Uppsalas största byggherre och hyresvärd.   
I UppsalaHem har vi posterna som tredje vice ordförande och suppleant.

Framgångar under året och framgångsfaktorer
I UppsalaHem har vi uppnått flera framgångar under året. Vi har lyckats stoppa ombildningar 
i sin linda på ett projekt. Därtill har vi fortsatt sett till att UppsalaHem prioriterat att lyfta frågor 
om våld mot kvinnor och flickor.

En fråga som bolaget har arbetat med är en så kallad masterplan. Det är en plan som ska 
peka ut hur UppsalaHem ska utvecklas under de närmsta tio åren. Här har vi agerat för att 
öka byggtakten skrivits in, samt att vi ska bygga billiga hyresrätter som folk har råd med. 
Vidare har en stor fråga för styrelsen varit vad som ska ske med Studentstaden. Tack vare att 
Vänsterpartiet snabbt satte ned foten i frågan fick vi en majoritet med oss att bevara Stu-
dentstaden och dess varumärke.

Eftersom UppsalaHem är en bolagsstyrelse och inte nämnd söker vi konsensus oftare än 
vad andra valda organ i kommunen gör. Genom att samverka och vara ute tidigt och klargöra 
våra åsikter har vi lyckats få med oss både minoritetsstyret och högeroppositionen. I de fall vi 
inte har lyckats med det har bordläggning och begäran om ytterligare underlag varit en fram-
gångsrik strategi.

Svåra kompromisser/motgångar
Vi har inte behövt gå med på tuffa kompromisser. Däremot har vi inte nått dit vi vill med Upp-
salaHems ingångsvärden i hyresförhandlingar och med relationen till Hyresgästföreningen.

Vilka frågor har du/ni drivit?
Under året har vi inom ramen för styrelsen drivit några frågor – framförallt genom direkt kon-
takt med förvaltningen, frågor till styrelsen och genom att be om underlag:

• Inga oseriösa aktörer/underleverantörer. Det här handlar om att se till att inga av de som 
bygger åt oss använder sig av svart arbetskraft, lönedumpar eller bryter mot kollektivavtal. 
Som beställare har vi ett ansvar, som juridiska möjligheter att agera mot det.

• Säkra inomhusmiljön för boende/rusta mot klimatförändringarna. Vi vet att klimatföränd-
ringarna innebär stora konsekvenser för våra bestånd i Uppsala. Värmeböljor och förhöjd 
översvämningsrisk är de främsta riskerna som hotar både bestånd och hyresgästernas 
levnadsstandard. Här behövs det större investeringar för att säkra mot det, samt att vi 
tänker om hur vi bygger. Vi har lyft frågan genom att få in skrivelser i olika planer, be om 
underlag och lyfta frågan för diskussion under styrelsemöten.

• Bättre relationer med Hyresgästföreningen och lägre hyror. Relationen med hyresgästför-
eningen är frostig, och det finns inte ett långsiktigt samarbete. Som enda röst i styrelsen 
står vi på hyresgästkollektivet sida och ifrågasätter ofta den rätt ensidiga bild som presen-
teras av hyresgästföreningen. Med ett bättre samarbete kan vi få ned hyrorna.
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Uppsala Bostadsförmedlingsbolag AB
Det har varit ett år som gått fort, under corona har de flesta möten vi haft varit digitala. Det 
kan vara ett problem för de som inte har anpassad digital miljö hemma eller på sin ordinarie 
arbetsplats.

I det stora hela så går Bostadsförmedlingen med vinst, trots att prognosen till en början var 
att man skulle få ett underskott. Därför var köavgifthöjningen onödig. Hur man kan rättfärdiga 
det för invånarna i Uppsala är helt enkelt att det skadar inte att ha en god ekonomi i Bostad-
förmedlingen utifall oförutsedda utgifter kommer. Som ordinarie ledamot och ersättare tycker 
vi naturligtvis att man bör sänka köavgiften istället. Uppsala Bostadsförmedling har inlett ett 
samarbete med Boplats Syd (Malmös Bostadsförmedling) om digitala förmedlingssystem, 
med avsikt att göra det enklare och billigare när man delar på många kostnader. I framtiden 
hoppas man att fler förmedlingar ska ansluta sig. 

Vi har också haft en digital utbildning för styrelser i kommunala bolag, som var bra.

Vänsterpartiet representeras i bolaget av
Alexandra Valdez, Karin Bennemo

• Bygga mer innovativt och grönt. Som ett led i att minska vår klimatpåverkan, kunna klara 
expansionen av Uppsala på ett hållbart sätt, hålla ned hyrorna och säkra oss mot klimat-
förändringarna är innovativt och grönt byggande viktigt om vi driver i varje enskilt ärende, i 
den generella planeringen och som övergripande strategiskt mål för UppsalaHem.

