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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 132

Svar på mot ion om at t minska utnytt jandet av
personer i prostitut ion och människohandel
från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson
(FI)

KSN-2019-03831

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Lovisa Johansson och Stina Jansson, båda (FI), föreslår i en motion väckt vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019 att

Utarbeta en handlingsplan som riktar in sig på att stödja och skydda
människor som utnyttjas för sexuella ändamål, att minska efterfrågan av att
utnyttja andra människor för sexuella ändamål och kraftigt avvisa idén om
mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, tjejers, pojkars,
transpersoners och andra mäns kroppar.
Personal inom kommunens pedagogiska verksamhet och socialtjänst
kompetensutbildas kring maskulinitetsnormer samt jämställdhet och
mänskliga rättigheter
Säkra att ingen utsatt möts av oförståelse och okunskap eller för kränkningar
och våld av de kontakter med kommunen som ska ge dem stöd och hjälp.
Personal inom kommunens socialtjänst ska ha kunskap kring komplexiteten
runt utsattheten och bakomliggande orsaker till att personer riskerar att
hamna eller utnyttjas i prostitution eller återfalla till prostitution.
Utreda möjligheten till skuldsanering för personer som riskerar att av
ekonomiska skäl drivas till prostitution.
Uppsala kommun ska ha regelbundna informationskampanjer för att öka
förståelsen och ställningstagande om sexindustrins skadliga verkningar.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 115
Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021
Bilaga 1, Motion om att minska utnyttjandet av personer i prostitution och
människohandel från Lovisa Joansson (FI) och Stina Jansson (FI)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 24 mars 2021 § 45
Bilaga 3, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 25 mars 2021 § 33

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 115

Svar på mot ion om at t minska utnytt jandet av
personer i prostitut ion och människohandel
från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson
(FI)

KSN-2019-03831

Beslut

Kommunstyrelsensarbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Lovisa Johansson och Stina Jansson, båda (FI), föreslår i en motion väckt vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019 att

Utarbeta en handlingsplan som riktar in sig på att stödja och skydda
människor som utnyttjas för sexuella ändamål, att minska efterfrågan av att
utnyttja andra människor för sexuella ändamål och kraftigt avvisa idén om
mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, tjejers, pojkars,
transpersoners och andra mäns kroppar.
Personal inom kommunens pedagogiska verksamhet och socialtjänst
kompetensutbildas kring maskulinitetsnormer samt jämställdhet och
mänskliga rättigheter
Säkra att ingen utsatt möts av oförståelse och okunskap eller för kränkningar
och våld av de kontakter med kommunen som ska ge dem stöd och hjälp.
Personal inom kommunens socialtjänst ska ha kunskap kring komplexiteten
runt utsattheten och bakomliggande orsaker till att personer riskerar att
hamna eller utnyttjas i prostitution eller återfalla till prostitution.
Utreda möjligheten till skuldsanering för personer som riskerar att av
ekonomiska skäl drivas till prostitution.
Uppsala kommun ska ha regelbundna informationskampanjer för att öka
förståelsen och ställningstagande om sexindustrins skadliga verkningar.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021
Bilaga 1, Motion om att minska utnyttjandet av personer i prostitution och
människohandel från Lovisa Joansson (FI) och Stina Jansson (FI)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 24 mars 2021 § 45
Bilaga 3, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 25 mars 2021 § 33

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om att minska utnyttjandet av 
personer i prostitution och människohandel 
från Lovisa Johansson (FI) och Stina Jansson 
(FI)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.  

Ärendet 

Lovisa Johansson och Stina Jansson, båda (FI), föreslår i en motion väckt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019 att 

• Utarbeta en handlingsplan som riktar in sig på att stödja och skydda 

människor som utnyttjas för sexuella ändamål, att minska efterfrågan av att 
utnyttja andra människor för sexuella ändamål och kraftigt avvisa idén om 

mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, tjejers, pojkars, 

transpersoners och andra mäns kroppar. 

• Personal inom kommunens pedagogiska verksamhet och socialtjänst 

kompetensutbildas kring maskulinitetsnormer samt jämställdhet och 
mänskliga rättigheter 

• Säkra att ingen utsatt möts av oförståelse och okunskap eller för kränkningar 
och våld av de kontakter med kommunen som ska ge dem stöd och hjälp. 

• Personal inom kommunens socialtjänst ska ha kunskap kring komplexiteten 

runt utsattheten och bakomliggande orsaker till att personer riskerar att 
hamna eller utnyttjas i prostitution eller återfalla till prostitution. 

• Utreda möjligheten till skuldsanering för personer som riskerar att av 
ekonomiska skäl drivas till prostitution. 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-04-06 KSN-2019-03831 

  
Handläggare:  

Ulf Eiderbrant, Kjell-Åke Gårdh 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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• Uppsala kommun ska ha regelbundna informationskampanjer för att öka 
förståelsen och ställningstagande om sexindustrins skadliga verkningar. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret, socialförvaltningen, 

arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Socialnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden beslutade vid sina sammanträden den 24 mars (§ 45) 
respektive den 25 mars (§ 33) att ställa sig bakom förslaget till beslut.  

Barn- och jämställdhetsperspektiven har beaktats i beredningen av ärendet. 

Näringslivsperspektivet bedöms inte vara relevant med föreliggande förslag till beslut.  

Föredragning 

Uppsala kommun förkastar alla former av prostitution och människohandel. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2019 (§276) att ta fram en plan mot 
människohandel och prostitution som en åtgärd under uppdrag 2.1 i 
verksamhetsplanen för 2020–2022. Enligt den årliga aktualitetsbedömningen av 
program och handlingsplaner som beslutades av kommunfullmäktige den 25 januari 

2021, kommer prostitution och trafficking att definieras som särskilt utsatt målgrupp i 

programmet mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relation.  

Prostitution och människohandel är en stor samhällsutmaning som kräver samverkan 
på lokal, nationell och internationell nivå för att bekämpas. 

Jämställdhetsmyndigheten har uppdraget att på nationell nivå leda arbetet mot 
prostitution och människohandel. Ett nationellt metodstödsteam har bildats med 

myndigheter som i samverkan arbetar mot prostitution och människohandel. 
Information om det arbetet finns på www.nmtsverige.se. På lokal nivå finns i 
regionkoordinatorer mot människohandel och prostitution som hjälper kommuner 

och lokala myndigheter på operativ nivå.  

Länsstyrelserna har också ett ansvar för att informera och samordna arbetet i länet. 
Nationella metodstödsteamet och Länsstyrelserna ordnar utbildningar och 

konferensen för att sprida kunskapen om problematiken. Polis och 

Åklagarmyndigheten arbetar i insatser mot organiserad människohandel och 

prostitution, bland annat genom att lagföra sexköpare. Kampanjer har också 
genomförts via nätet för att påminna om att sexköp är olagligt. Utöver myndigheternas 

arbete så är insatser från civilsamhällets organisationer viktiga för att erbjuda stöd och 

hjälp till utsatta personer.  

Uppsala kommun arbetar tillsammans polismyndigheten mot människohandel och 
prostitution. Det sker operativt främst genom ungdomsjourens verksamhet och 
samverkande polis. Kommunens arbete med stöd till utsatta EU-medborgare har 
utvecklats till ett arbete mot människohandel mot prostitution och tiggeri. Genom 
verksamhetsbidrag till föreningen Hjälp till behövande bidrar kommunen till 

stödinsatser för personer utsatta för människohandel. Socialnämndens resurscentrum 
mot våld ”Nexus” har uppdraget att erbjuda stöd och hjälp till personer i sexuell 

exploatering. Mottagningen för barn och unga deltar i arbetet mot människohandel 
som riktas mot barn och unga.  

En viktig del av regionkoordinatorernas arbete är att hjälpa utsatta personer att 
återvända till hemlandet genom återvändarprogram. I det arbetet har även 
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Migrationsverket en viktig roll. Uppsala kommun och socialförvaltningens uppsökande 
verksamhet har upprättat goda kontakter med Rumäniens ambassad i Sverige för hjälp 
med återvändande främst när det gäller barn och ungdomar.  

I samarbete med Länsstyrelsen planerar kommunen för en ändrad placering av en av 
regionens koordinatorer till Uppsala. Diakonistiftelsen Samariterhemmet planerar för 

att inrätta en stödverksamhet till kvinnor som säljer sexuella tjänster på olika sätt, 

bland annat så kallad sugardejting. Diakonistiftelsen har påbörjat en inventering av 
behovet och har ansökt om bidrag till inventeringen hos socialnämnden.   

