
Ärende 3 

Översyn av boendeformer inom äldreomsorgen 

 

Yrkande 

Kristdemokraterna 

Grundläggande är det bra att göra en översyn av äldreomsorgen för att öka kunskapen för framtida 

beslut. Som det är nu har vi tre olika system för särskilda boenden, LOV, LOU och egen regi. Det finns 

också en brist på trygghetsboenden, och vi behöver utveckla dessa mellanboendeformer för att 

undvika onödiga inflyttningar till särskilda boenden. 

Förslaget behöver dock preciseras för att det inte ska framstå som att syftet med förslaget är att 

avskaffa LOV som är ett bra system både för att få fram nya boenden (de flesta kommuner – som 

saknar LOV - har brist på platser), och för att öka valfriheten för de äldre själva. Man behöver också 

tydliggöra att den kanske viktigaste åtgärden är att beskriva och identifiera hela kostnaden för våra 

boenden i egen regi, så att vi också ska kunna vidta åtgärder för att anpassa volymen efter behovet. 

 

Vi yrkar därför: 

 

Att  återremittera förslaget 

 

Jonas Segersam (KD) 

  



Ärende 3 

Översyn av boendeformer inom äldreomsorgen 

 

Yrkande 

Moderaterna 

 

Vi yrkar:  

 

Att ärendet återremitteras.  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

  



Ärende 6 

Förlängning av överenskommelse med Uppsala Rödakorskrets och stärkt samverkan med 

civilsamhället med anledning av coronaviruset 

 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi skrev redan i december 2020 i vår reservation till beslutet då att tilldela Röda Korset pengar: 

 

”Överenskommelsen mellan SKR och MSB om hjälp till personer över 70 och riskgrupper att använda 

civilsamhället i form av Svenska Kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen, Stadsmissionerna och 

Riksidrottsförbundet som aktörer upphörde per 31/10. Den har därför inte längre bäring på 

situationen i Uppsala, och stödet till Röda Korset bör avslutas även här. Det är få människor som 

numera nås av insatserna (inget i underlaget beskriver hur många personer som nåtts), och det finns 

idag andra kanaler för att få mat och mediciner levererade hem, vilket gör att det inte finns behov av 

att satsa 600.000 kr av skattepengar till stöd för specifikt Röda Korset. Vi yrkade därför avslag på 

förslaget.” 

Vi ser inget i underlaget som styrker just Röda Korsets unika roll i Uppsala, och hade hellre sett att 

kommunen hade varit mer aktiv i kontakten med hela civilsamhället än att inskränka sig till att ha 

kontakt med enbart en aktör i det här läget. 

 

Vi yrkar därför: 

 

Att  förslaget avslås 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Segersam (KD) 

 

  



Ärende 10 

Remiss av förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter 

 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

Vi yrkar:  

Att uppdatera förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter med följande tillägg och därefter 

skicka ut förslaget på remiss:  

 

Att till paragraf 12 lägga till: Organiserat tiggeri är inte tillåtet. 

att till paragraf 15 lägga till: Övernattning i bilar utanför campingplatser och ställplatser är 

inte tillåtet.  

att lägga till en paragraf avseende nedskräpning och föra in följande text: Nedskräpning är 

ett stort problem som påverkar upplevda tryggheten och trivseln i centrala Uppsala. 

Nedskräpning på allmän plats, så som Stadsparken, Årummet och Resecentrum, är inte 

tillåtet. 

att tilläggen ovan ska vara ålagda med pennningböter och föras in i paragraf 25.  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Segersam (KD) 

  



Ärende 16 

Yttrande till Svenska kraftnät angående transmissionsledningar och stationer  

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

Dragning i befintliga stråk måste vara enklast och snabbast. Det är klokt att konvertera befintlig 220 

kV ledningen till regionnätsledning men då bör den samförläggas med ny 400 kV ledning. Dagens 

stolpar är fula vilket nyinvesteringar bör beakta. På några platser går också regionnätsledning och 

transmissionsnätledning parallellt i separata stråk (exempelvis mellan Bredåker/Storvreta och 

Måby/Märsta). 

Vi yrkar därför: 

Att ett nytt näst sista stycke under ”Inledning” införs (sidan 2(8)): 

Just samförläggning kan exempelvis genomföras genom att ny 400 kV ledning och eventuell 
regionnätsledning samförläggs, gärna på gemensamma stolpar. Befintliga parallella 
regionnätsledningar kan samförläggs med ny transmissionsledning och därefter avvecklas 
(Exempelvis mellan Bredåker /G:a Uppsala och Måby / Märsta).  

Att texten i stycket längs ner på sidan 2 (8) formuleras: ”För Gunstas del bör det gå att finna en 

sträckning längre söderut eller österut för G-korridoren…”  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Segersam (KD) 

  



Ärende 22 

Svar på motion om att ansöka om att bli pilotkommun för Tryggare Sveriges BoTryggt 2030 från 

Therez Almerfors (M)  

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

Att  bifalla motionen 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Segersam (KD)  

 

Ärende 23 

Svar på motion om genomfartstrafik på Kungsgatan från Tobias Smedberg (V) och Anette Fischer 

(V)  

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

Att  avslå motionen 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Segersam (KD) 

 

Ärende 25 

Svar på motioner om smartare upphandling av hemtjänst från Stefan Hanna (-)  

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

Att  bifalla motionen 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Segersam (KD) 

 

Ärende 26 

Svar på motion om vårdhundar från Diana Zadius (C) med flera  

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

Att  bifalla motionen 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Segersam (KD) 

 

 



Ärende 29 

Svar på motion om fruktträd på kommunens mark från Therez Almerfors (M)  

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

Att  bifalla motionen 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Segersam (KD) 

 

Ärende 30 

Svar på motion om kostnadsfritt fika från Therese Rhann (-)  

Yrkande 

Moderaterna 

Att  avslå motionen 

Fredrik Ahlstedt (M) 

 

 