• Jämställdhet. UppsalaHem har mottagit priser för sitt jämställdhetsarbete, mycket tack 
vare det arbete V har drivit tidigare mandatperiod. Vi fortsätter lyfta frågan.

Vänsterpartiet representeras i bolaget av
Per Markus Risman, Lisette Stenberg
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Uppsala Kommuns Fastighets AB
Inledning
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag är ett allmännyttigt fastighetsbolag som har till 
uppgift att bygga, äga, utveckla och förvalta centrumanläggningar, bostäder och lokaler inom 
Uppsala kommun. Fast i princip enbart Gottsunda centrum. Bolaget ägs till 100 % av Uppsa-
la kommun. 

Framgångar under året och framgångsfaktorer
Den stora framgången under året har varit att samtliga ledamöter i styrelsen nu tycks vara för 
att bolaget ska fortsätta förvalta centrumet. Detta utifrån insikten att det är dumt att sälja ett 
bolag till undervärderat pris. Vi har sett att även representanter för de två ledande partierna 
nu agerar mot sina moderpartier.

UKFAB har tagit fram en alternativ utvecklingsplan för centrumet som lyfter fram möjligheten 
att skapa ett ekonomiskt bärkraftigt centrum med utveckling av samtliga delar.

Vi har gett vårt stöd till bolagets ledning, påpekat Vänsterpartiets principiella inställning samt 
även uppmärksammat övriga representanters förändrade inställning till att bevara centret i 
egen regi.

Svåra kompromisser/motgångar
Det känns inte som det varit några särskilda motgångar eller kompromisser. Motgången har 
möjligen varit moderbolaget/kommunens idoga försök att sälja bolaget och samtidigt avlöva 
bolaget från inkomstbringande enheter. Vi har fortsatt att hävda att bolaget bör finnas kvar 
och fortsatt förvalta Gottsunda centrum.

Vilka frågor har ni drivit?

Se ovan - försäljningsfrågan har varit absolut dominerande.

Lärdomar
Coronan har påverkat arbetet och inflytande stort. Vi har sedan i våras haft enbart digitala 
möten och eftersom många diskussioner förs vid möten under pauser och raster har arbetet i 
styrelsen blivit lidande av detta.

Vänsterpartiet representeras i bolaget av
Edip Akay (ordinarie) och Gunnar Kraft (suppleant)
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Medaljdelegationen
Medaljdelegationen ansvarar för kommunens hyllande av de anställda som arbetat i kommu-
nen i 25 år eller mer. I arbetet ingår att planera utdelningen av gåvan. Medaljdelegationen 
utser också kommunens hedersmedaljörer. 

Denna mandatperiod är den andra någonsin som Vänsterpartiet har en plats i delegationen. 
Utöver kommunfullmäktiges presidium är det endast två personer till i delegationen. 

Inför att hedersmedaljörer skulle utses kom det in förslag på män och endast en kvinna. Jag 
la då ordentlig tid på att sammanställa framför allt kvinnor som passade in på kriterierna och 
vände mig också till kommungruppen för att få fler förslag, vilket jag fick. Även om bara en av 
kvinnorna på min lista utsågs så har vi nu flera bra namnförslag till kommande år.

När man ska utse personer som på olika sätt gjort en insats för Uppsala krävs det kompro-
misser hela tiden, olika politisk inriktning påverkar också vad man tycker är en bra insats. 
Eftersom medaljdelegationen går fram med ett helhetsförslag kan man behöva acceptera 
medaljörer som man själv inte är så nöjd med. Eftersom det är en helhet kan jag inte heller 
säga hur jag sett på medaljörerna. Den som granskar namnen kan nog gissa sig till det ändå.

Ett förslag la jag in mitt veto mot och var tydligt med att om den personen utsågs skulle jag 
inte kunna stå bakom förslaget. Förhoppningsvis har jag fått bort den personen från listan på 
tänkbara medaljörer eftersom den som hårdast drev detta namn lämnat delegationen.

P.g.a. pandemin har ingen medaljmiddag kunnat hållas i år, även om vi länge planerade för 
det. De som fått medalj 2020 kommer istället att hedras 2021. Eftersom den som får medalj 
också får ett presentkort på en cykel (som tillkom på mitt förslag för några år sedan) eller 
konst drev jag igenom att presentkortet ändå skulle delas ut i år eftersom medaljörerna kunde 
planerat t.ex. cykelinköp. 