Kommunledningskontoret har tidigare erbjudit utbildningar där maskulinitetsnormer 
berörs. Många verksamheter inom socialtjänsten har deltagit i dessa. Efter årsskiftet 

2020/21 kommer en översyn att genomföras av hur det fortsatta arbetet med HBTQ 

och relaterade frågor inom MR-området ska se ut. Kommunledningskontoret ger också 

utbildningar i jämställdhet på förfrågan och stödjer verksamheterna i att hitta externa 
utbildare, och tillhandahåller stödmaterial och digitala utbildningar. Inom 
socialtjänsten finns perspektivet kring maskulinitetsnormer alltid med i arbetet mot 

våld i nära relation.  

När det gäller den pedagogiska verksamheten är det viktigt att förstå att det i de flesta 

fall är rektorn som beslutar om vilken fortbildning respektive personalgrupp behöver.  

En grundkompetens i ämnet har samtliga lärare med sig från lärarutbildningen, och 

stöd ges också genom skolans styrdokument. Utbildningsförvaltningen har också haft 

föreläsningar och diskussioner angående detta med exempelvis kuratorsnätverket, och 
har då också tittat på statistik angående de kränkningar som uppstått i skolorna, samt 
diskuterat hur maskulinitetsnormer påverkar och hur skolan kan försöka påverka 

dessa normer. Skolverket erbjuder dessutom webbkurser som vissa förskolor och 
skolor har tagit del av. Ett sådant exempel är kursen ”Identitet, jämställdhet och 

digitalisering i förskolan”. 

Det pågår ett arbete inom förskolan med demokrati och plan mot diskriminering och 
kränkande behandling där en utvecklingsledare finns som stöd. Ett utbildningspaket 

som rör dessa ämnen har tagits fram och ska genomföras på 24 förskolor till att börja 

med. Alla förskolor har också nyligen fått en bok om demokrati. I grundskolan pågår 
satsningar såsom IBIS vilket syftar till att skapa en tryggare skolmiljö, samt ett arbete 

med tillgängliga lärmiljöer vilket handlar om just att tillgängliggöra skolan för alla ut ett 
demokratiskt perspektiv där normer och värdegrund är grundläggande. 

Ansökan om skuldsanering görs hos Kronofogdemyndigheten, som också fattar beslut 
i sådana frågor. Frågan ligger alltså utanför det kommunala ansvaret. Uppsala 

kommun erbjuder genom Konsument Uppsalas budget- och skuldrådgivning råd och 
stöd till de kommuninvånare som efterfrågar det. Att ta emot skuldsatta hushåll 

alternativt personer med frågor om sin ekonomi ingår i detta uppdrag. Budget- och 
skuldrådgivningen kan också vara behjälplig vid en eventuell ansökan till 

Kronofogdemyndigheten om skuldsanering.  

Budget- och skuldrådgivarna har ingen möjlighet att avgöra vilka personer som 

riskerar drivas till prostitution. Det budget- och skuldrådgivningen kan göra är att 
informera individerna som tar kontakt med kommunen om möjligheten att ansöka om 
skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Inga med föreliggande förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021 

• Bilaga 1, Motion om att minska utnyttjandet av personer i prostitution och 
människohandel från Lovisa Joansson (FI) och Stina Jansson (FI) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från socialnämnden 24 mars 2021 § 45 

• Bilaga 3, Protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden 25 mars 2021 § 33 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



 

Motion: Minska utnyttjandet av personer i prostitution och människohandel 

 
Utnyttjandet av kvinnor, flickor och pojkar för sexuella ändamål har ökat de senaste åren. Det finns 
ingenting som tyder på att utnyttjandet och våldet minskar. Utnyttjandet av personer i prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål är en form av våld och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. 
Arbetet för att minska utnyttjandet av personer i prostitutionen måste tydligare inriktas på att minska 
efterfrågan och att kraftfullt avvisa idén om mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, tjejers, 
pojkars, transpersoners och andra mäns kroppar.  
 
Vi vill se en kommun där män inte utnyttjar människor i sexuellt syfte. Där ingen av ekonomiska eller 
andra orsaker tvingas till prostitution. Där myndigheter har kompetens och resurser att hjälpa och bemöta 
utsatta personer, samt som aktivt arbetar för att motverka förekomsten av utnyttjande och exploateringen 
av personer för sexuella ändamål. För att kunna ändra idén om mäns rätt till att konsumera och exploatera 
andras kroppar behöver kommunen arbeta aktivt med utbildning kring maskulinitetsnormer samt 
jämställdhet och mänskliga rättigheter i praktiken. Kommunen behöver ta ansvar för ökad medvetenhet, 
kunskap och samordning kring personer som är i prostitution och upprätta tydliga handlingsplaner kring 
stöd och skydd. Målet måste vara att stödja och skydda människor som utnyttjas för sexuella ändamål och 
minska efterfrågan.  
 
Med anledning av detta yrkar vi att: 

- Utarbeta en handlingsplan som riktar in sig på att stödja och skydda människor som utnyttjas för 
sexualla ändamål, att minska efterfrågan av att utnyttja andra människor för sexuella ändamål och 
kraftigt avvisa idén om mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, tjejers, pojkars, 
transpersoners och andra mäns kroppar.  

- Personal inom kommunens pedagogiska verksamhet och socialtjänst kompetensutbildas kring 
maskulinitetsnormer samt jämställdhet och mänskliga rättigheter 

- Säkra att ingen utsatt möts av oförståelse och okunskap eller för kränkningar och våld av de 
kontakter med kommunen som ska ge dem stöd och hjälp. 

- Personal inom kommunens socialtjänst ska ha kunskap kring komplexiteten runt utsattheten och 
bakomliggande orsaker till att personer riskerar att hamna eller utnyttjas i prostitution eller 
återfalla till prostitution. 

- Utreda möjligheten till skuldsanering för personer som riskerar att av ekonomiska skäl drivas till 
prostitution. 

- Uppsala kommun ska ha regelbundna informationskampanjer för att öka förståelsen och 
ställningstagande om sexindustrins skadliga verkningar 

 

Lovisa Johansson  (F!)  

Stina Jansson (F!) 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-03-24 

§45 

Svar på motion om att minska utnyttjandet av 
personer i prostitution och människohandel 

SCN-2021-00085 

Beslut 

Socialnämnden beslutar  

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 34, 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson och Stina Jansson, båda (Fl), föreslår i en motion väckt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019 att 

• Utarbeta en handlingsplan som riktar in sig på att stödja och skydda 

människor som utnyttjas för sexuella ändamål, att minska efterfrågan av att 

utnyttja andra människor för sexuella ändamål och kraftigt awisa iden om 

mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, tjejers, pojkars, 

transpersoners och andra mäns kroppar. 

• Personal inom kommunens pedagogiska verksamhet och socialtjänst 

kompetensutbildas kring maskulinitetsnormer samt jämställdhet och 

mänskliga rättigheter. 

• Säkra att ingen utsatt möts av oförståelse och okunskap eller för kränkningar 

och våld av de kontakter med kommunen som ska ge dem stöd och hjälp. 

• Personal inom kommunens socialtjänst ska ha kunskap kring komplexiteten 

runt utsattheten och bakomliggande orsaker till att personer riskerar att 

hamna eller utnyttjas i prostitution eller återfalla till prostitution. 

• Utreda möjligheten till skuldsanering för personer som riskerar att av 

ekonomiska skäl drivas till prostitution. 

• Uppsala kommun ska ha regelbundna informationskampanjer för att öka 

förståelsen och ställningstagande om sexindustrins skadliga verkningar. 

Justerandes signatur 

# ft 

Utdragsbestyrkande 
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Socialnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-24 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2021 

• Motion om att minska utnyttjandet av personer i prostitution och 

människohandel från Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) 

Justerandes signatur 

  

Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 

Protokoll 2021-03-25 

§33 

Svar på motion om att minska utnyttjandet av 
personer i prostitution och människohandel 

AM N-2021-00055 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar -fgy"€--61,--c- vv• kn".~ 4 1/4.Ä.Å Loc‘ 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lovisa Johansson och Stina Jansson, båda (Fl), föreslår i en motion väckt vid 

kommunfullmäktiges sammanträde den 9 december 2019 att 

• Utarbeta en handlingsplan som riktar in sig på att stödja och skydda 

människor som utnyttjas för sexuella ändamål, att minska efterfrågan av att 

utnyttja andra människor för sexuella ändamål och kraftigt avvisa iden om 

mäns rätt att konsumera och exploatera kvinnors, tjejers, pojkars, 

transpersoners och andra mäns kroppar. 

• Personal inom kommunens pedagogiska verksamhet och socialtjänst 

kompetensutbildas kring maskulinitetsnormer samt jämställdhet och 

mänskliga rättigheter 

• Säkra att ingen utsatt möts av oförståelse och okunskap eller för kränkningar 

och våld av de kontakter med kommunen som ska ge dem stöd och hjälp. 

• Personal inom kommunens socialtjänst ska ha kunskap kring komplexiteten 

runt utsattheten och bakomliggande orsaker till att personer riskerar att 

hamna eller utnyttjas i prostitution eller återfalla till prostitution. 

• Utreda möjligheten till skuldsanering för personer som riskerar att av 

ekonomiska skäl drivas till prostitution. 

Justerandes signatur 

  

Utd ragsbestyrka nd e 

• Å 
. 

  



J sterandes signatur 
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kommun 
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Arbetsmarknadsnämnden 

Protokoll 

Datum: 

2021-03-25 

• Uppsala kommun ska ha regelbundna informationskampanjer för att öka 

förståelsen och ställningstagande om sexindustrins skadliga verkningar. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2021 

• Motion om att minska utnyttjandet av personer i prostitution och 

människohandel från Lovisa Johansson (Fl) och Stina Jansson (Fl) 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 123

Svar på mot ion om en genomlysning av det
offent liga rummet för att maximera
tryggheten av Therez Almerfors (M)

KSN-2019-02814

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019:

att revidera strategi för belysning av Uppsala kommun samt riktlinjer för
belysning av Uppsala innerstad,
att inventera vilka offentliga miljöer och platser i kommunen som upplevs som
otrygga,
att utveckla GIS-verktyget och koppla samman med de våldsanmälningar som
upprättas och de insatser som polis/kommunala ordningsvakter anmäler,
samt
att utifrån dessa underlag genomföra belysnings- och trygghetsåtgärder i det
offentliga rummet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 152
Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2021
Bilaga 1, Motion om en genomlysning av det offentliga rummet för att
maximera tryggheten från Therez Almerfors (M)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 16 februari
2021
Bilaga 3, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 29 april 2021
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med
instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-):
att föreslå kommunfullmäktige att i samband med § 122 bifalla motion angående en
genomlysning av det offentliga rummet för att maximera tryggheten från Therez
Almerfors (M).

Erik Pelling (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med fleras yrkande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 152

Svar på mot ion om en genomlysning av det
offent liga rummet för att maximera
tryggheten av Therez Almerfors (M)

KSN-2019-02814

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019:

att revidera strategi för belysning av Uppsala kommun samt riktlinjer för
belysning av Uppsala innerstad,
att inventera vilka offentliga miljöer och platser i kommunen som upplevs som
otrygga,
att utveckla GIS-verktyget och koppla samman med de våldsanmälningar som
upprättas och de insatser som polis/kommunala ordningsvakter anmäler,
samt
att utifrån dessa underlag genomföra belysnings- och trygghetsåtgärder i det
offentliga rummet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2021
Bilaga 1, Motion om en genomlysning av det offentliga rummet för att
maximera tryggheten från Therez Almerfors (M)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 16 februari
2021
Bilaga 3, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 29 april 2021
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till
motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Reservat ion

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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Svar på motion om en genomlysning av det 
offentliga rummet för att maximera 
tryggheten från Therez Almerfors (M)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019: 

• att revidera strategi för belysning av Uppsala kommun samt riktlinjer för 

belysning av Uppsala innerstad, 

• att inventera vilka offentliga miljöer och platser i kommunen som upplevs som 

otrygga, 

• att utveckla GIS-verktyget och koppla samman med de våldsanmälningar som 

upprättas och de insatser som polis/kommunala ordningsvakter anmäler, 

samt 

• att utifrån dessa underlag genomföra belysnings- och trygghetsåtgärder i det 
offentliga rummet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 
Med föreliggande förslag till beslut har ärendet inga konsekvenser sett ur perspektiven 
för näringsliv, barn och jämställdhet.  

Gatu- och samhällsmiljönämnden har behandlat ärendet 16 februari 2021 och 
föreslagit att motionen besvaras med föredragningen i ärendet. I nämnden 
reserverade sig ledamötena för (C) och (KD) till förmån för bifall till motionen. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-05-03 KSN-2019-02814 

  
Handläggare:  

Roger Lindström 
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Plan- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet 29 april 2021 och föreslagit att 
motionen besvaras med föredragningen i ärendet. I nämnden reserverade sig 
ledamötena för (M), (C) och (KD) till förmån för eget yrkande, att bifalla motionen. 

Ledamoten för (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Föredragning 

En av kommunens högst prioriterade frågor är att skapa trygghet i det offentliga 

rummet. Med goda beslutsunderlag kan vi fortlöpande vidta åtgärder för att öka 
tryggheten i kommunen. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden arbetar med att utveckla allmän plats för att skapa 

attraktiva miljöer där allt fler Uppsalabor vill tillbringa mer av sin tid. Attraktiva miljöer 

utvecklas i samband med exploatering och vid förvaltandet av befintliga miljöer. 
Nämnden tar fram förvaltningsplaner, utvecklingsplaner och strategier som underlag 

för prioritering av drift- och underhållsåtgärder samt åtgärder inom nämndens 
investeringsprojekt. 

En revidering av strategin för belysning av Uppsala kommun och av riktlinjerna för 
belysningen i Uppsala innerstad kommer att göras av plan- och byggnadsnämnden 
utifrån bland annat ny teknik och nya förutsättningar i en växande stad.  

För att säkerställa bra underlag för beslut om åtgärder inhämtas information, kunskap 
och erfarenhet via många kanaler. Kommunens felanmälan ger oss viktig information 

genom synpunkter och förslag från kommuninvånare. Mycket kunskap inhämtas också 

genom samrådsmöten, trygghetsvandringar, fastighetsägarföreningar, andras 

utredningar och från sociala medier.  

Det finns etablerade samarbeten inom den kommunala organisationen för att öka 
tryggheten genom att till exempel anlita väktare och utveckla de yttre sociala 

verksamheterna. Kommunen har också ett nära samarbete med polisen i flera olika 
forum. För ökad kunskap och prioriteringar i arbetet för ökad trygghet används också 

demografiska data, den sociala kompassen och Trygghetsverktyget i GIS (geografiskt 
informationssystem) för att optimera nyttan av planerade insatser. 

I kommunen finns utpekade prioriterade områden för trygghetsarbetet. Just nu sker 

arbetet med särskilt fokus på Centrum, Resecentrum, Gottsunda, Valsätra, Gränby och 

Kvarngärdet med särskilda handlingsplaner, men trygghetsarbetet omfattar hela 
staden. 

För att optimera effekten av det interna utvecklingsarbetet pågår vidareutveckling 
inom GIS som beslutsunderlag genom att tillgängliggöra informationslager för 
socioekonomiska förutsättningar, trångboddhet, närhet till parkaktiviteter, lekplatser 

och idrottshallar och med information om brottsstatistik och oro för att utsättas för 
brott.  

Efter genomförda undersökningar, samråd och trygghetsvandringar som utgör en del i 
arbetet med att inventera otrygga platser tas handlingsplaner fram. Planerna 

innehåller åtgärder som till exempel beskärning av vegetation och komplettering av 
belysningspunkter. För att öka attraktiviteten på allmän plats ytterligare behövs också 
arbete med utveckling av platsen genom utformning, utsmyckning och möjlighet till 
både organiserade och spontana aktiviteter. En plats fylld av liv och rörelse upplevs 

som en tryggare plats. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 3 maj 2021 

• Bilaga 1, Motion om en genomlysning av det offentliga rummet för att 
maximera tryggheten från Therez Almerfors (M) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 16 februari 
2021 

• Bilaga 3, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 29 april 2021 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



Motion angående en genomlysning av det offentliga 

rummet för att maximera tryggheten 

För tolv år sedan tog den dåvarande moderatledda byggnadsnämnden fram en strategi för 

belysning av Uppsala kommun samt riktlinjer för belysning av Uppsala innerstad. Det finns 

alltså en god grund att stå på vad gäller vilka märkesbyggnader som bör vara upplysta och 

så vidare. Denna motion syftar till att utveckla det arbetet genom att inventera och ta fram 

konkreta åtgärder för parker, offentliga miljöer och mötesplatser i syfte att skapa mer 

trygghet och möjliggöra för fler att vistas i vårt vardagsrum under fler av dygnets timmar. 

I samband med den negativa utveckling inom trygghetsområdet för Uppsala kommun vill vi 

vända på alla möjliga pusselbitar för att säkerställa att tryggheten åter upplevs av 

kommuninvånarna. En väl studerad och utformad ljussättning kan bidra till att 

trygghetskänslan ökar. Enligt en Brå-rapport (Förbättrad utomhusbelysning och 

brottsprevention, 2008) som är en internationell genomgång av utvärderingar, kan en bra 

utomhusbelysning under flera omständigheter vara en välfungerande del av det 

förebyggande trygghetsskapande arbetet. Främst gäller det områden där människor också 

vistas nattetid och på platser där det finns hög brottslighet. En väl upplyst plats kan enligt 

samma rapport fungera avskräckande för gärningspersoner eftersom synligheten för dem 

som rör sig i området ökar. En bra utomhusbelysning kan också bidra till att öka känslan av 

trygghet och attrahera fler människor att röra sig ute.   