Vänsterpartiet representeras av
Ilona Szatmári Waldau
Ledamot medaljdelegationen

Stiftelsen Jälla Egendom
Det år 2020 har varit ett mycket speciellt år Corona har påverkat arbetet i stiftelsen med mest 
digitala möten. 

Stiftelsen Jälla Egendom (SJE) syfte är att förvalta den egendom stiftelsen vad gäller fastig-
heter och mark. Den nyttjas av Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Framgångar under året och framgångsfaktorer
Stiftelsen med alla typer av utrustning och apparater som drivs av el gör ett djupt ingrepp i 
ekonomin för stiftelsen och en möjlighet är att installera solpaneler till försörjning kostnaden 
för detta skulle hamna på ungefär 1,5 miljoner kronor vilket är en betydande summa men 
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skulle tjänas in på ca 10 år. Det är den ekonomiska finansieringen som det behövs hjälp att 
lösa.

Det som är viktigt är att stiftelsen i lugn och ro får arbeta med att driva det ekologiska 
jordbruket. Moderater och centerpartiet vill att detta skall avslutas och återgå till konventio-
nellt jordbruk.

Har fått bra stöttning från V och Tobias.

2020 har som sagt varit ett mycket speciellt år med möten på distans hoppas att 2021 kom-
mer att bli annorlunda. Och nya tag kommer att tas vad gäller finansiering av projektet.

Vid tangenterna 

Bror Hjorths Hus
Bror Hjorths Hus drivs av Bror Hjorthstiftelsen som är en kommunal stiftelse som bildades 
1986. Bror Hjorthstiftelsen har som ändamål:

• att förvalta och vårda den konst av Bror Hjorth och den egendom i övrigt som genom 
överlåtelse och deposition överlämnats till stiftelsen.

• att hålla denna egendom samlad och i museiform tillgänglig för allmänheten i ett Bror 
Hjorthmuseum i stiftelsens fastighet Kåbo 32:19.

• att stimulera och underlätta studier av och förståelsen för Bror Hjorths konst.

Museets verksamhet kan grovt delas in i tre områden:
• Samlingen, dvs. Bror Hjorths konst och hem
• Konstpedagogisk verksamhet för barn och unga
• Utställningar med nutids- och 1900-talskonst och program
• 

Verksamheten i Bror Hjorths Hus bedrivs med anslag från Uppsala kommuns kulturnämnd 
och de egna intäkter huset kan förvärva. Museet har den största och mest representativa 
samlingen av Bror Hjorths konst och bedriver en omfattande konstpedagogisk verksamhet för 
alla åldrar. I museets konsthall visas tillfälliga utställningar och ett flertal föredrag och konser-
ter arrangeras varje år. Den Coronasituation som präglat den senaste tiden har påskyndat 
och ökat den digitala närvaron och utbudet, med visningar och information om verksamheten 
i digitala kanaler. Den fysiska tillgängligheten förbättras kontinuerligt. Numer finns högtalare 
och hörslinga installerat i både konsthall, ateljé och vardagsrum. I verksamheten finns det en 
strävan mot att ha en jämn fördelning av utställare när det gäller kvinnor och män . Persona-
len bedriver en mycket bra och medveten verksamhet som de på ett förtjänstfullt sätt anpas-
sat till Coronasituationen genom att lägga ut mer kvalitativt material på museets hemsida.

Uppdraget och arbetet i Bror Hjorthstiftelsens styrelse innebär huvudsakligen att stödja 
personalens arbete och synliggöra Bror Hjorths Hus viktiga och högkvalitativa verksamhet 
för mina partikamrater i kulturnämnden. Det har inte funnits några politiska meningsskiljakt-
igheter i stiftelsens styrelse under året. Uppdragets karaktär gör att det normalt inte uppstår 
sådana.
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Framgångar under året och framgångsfaktorer
Inget särskilt att rapportera.

Svåra kompromisser/motgångar
Inget särskilt att rapportera.

Vilka frågor har du/ni drivit?
Inget särskilt att rapportera.

Lärdomar
Uppdraget som ersättare i stiftelsens styrelse har varit stimulerande och gett en god inblick i 
Bror Hjorths Hus verksamhet. Den allmänna lärdomen är att det finns goda skäl för Vänster-
partiet att verka för att Bror Hjorthstiftelsen får bra ekonomiska förutsättningar för att bedriva 
verksamheten i Bror Hjorths Hus.

Vänsterpartiet representeras i stiftelsens styrelse av
Tarik Qureshi 
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