Uppsala kommun har tagit fram ett underlag med hjälp av GIS (Geografiskt 

informationssystem) som baseras på olika data från ett flertal instanser för att koppla 

samman vad som händer i kommunen med åtgärder såsom insatser för SSP, 

säkerhetsavdelningen och så vidare. Det så kallade Trygghetsverktyget genomförs nu på 

test och det här verktyget skulle kunna fungera som en del av underlaget om var brott av 

olika karaktär begås för att arbeta vidare med åtgärder som denna motion syftar till att få till 

stånd. Kommunen genomför också undersökningar inom ramen för medborgarlöftet om var i 

Gottsunda och var vid Resecentrum som Uppsalaborna upplever sig otrygga och vilka typer 

av förändringar de skulle vilja se. Så vi är en bit på väg vad gäller faktainhämtningen men det 

kan samordnas och arbetas vidare med för att omfatta hela Uppsala kommun.   

Många platser i Uppsala som idag upplevs otrygga är parker, lekplatser, gångstråk och ytor 

för vila. Flera av de allmänna platser och parker som omnämns som otrygga har tillkommit i 

närtid vilket gör det extra anmärkningsvärt och även tydligt indikerar att en genomlysning av 

det offentliga rummet behövs. Strategier och riktlinjer i all ära men uppenbart behövs något 

mer. 

Därför yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar  

Att revidera strategi för belysning av Uppsala kommun samt riktlinjer för belysning av 

Uppsala innerstad. 

Att inventera vilka offentliga miljöer och platser i kommunen som upplevs som otrygga,  

Att utveckla GIS-verktyget och koppla samman med de våldsanmälningar som 

upprättas och de insatser som polis/kommunala ordningsvakter anmäler, samt  

Att utifrån dessa underlag genomföra belysnings- och trygghetsåtgärder i det 

offentliga rummet. 

4 september 2019 Therez Almerfors (M) 

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2008-08-14-forbattrad-utomhusbelysning-och-brottsprevention.html
https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2008-08-14-forbattrad-utomhusbelysning-och-brottsprevention.html
https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2008-08-14-forbattrad-utomhusbelysning-och-brottsprevention.html
https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2008-08-14-forbattrad-utomhusbelysning-och-brottsprevention.html
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Gatu-och samhällsmiljönämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-02-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 15

Svar på mot ion om en genomlysning av det
offent liga rummet för att maximera
tryggheten från Therez Almerfors (M)

GSN-2020-02784

Beslut

Gatu-och samhällsmiljönämnden föreslår fullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservat ioner

Jonas Petersson (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Martin Wisell (KD) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.

Yrkanden

Fredrik Björkman (M) yrkar bifall till motionen.

Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till liggande förslag.

Jonas Petersson (C) yrkar bifall till motionen.

Hilde Klasson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer det liggande förslaget mot Fredrik Björkmans (M) och Jonas
Peterssons (C) yrkanden om bifall till motionen. Gatu- och samhällsmiljönämnden
bifaller det liggande förslaget.

Votering begärs och genomförs

Bifall till liggande förslag röstar JA, bifall till motionen röstar NEJ.

Med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordföranden att gatu- och
samhällsmiljönämnden bifaller det liggande förslaget.
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Gatu-och samhällsmiljönämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-02-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Följande röstar ja: Rickard Malmström (MP), Hilde Klasson (S), Andreas Hallin (S),
Birgitta Holmlund (S), Jens Nilsson (S), Stefan Edelsvärd (L), Bodil Brutemark (V) och
Erik Wiklund (V).

Följande röstar nej: Jonas Petersson (C), Fredrik Björkman (M), Mats Gyllander (M),
Martin Wisell (KD) och Thomas Sundström (SD).

Sammanfattning

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019

att revidera strategi för belysning av Uppsala kommun samt riktlinjer för
belysning av Uppsala innerstad,
att inventera vilka offentliga miljöer och platser i kommunen som upplevs som
otrygga,
att utveckla GIS-verktyget och koppla samman med de våldsanmälningar som
upprättas och de insatser som polis/kommunala ordningsvakter anmäler,
samt
att utifrån dessa underlag genomföra belysnings- och trygghetsåtgärder i det
offentliga rummet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 oktober 2020
Bilaga, Motion om en genomlysning av det offentliga rummet för att maximera
tryggheten från Therez Almerfors (M)
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Plan-och byggnadsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-29

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 80

Svar på mot ion om en genomlysning av det
offent liga rummet för att maximera
tryggheten från Therez Almerfors (M)

PBN-2021-00032

Beslut

Plan-och byggnadsnämnden beslutar

1. att föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara motionen med
föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 16 september 2019:

att revidera strategi för belysning av Uppsala kommun samt riktlinjer för
belysning avUppsala innerstad,
att inventera vilka offentliga miljöer och platser i kommunen som upplevs som
otrygga,
att utveckla GIS-verktyget och koppla samman med de våldsanmälningar som
upprättas och de insatser som polis/kommunala ordningsvakter anmäler,
samt
att utifrån dessa underlag genomföra belysnings- och trygghetsåtgärder i det
offentliga rummet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2021

Arbetsutskottet har utan eget ställningstagandeöverlämnat ärendet till nämnden för
beslut.

Yrkande

Therez Almerfors (M), Victor Zhao-Jansson (C), Elias Moberg (KD) och
Sten Sundeman (M) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
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Plan-och byggnadsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-29

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Peter Bytar (SD) yrkar att nämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.

Ordförande Ylva Stadell (S) yrkar avslag på bifallsyrkandena.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels att föreslå kommunfullmäktige
besvara motionen med föredragningen i ärendet, dels att föreslå kommunfullmäktige
bifalla motionen.

Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att
föreslå kommunfullmäktige besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservat ion

Therez Almerfors (M), Victor Zhao-Jansson (C), Elias Moberg (KD) och
Sten Sundeman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Peter Bytar (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 133

Svar på mot ion om art ificiella träd från Therez
Almerfors (M)

KSN-2020-00803

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 29 april 2020 att Uppsala kommun
utreder möjligheten att installera artificiella träd i centralaUppsala.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 116
Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021
Bilaga 1, Motion om artificiella träd från Therez Almerfors (M)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 25 mars 2021

Yrkanden

Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Therez Almerfors (M) med fleras
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M)och Jonas
Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med
fleras yrkande.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 116

Svar på mot ion om art ificiella träd från Therez
Almerfors (M)

KSN-2020-00803

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 29 april 2020 att Uppsala kommun
utreder möjligheten att installera artificiella träd i centralaUppsala.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsedaterad 6 april 2021
Bilaga 1, Motion om artificiella träd från Therez Almerfors (M)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 25 mars 2021

Yrkanden

Jonas Petersson (C), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till
motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Petersson (C) med fleras yrkande
om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om artificiella träd från Therez 
Almerfors (M)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 29 april 2020 att Uppsala kommun 
utreder möjligheten att installera artificiella träd i centrala Uppsala. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Information har också inhämtats från Oslo kommun. 

Perspektiven för barn, jämställdhet eller näringsliv är inte aktuella i ärendet med 
föreliggande förslag till beslut. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden har behandlat ärendet 25 mars 2021 och föreslagit 
att motionen besvaras med föredragningen i ärendet. Ledamöterna för (C), (M), och 

(KD) reserverade sig till förmån för bifall till motionen. 

Föredragning 

Artificiella träd är ett potentiellt komplement till vanliga träd i stadsmiljön. Syftet med 

dessa anläggningar är att absorbera luftföroreningar genom olika typer av gröna växter 
och mossor.   

Ett vanligt träd absorberar också luftföroreningar, men enligt företaget City Tree som 

nämns i motionen så är riktiga träd inte lika effektiva. Ett riktigt träd erbjuder dock 

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-04-06 KSN-2020-00803 

  
Handläggare:  

Åsa Hedin 
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avsevärt många fler ekosystemtjänster genom exempelvis temperaturreglering och 
livsmiljö för diverse olika arter. 

Som motionären skriver så har City Tree prövats på några olika ställen i Europa. I Oslo 
beräknas projektet med två cityträd ha kostat cirka en miljon kronor. Enligt Oslo 
kommun har dock anläggningarna klarat sig dåligt på grund av det kalla klimatet och 

avvecklades därför för ett par år sedan. Längre söderut i Europa verkar de fungera 

bättre och löpande utvärdering av anläggningarnas funktion och luftreningseffekt 
pågår.  

I Uppsala finns sedan i somras en installerad växtvägg på den offentliga toaletten i 
Stadsträdgården. Utmaningen med dessa väggar är att få dem att överleva kalla 

vintrar, varför testet i Stadsträdgården kommer att kunna utvärderas först om ett par 

år.  

Bedömningen är att det finns en överhängande risk att en anläggning med artificiella 
träd inte skulle fungera i vårt klimat. Det pågående arbetet med att plantera fler 
stadsträd och återplantera vid nedtagning fortsätter. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021 

• Bilaga 1, Motion om artificiella träd från Therez Almerfors (M) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 25 mars 2021 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



Se över möjligheten att installera artificiella träd i Uppsala  

Vi behöver fler möjligheter att tillvarata goda innovativa idéer för att förbättra stadsmiljön i 
Uppsala. I dag är Kungsgatan (Uppsala) en av Sveriges mest förorenade gator och Uppsala 
kommun är Sveriges fjärde mest förorenade kommun. Potentialen till förbättring är därför 
stor. Flera städer i världen har därför testat olika typer av gröna väggar, city trees eller 
artificiella träd för att bryta ned partiklar och absorbera koldioxid. 

Planering av grönområden ska vävas in i stadsplaneringen och vi ska bygga nya områden 
med god hänsyn till framkomlighet och inte orsaka ytterligare trafikinfarkter som orsakar mer 
utsläpp. Samtidigt som grönområden i städer höjer trivseln, krävs ytterligare åtgärder för att 
även bidra till en minskning av föroreningar.  

Flera olika forskarlag världen över har skapat artificiella träd vilka har en unik möjlighet att 
binda partiklar och absorbera koldioxid. Ett framgångsrikt tyskt green tech-företag har bland 
annat tagit fram företagets ”City Tree” som är en installation bestående av mossa som bland 
annat binder miljögifter. Det artificiella trädet minskar luftföroreningar motsvarande 275 ekar, 
men upptar bara en procent av den yta ekarna hade krävt och har ett helt automatiserat 
bevattningssystem. Installationen är dessutom konstruerad för att även fungera som 
parkbänk. De artificiella träden ska såklart inte ersätta grönytor i staden utan komplettera 
hårdgjorda ytor för bästa miljö- och klimatnytta. 

Detta har testats bland annat i Tyskland, Hong Kong, England och Norge. Denna motion 
syftar till att Uppsala ska vara en stad som ligger i framkant och utnyttjar den teknikutveckling 
som finns inom miljöområdet. Vi vill se en grönare stad med fler klimatsmarta och innovativa 
lösningar. 

  

Därför yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar  

Att  Uppsala kommun utreder möjligheten att installera artificiella träd i centrala 
Uppsala 

 

4 februari 2020  

Therez Almerfors (M) 
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Gatu-och samhällsmiljönämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 30

Svar på mot ion om art ificiella träd från Therez
Almerfors (M)

GSN-2020-01141

Beslut

Gatu-och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservat ion

Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Hannes Beckman (M) och Fredrik Björkman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för bifall till motionen.

Martin Wisell (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Yrkande

Jonas Petersson (C) yrkar bifall till motionen.

Hannes Beckman (M) och Fredrik Björkman (M) yrkar bifall till motionen.

Martin Wisell (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Jonas Peterssons (C), Hannes
Beckmans (M), Fredrik Björkmans (M) och Martin Wisells (KD) yrkande om bifall till
motionen. Gatu- och samhällsmiljönämnden bifaller det liggande förslaget.

Sammanfattning

Therez Almerfors (M) föreslår i en motion väckt 29 april 2020 att Uppsala kommun
utreder möjligheten att installera artificiella träd i centralaUppsala.



Sida 18(21)

Gatu-och samhällsmiljönämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2021
Bilaga, Motion om artificiella träd från Therez Almerfors (M)
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Gatu-och samhällsmiljönämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 134

Svar på mot ion om kommunalrådsarvoden
från Tobias Smedberg (V), och på motion om
att halvera vice ordförandens arvoden från
Tobias Smedberg (V), med flera

KSN-2020-00806
KSN-2020-02786

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen om kommunalrådsarvoden, samt
2. att avslå motionen om att halvera vice ordförandens arvoden.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt den 24 februari 2020 att
kommunalrådsarvoden ska sänkas med 40 procent. Om detta förslag faller föreslår
motionären i andra, tredje, fjärde och femte hand att kommunalrådsarvoden sänks
med 30 procent, 20 procent, 10 procent respektive 1 krona.

Tobias Smedberg, HannaVictoria Mörck, Karin Lundström, Ingela Ekrelius och Per-Olof
Forsblom, samtliga (V), föreslår i en motion väckt den 8 september 2020 att arvodena
halveras för vice ordförande och övriga nämndledamöter med fasta månadsarvoden.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 2 mars 2021 § 65
Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021
Bilaga 1, Motion om kommunalrådsarvoden från Tobias Smedberg (V)
Bilaga 2, Motion om att halvera vice ordförandens arvoden från Tobias
Smedberg (V), med flera
Bilaga 3, Arvoden för vice ordförande och övriga månadsarvoderade
nämndsledamöter
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall samtliga yrkanden i båda motionerna.

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Simon
Alm (-):
(1) att bifallaarbetsutskottets förslag, samt
(2) att minska antalet kommunalråd med en person.

Stefan Hanna (-) yrkar avslag till motionerna.

Simon Alm (-) yrkar:
(1) att i första hand fastställa kommunalrådsarvode heltid till 75 procent av
inkomstbasbelopp,
(2) att i andra hand bifalla Vänsterpartiets motion, samt
(3) att bifalla Fredrik Ahlstedts med fleras yrkande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Simon Alms (-) första ändringsyrkande mot avslag och finner
att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras andra ändringsyrkande (2)
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter förstahandsyrkandet i motion om kommunalrådsarvoden
från Tobias Smedberg (V)mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
detsamma.

Ordförande ställer därefter andrahandsyrkandet i motion om kommunalrådsarvoden
från Tobias Smedberg (V)mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
detsamma.

Ordförande ställer därefter tredjehandsyrkandet i motion om kommunalrådsarvoden
från Tobias Smedberg (V)mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
detsamma.

Ordförande ställer därefter fjärdehandsyrkandet i motion om kommunalrådsarvoden
från Tobias Smedberg (V)mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
detsamma.

Ordförande ställer därefter femtehandsyrkandet i motion om kommunalrådsarvoden
från Tobias Smedberg (V)mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
detsamma.



Sida 77(93)

Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer slutligen yrkandet i motion om att halvera vice ordförandens
arvoden från Tobias Smedberg (V)mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår
detsamma.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M)och Jonas
Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedt (M) med
fleras yrkanden.

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Undertecknad tillsammans med Sverigedemokraterna förordade vid den senaste stora
revideringen av arvodesreglerna förändringar som liknar motionens intentioner. Vid de
tillfällena hade Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna med undertecknad samsyn i
inriktningen att arvodena behöver justeras ner, även om det inte mynnade ut i
gemensamma yrkanden. Undertecknad har inte ändrat uppfattning vad gäller inriktning
och förordar därför det yrkande som prövades 2018 om att sänka
kommunalrådsarvodena till 75% av inkomstbasbelopp. I monetära termer per 2021
innebär det att kommunalrådsarvodet sänks från 70 000 kronor till 51 000 kr. Det innebär
också en annan indexering än den nuvarande som därmed blir mer följsam inför den
allmänna inkomstutvecklingen istället för riksdagsarvodena som under de senaste 30
åren haft en avsevärt mer offensiv utveckling.

Särskilda yttranden

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Om vi bortser ifrån vilken relevant kompetens heltidsarvoderade politiker har inom
Uppsala kommun kvarstår faktumet att det är politiska representanter som har det
övergripande ansvaret för kommunens verksamheter. I ljuset av det, och vid jämförelser
av arvoden till kommunalråd i andra större kommuner i storstadsområden, är inte
arvodena höga. Det är istället mer relevant att ifrågasätta att ledande tjänstemän har
betydligt högre ersättningar än de personer som formellt bär ansvaret för kommunens
verksamheter.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-02

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 65

Svar på mot ion om kommunalrådsarvoden
från Tobias Smedberg (V)

KSN-2020-00806

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen om kommunalrådsarvoden, samt
2. att avslå motionen om att halvera vice ordförandens arvoden.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt den 24 februari 2020 att
kommunalrådsarvoden ska sänkas med 40 procent. Om detta förslag faller föreslår
motionären i andra, tredje, fjärde och femte hand att kommunalrådsarvoden sänks
med 30 procent, 20 procent, 10 procent respektive 1 krona.

Tobias Smedberg, Hanna Victoria Mörck, Karin Lundström, Ingela Ekrelius och Per-Olof
Forsblom, samtliga (V), föreslår i en motion väckt den 8 september 2020 att arvodena
halveras för vice ordförande och övriga nämndledamöter med fasta månadsarvoden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021
Bilaga 1, Motion om kommunalrådsarvoden från Tobias Smedberg (V)
Bilaga 2, Motion om att halvera vice ordförandens arvoden från Tobias
Smedberg (V), med flera
Bilaga 3, Arvoden för vice ordförande och övriga månadsarvoderade
nämndsledamöter

Yrkanden

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionerna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-02

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar, med instämmande från Jonas Segersam (KD) och Jonas
Petersson (C):
att minska antalet kommunalråd med ett uppdrag.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till
motionerna och mot Fredrik Ahlstedts (M) ändringsyrkande och finner att
arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Fredrik Ahlstedts (M) yrkande.

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om kommunalrådsarvoden 
från Tobias Smedberg (V), och på motion om 
att halvera vice ordförandens arvoden från 
Tobias Smedberg (V), med flera  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen om kommunalrådsarvoden, samt 
2. att avslå motionen om att halvera vice ordförandens arvoden. 

Ärenden 

Tobias Smedberg (V) föreslår i en motion väckt den 24 februari 2020 att 

kommunalrådsarvoden ska sänkas med 40 procent. Om detta förslag faller föreslår 
motionären i andra, tredje, fjärde och femte hand att kommunalrådsarvoden sänks 

med 30 procent, 20 procent, 10 procent respektive 1 krona. 

Tobias Smedberg, Hanna Victoria Mörck, Karin Lundström, Ingela Ekrelius och Per-Olof 

Forsblom, samtliga (V), föreslår i en motion väckt den 8 september 2020 att arvodena 

halveras för vice ordförande och övriga nämndledamöter med fasta månadsarvoden. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Perspektiven för näringsliv, barn och 

jämställdhet bedöms inte relevanta med föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

I kommunallagen (2017:725) 4 kap. 18 § sägs att ”Fullmäktige får besluta att en sådan 

förtroendevald som anges i 2 § första stycket [kommunalråd] för sina uppdrag ska få 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-01-20 KSN-2020-00806 

KSN-2020-02786 
  
Handläggare:  
Helena Wottle 

 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som 
gäller för dem som är anställda hos kommunen eller landstinget”. 

Kommunalrådsarvodet baseras på månadsarvodet för riksdagsledamöter och justeras 
den 1 januari varje år i enlighet med justering av riksdagsledamotsarvodet (§ 40 i Regler 
för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun 2019 – 2022, se 

bilaga 3).   

Kommunalråd kan ha deltidsuppdrag och då få arvode i procent av månadsarvodet för 
riksdagsledamöter. De kan då även få månadsarvode för uppdrag i nämnd eller 
styrelse. Summan av kommunalrådsarvode och månadsarvode får inte överstiga 100 
procent av månadsarvodet för riksdagsledamöter, med undantag i arvode för 

kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice ordförande som har 130 

procent respektive 110 procent (§ 42). 

Arvodesnivå bör ligga så att förtroendevalda får skälig ersättning för nedlagd tid och 
engagemang samt svara emot det ansvar som ligger i rollen. Nivån påverkar även 
rekryteringsmöjligheterna till dessa stundtals utsatta uppdrag och i förlängningen 

även demokratin som sådan. 

Reglerna för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda för mandatperioden 2019 - 

2022 beslutades av kommunfullmäktige 28 maj 2018 (§ 111).  

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda beslutas av 
kommunfullmäktige inför varje mandatperiod. Nuvarande regelverk beslutades 28 maj 

2018 och därefter har beslut om mindre revideringar tagits. Inför kommande 

mandatperiod kommer kommunfullmäktiges arvodesberedning ta fram förslag på ett 
nytt regelverk för beslut före valet 2022 och då finns möjligheter till en större översyn 
av principiell karaktär. Här kommer regler att ses över i sin helhet och konsekvenser att 

analyseras. 

De regler som rör arvoden för vice ordförande och övriga månadsarvoderade 

nämndsledamöter återges i bilaga 3. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 

• Bilaga 1, Motion om kommunalrådsarvoden från Tobias Smedberg (V) 

• Bilaga 2, Motion om att halvera vice ordförandens arvoden från Tobias 
Smedberg (V), med flera 

• Bilaga 3, Arvoden för vice ordförande och övriga månadsarvoderade 
nämndsledamöter 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



                    Vänsterpartiet 

                         www.uppsalavanstern.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige           2020-02-24 

 

Spara pengar: sänk kommunalrådsarvoden 
 

Uppsala kommun har rapporterat ett positivt resultat för 2019, men står inför 

kommande utmaningar. Investeringsbehov och det demografiska gapet ställer krav på 

kommunens ekonomi och hittills är det undersköterskorna och socialarbetarna som 

har fått bära bördan av en stramare ekonomi.  

 

Återkommande har vi hört i fullmäktige församlingen representanter från minoritetsstyret tala 

om vikten av ekonomiskt ansvarstagande. För att ha råd med kommande investeringar och 

med det demografiska gapet behöver vi spara, effektivisera, skära ner. Vi har inget val än att 

även sälja ut delar av våra tillgångar, sägs det, för att klara av framtidens krav.  

 

Som tur är har vi från Vänsterpartiet kommit på ett nytt sätt att spara pengar på: genom en 

sänkning av de arvoden som tjänas av kommunens elva kommunalråd. När vi vänder på 

varenda krona för att hitta effektiviseringar kan vi börja med att titta närmast hem.   

 

Genom att sänka arvodet för heltidspolitiker frigör kommunen resurser som istället kan 

användas för att säkra en välfärd att lita på för Uppsalas invånare. Vi menar dessutom att det 

är problematiskt att politikerna får arvoden som ligger långt över vad en vanlig uppsalabo 

tjänar. Hur blir politiken när politikernas vardag och verklighet skiljer sig så markant från 

medborgarnas?  

 

Kommunstyrelsens ordförande själv har sagt att disciplin och bättre koll på vad vi gör med 

pengarna har lett till att ett positivt resultat har redovisats för Uppsala kommun för fjärde året 

i rad. Vi från Vänsterpartiet efterfrågar att den disciplinen ska sträcka sig ända till 

kommunens toppolitiker, och inte stanna vid verksamheterna.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på  

att kommunalrådsarvoden ska sänkas med 40% 

 

Om det faller yrkar Vänsterpartiet i andra hand på 

att kommunalrådsarvoden ska sänkas med 30% 

 

Om det faller yrkar Vänsterpartiet i tredje hand på 

att kommunalrådsarvoden ska sänkas med 20% 

 

Om det faller yrkar Vänsterpartiet på 

att kommunalrådsarvoden ska sänkas med 10% 

 

Om det faller yrkar Vänsterpartiet i sista hand på 

att kommunalrådsarvoden ska sänkas med en krona.  

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)    



 

                    Vänsterpartiet 
                         uppsala.vansterpartiet.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige                2020-09-08 

 

Halvera vice ordförandens 
arvoden 
 

Nämndernas vice ordföranden och presidier spelar en viktig roll i den demokratiska 

processen genom att tillåta folkvalda insyn i politiken. Arvodet som tilldelas dessa 

poster möjliggör för förtroendevalda att lägga tid på politiken. Men det får aldrig vara 

ett mål i sig.  

 

Vänsterpartiet har tidigare motionerat till den här församlingen om att sänka 

kommunalrådsarvoden, som ett sätt att spara på kommunens medel men även för att värna 

om politikens närhet till vanliga uppsalabors vardag. Men det är inte bara kommunalråden 

som erhåller höga arvoden.  

 

Vi föreslår även halvering av arvodet för vice ordföranden och presidialer i nämnderna. Vi 

som undertecknar den här motionen har varit 3e vice ordförande och kommer framöver att få 

en ny titel.  För Vänsterpartiet är poängen med vice ordförandeposter är att folkvalda ska få 

den insyn i politiken som motsvarar väljarnas vilja. Det är viktigt för demokratin att dessa 

poster finns men det får aldrig handla om att jaga titlar eller göra sig rik på politiken.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på 

att arvodena för vice ordföranden och övriga nämndledamöter med fasta månadsarvoden 

halveras.  

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   

Hanna Victoria Mörck (v) 

Karolin Lundström (v)  

Ingela Ekrelius (v) 

Per-Olof Forsblom (v) 

 

 

  



Arvoden för vice ordförande och övriga månadsarvoderade 
nämndsledamöter 
 

Uppsala kommuns regler gällande månadsarvode lyder bland annat: 

… 
§ 16 Månadsarvode utgår till ordföranden och vice ordförande i kommunfullmäktige, nämnder, 

styrelser, utskott, bolag och kommunrevisionen enligt bilaga 2.  

… 

§ 18 Om förtroendevald har månadsarvode för uppdrag i kommunstyrelsen eller i 

kommunfullmäktiges presidium utgår inte månadsarvode för fullmäktigeuppdraget.  
§ 19 Förtroendevald med månadsarvode har rätt till sammanträdesarvode enligt § 3 [protokollförda 

sammanträden och förrättningar med mera].  

§ 20 En förtroendevald kan avsäga sig månadsarvodet för en viss period.  
§ 21 Månadsarvode täcker följande arbetsuppgifter:  

- leda och följa nämndens arbete  
- förberedelser och beredningar inför sammanträdet  
- beslutsarbete i delegerade ärenden och undertecknande av handlingar  

- kontakter, överläggningar och möten med förvaltningen  
- kontakter med allmänhet, myndigheter, organisationer och föreningar i frågor som rör 

den egna nämndens frågor  

- besök vid anläggningar, arbetsplatser och institutioner  

- medverkan vid representation samt studie- och vänortsbesök i kommunen  
- arbeta med att informera om nämndens verksamhet internt inom kommunen samt 

externt till olika grupper och intressenter i samhället  
- närvaro vid kommunfullmäktiges sammanträden när den egna nämndens frågor 

behandlas  

- sammanträden med tillfälliga utskott, beredningar, arbetsgrupper, projektgrupper och 
liknande  

… 
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 135

Svar på mot ion om matbodar från David Perez
(SD)

KSN-2020-01321

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragning i ärendet.

Sammanfattning

David Perez (SD) förslår i en motion väckt 30 mars 2020 att kommunen utreder
förutsättningarna för att anlägga matbodar för uthyrning på S:t Eriks torg.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 117
Tjänsteskrivelse daterad 6april 2021.
Bilaga 1, Motion om matbodar från David Perez (SD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 25 mars 2021

Yrkanden

Simon Alm (-) yrkar:
att motionen bifalls med tillägg om att utredningen inte avser parkeringsplatserna för
allmänheten.

Therez Almerfors (M) yrkar:
att flytta de foodtrucks som idag står nedanför Uppsala domkyrka till Fyris torg.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Therez Almerfors (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag mot Simon Alms (-) yrkande om
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Christopher Lagerqvist (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) yrkandemed motiveringen:
Moderaterna är för fri etablering och är av uppfattningen att kök som tillför nya
smakupplevelser berikar stadsmiljön. Fyristorg är dock en bättre marknadsplats och ett
läge där affärer har bedrivits sedan medeltiden. En placering av matbodar vid Fyristorg
kan dessutom bli en mer tillgänglig placering med goda möjligheter till avhämtning av
mat även med fordon.

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande:
Motionären efterlyser en utredning som inte har genomförts genom kommunstyrelsens
besvarande. Därmed bör motionen bifalls om man delar intentionen att höja
omgivandeupplevelsen av s:t Eriks torg.

Särskilt yttrande

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande:
Kristdemokraterna motionerade för flera år sedan om större möjligheter för Food-Trucks
i Uppsala. Tyvärr har inte denna verksamhet fått den frihet och utveckling som vi hade
önskat, utan några få vagnar finns ofta placerade mer eller mindre stationärt.
Tillgängligheten till mat från mindre serveringstjänster på stan behöver utvecklas, och då
kan permanenta bodar vara en av lösningarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 117

Svar på mot ion om matbodar från David Perez
(SD)

KSN-2020-01321

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragning i ärendet.

Sammanfattning

David Perez (SD) förslår i en motion väckt 30 mars 2020 att kommunen utreder
förutsättningarna för att anlägga matbodar för uthyrning på S:t Eriks torg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6april 2021.
Bilaga 1, Motion om matbodar från David Perez (SD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 25 mars 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om matbodar från David Perez 
(SD)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragning i ärendet.  

Ärendet 

David Perez (SD) förslår i en motion väckt 30 mars 2020 att kommunen utreder 
förutsättningarna för att anlägga matbodar för uthyrning på S:t Eriks torg. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.  

Barn- och jämställdhetsperspektiven bedöms inte relevanta med föreliggande förslag 

till beslut. Näringslivsperspektivet har beaktats enligt föredragningen i ärendet. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden har behandlat ärendet 25 mars 2021 och föreslagit 

att motionen besvaras med föredragningen i ärendet. 

Föredragning 

I dagsläget finns det åtta försäljningsplatser på S:t Eriks gränd där fyra foodtrucks 
bedriver verksamhet. Platserna är torghandelsplatser, det vill säga utpekade platser 
som hyrs ut för försäljning enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter om allmänna 

försäljningsplatser. 

På S:t Eriks torg finns för närvarande parkeringsplatser både för bilar och för cyklar. Det 

finns även möjlighet för turistbussar att stanna och släppa av och på turister.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-04-06 KSN-2020-01321 

  
Handläggare:  

Lars Fredriksson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Parkeringsplatserna på torget är viktiga för stadens näringslivsverksamhet och för 
besöksnäringen. Om torget ska användas för andra ändamål måste en stor del av 
parkeringsplatserna tas bort. Inför en eventuell förändrad användning av torget i 

framtiden bör en större utredning göras kring torgets funktion och möjligheter utifrån 
flera olika aspekter.  

I gatu- och samhällsmiljönämndens investeringsplan finns medel upptagna för en 

upprustning av Fyristorg inom ett par år. En vidareutveckling av S:t Eriks torg bör 
avvakta tills beslut har tagits om hur Fyristorg ska gestaltas och vilka funktioner som 
ska finnas där för att främja stadens folkliv, handel och besöksnäring. 

Därtill beslutade kommunstyrelsen 25 november 2020 §306 om en översyn av de lokala 

ordningsföreskrifterna där utredningen bland annat ska innefatta huruvida tillstånd till 

foodtrucks och uteserveringar kan regleras i de lokala ordningsföreskrifterna och på så 

sätt förenklas. Även denna översyn bör inväntas. 

Matvagnar bidrar till ett levande centrum och vilka platser som är lämpliga för 
ändamålet bör kontinuerligt ses över vartefter staden utvecklas.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021. 

• Bilaga 1, Motion om matbodar från David Perez (SD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 25 mars 2021 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



 
 

 

 

 

 

 

Motion om att anlägga matbodar för uthyrning 

 
 
 
 
 
Uppsala är fullt av olika ovärderliga kulturskatter. Domkyrkan räknas till en av dessa och är ett av 
kommunens mest populära resmål för turister.   
 
På S:t Eriks torg nedanför domkyrkan står det sedan en tid tillbaka matbilar, även kallat food trucks, som 
erbjuder mat i alla dess slag. Destination Uppsala marknadsför även dessa på sin hemsida.   
 
Ett viktigt led i turismnäringen är att kommunen gör allt man kan för att visa sin bästa sida och ett led i 
att förbättra gatubilden på S:t Eriks torg är att anlägga matbodar för uthyrning. Boende i området och 
besökare upplever att gatubilden försämrats i området till följd av matbilarna.  
 
Fördelen med just matbilar är att de är mobila men etableringen av dessa på torget är snarast är jämföra 
med en permanent etablering. I synnerhet då dessa befinner sig på platsen och bedriver verksamhet i 
stort sett hela veckan.  
 
Kommunen bör därför utreda om det finns förutsättningar och efterfrågan på lokaler av mer permanent 
art för uthyrning till matentreprenörer vilket skulle vara ett led att förbättra gatubilden i området och göra 
den mer attraktiv för både besökare och matentusiaster.   

 

 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

 

• att kommunen utreder förutsättningar för att anlägga matbodar för uthyrning på S:t Eriks torg  
 
Uppsala den 24 februari 2020 
 
David Perez 

 
Ledamot (SD)  
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Gatu-och samhällsmiljönämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 29

Svar på mot ion om matbodar från David Perez
(SD)

GSN-2020-01768

Beslut

Gatu-och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragning i ärendet.

Sammanfattning

David Perez (SD) förslår i en motion väckt 30 mars 2020 att kommunen utreder
förutsättningarna för att anlägga matbodar för uthyrning på S:t Eriks torg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2021
Bilaga, Motion om matbodar från David Perez (SD)
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Gatu-och samhällsmiljönämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 136

Svar på mot ion om bygglov som är
säsongsorienterade från Stefan Hanna (-)

KSN-2020-02114

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 maj 2020 att Uppsala kommun inför
möjligheten till säsongsorienterade bygglov och att Uppsala kommun tillsammans
med City i samverkan arbetar fram lämpliga platser för detta säsongsbaserade
bygglov.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 118
Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2021
Bilaga 1, Motion om bygglov som är säsongsorienterade från Stefan Hanna (-)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 25 mars 2021

Yrkande

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Reservat ion

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

För att göra Uppsala city attraktivare, och för att underlätta för eventuella företagare
som vill utnyttja möjliga utsedda platser för säsongsorienterade bygglov, har jag
föreslagit att kommunen tillsammans med föreningen City i samverkan ska ta fram ett
antal platser där kommunen skyndsamt kan godkänna sådana förfrågningar från lokala
företagare. Det är beklagligt att inte dennamotion bifalls och är ett tydligt exempel på
att stora delar av kommunstyrelsens ledamöter saknar tillräckliga ambitioner för att
bidra till att Uppsala citys attraktionskraft stärks.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 118

Svar på mot ion om bygglov som är
säsongsorienterade från Stefan Hanna (-)

KSN-2020-02114

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 maj 2020 att Uppsala kommun inför
möjligheten till säsongsorienterade bygglov och att Uppsala kommun tillsammans
med City i samverkan arbetar fram lämpliga platser för detta säsongsbaserade
bygglov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2021
Bilaga 1, Motion om bygglov som är säsongsorienterade från Stefan Hanna (-)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 25 mars 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om bygglov som är 
säsongsorienterade från Stefan Hanna (-)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 maj 2020 att Uppsala kommun inför 
möjligheten till säsongsorienterade bygglov och att Uppsala kommun tillsammans 

med City i samverkan arbetar fram lämpliga platser för detta säsongsbaserade 

bygglov. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser ur perspektiven för barn, jämställdhet 
och näringsliv med föreliggande förslag till beslut. 

Plan- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet 25 mars 2021 och föreslagit att 

motionen besvaras med föredragningen i ärendet.  

Föredragning 

Plan- och bygglagen (PBL) möjliggör säsongslov för åtgärder ”som har en sådan 
säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver upprepas under 

två eller flera år i följd, får åtgärden vidtas igen utan ny prövning, om det sker inom ett 
år från det att åtgärden senast avslutades” 9 kap 9 § PBL. En förutsättning är att 

åtgärden är säsongsbunden vilket ofta är fallet med till exempel en uteservering eller 

mindre kiosk som har sommaröppet.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-04-07 KSN-2020-02114 

  
Handläggare:  

Joakim Käppe 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Ett säsongslov är inte heller beroende av att det finns en detaljplan utan det är möjligt 
att bevilja lov för denna typ av åtgärd även utanför detaljplanerat område och inom 
områden som omfattas av områdesbestämmelser.  

Finns det en detaljplan för den berörda platsen behöver den sökta åtgärden vara 
förenlig med den detaljplan som gäller på platsen. Beroende på om förutsättningarna 

för ett permanent lov är uppfyllda eller inte så kan det variera om det blir aktuellt med 

ett permanent säsongslov som då inte har ett slutdatum eller om det endast är möjligt 
att ge ett tidsbegränsat säsongslov under ett antal år, 9 kap 33 § PBL.  

Det sistnämnda kan bli aktuellt om inte alla förutsättningar för ett permanent lov är 
uppfyllda, om åtgärden strider mot detaljplanen eller liknande. Tidsbegränsat 

säsongslov kan ges i högst 10 år första gången och sedan förlängas med högst 5 år i 

taget om det görs innan giltighetstiden löpt ut. Enligt nu gällande PBL finns det inte 

heller någon begränsning i hur många gånger man kan ansöka om förlängning av 
tidsbegränsat säsongslov.   

Det finns med andra ord redan idag möjligheter att ge olika typer av säsongslov om 

övriga krav enligt till exempel PBL och Boverkets byggregler (BBR) är uppfyllda. 
Uppsala kommun har tidigare hanterat tidsbegränsade säsongslov för till exempel 

glasskiosker, skyltning, uteserveringar och mindre byggnader för däckskiften då alla 

dessa fyra åtgärder varit säsongsbundna på olika sätt. 

Uppsala kommun arbetar även med tidsbegränsade bygglov för verksamheter av 

tillfällig karaktär. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Ett sådant lov kan 
förlängas med högst 5 år i taget. Detta kan endast ske om en ansökan om förlängning 
görs innan giltighetstiden har gått ut. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat 

bygglov får inte överstiga 15 år.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 28 januari 2021 

• Bilaga 1, Motion om bygglov som är säsongsorienterade från Stefan Hanna (-) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från plan- och byggnadsnämnden 25 mars 2021 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



2020-05-12 
 
Motion: Bygglov som är säsongsorienterade  
 
Bakgrund: 
 
Uppsalas nöjes- och turistindustri har stor förbättringspotential. Genom att stärka Uppsala 
som nöjes- och turistdestination blir kommunen både attraktivare att leva i och att besöka. 
Särskilt viktigt är det att uppmuntra initiativ som gör att turister, i alla dess former, ser ett 
värde av att stanna flera dagar i Uppsala. Det gynnar särskilt våra restaurang och 
hotellverksamheter men leder också till andra positiva ekonomiska effekter i vårt 
närområde. Särskilt viktigt är det att bättre utnyttja Uppsalas attraktion under perioden juni 
till och med augusti. Under dessa perioder finns mycket stora utvecklingsmöjligheter för 
turistindustrin. Uppsala är som vackrast när grönskan också klär staden med sin skönhet. 
Genom att erbjuda företagare möjligheten att utnyttja säsongskopplade bygglov kan 
företagsamma invånare säkerligen bidra till att Uppsala blir en attraktivare sommarstad. 
Säsongskopplade tillfälliga bygglov används bland annat i Stockholm. Stockholms kommun 
beskriver det enligt nedan: 
 
”Du kan söka ett säsongslov för sådant som bara ska finnas under en del av året och som du 
vill upprepa på samma plats under två år eller mer. Till exempel att sätta upp en kiosk eller 
en uteservering under sommarsäsongen varje år.” 
 
Redan idag upplåter Uppsala kommun möjligheten till uteserveringar. Med möjligheten till 
säsongkopplade tillfälliga bygglov kan nya värdefulla platser göras tillgängliga för till exempel 
uteserveringar eller andra värdeskapande sommaraktiviteter. 
 
Ett exempel på plats för säsongsbaserat bygglov är i slottsparken i närheten av korsningen 
Drottninggatan/Nedre Slottsgatan. Det är en mycket attraktiv miljö i ett område med 
betydligt större turismpotential än idag. 
 
 
Jag yrkar: 
 
Att Uppsala kommun inför möjligheten till säsongsbaserade bygglov. 
 
Att Uppsala kommun tillsammans med City i samverkan arbetar fram lämpliga platser för 
dessa säsongsbaserade bygglov. 
 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
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Plan-och byggnadsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-03-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 52

Svar på mot ion om bygglov som är
säsongsorienterade från Stefan Hanna (-)

PBN-2021-00020

Beslut

Plan-och byggnadsnämnden beslutar

1. att föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara motionen med
föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 maj 2020 att Uppsala kommun inför
möjligheten till säsongsorienterade bygglov och att Uppsala kommun tillsammans
med City i samverkan arbetar fram lämpliga platser för detta säsongsbaserade
bygglov.

Motionen återges i ärendets bilaga 1.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2021
Bilaga 1, Motion om bygglov som är säsongsorienterade från Stefan Hanna (-)

Arbetsutskottet föreslår att nämnden föreslår kommunfullmäktige besvara motionen
med föredragningen i ärendet.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 137

Svar på mot ion om studentbostäder från Olle
Romlin (C) och Diana Zadius (C)

KSN-2020-02951

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Olle Romlin (C) och Diana Zadius (C) föreslår i en motion väckt den 5 oktober 2020

att Uppsala kommun lanserar en kampanj enligt samma modell som
Hjärterum för att hitta och hyra ut outnyttjad boyta till studenter,
att Uppsala kommun avsätter bygglovshandläggarresurser för att etablera ett
snabbspår för ny-och ombyggnation med syftet att tillskapa enstaka
studentbostäder,
att Uppsala kommun skyndsamt tar fram en bostadsförsörjningsplan där
behovet av studentbostäder beaktas särskilt,
att Uppsala kommun särskilt prioriterar större studentbostadsprojekt i plan-
och bygglovsprocessen, samt
att Uppsala kommun i kommande översiktsplaner inkluderar ett avsnitt om
behovet av studentbostäder, förutsättningarna för att tillgodose behovet samt
vilka framtida utvecklingsområden som är särskilt lämpliga för att bygga
studentbostäder.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 20 april 2021 § 124
Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021
Bilaga, Motion om studentbostäder från Olle Romlin (C) och Diana Zadius (C)

Yrkande

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionens andra, tredje och fjärde att-sats.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer först besvarande av motionens första att-sats mot bifall till
densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller besvarande.

Ordförande ställer därefter besvarande av motionens andra att-sats mot bifall till
densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller besvarande.

Ordförande ställer därefter besvarande av motionens tredje att-sats mot bifall till
densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller besvarande.

Ordförande ställer därefter besvarande av motionens fjärde att-sats mot bifall till
densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller besvarande.

Ordförande ställer slutligen besvarande av motionens femte att-sats mot bifall till
densamma och finner att kommunstyrelsen bifaller besvarande.

Reservat ion

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Det är viktigt att säkerställa att det alltid finns god tillgång till olika varianter av
studentboenden i Uppsala. En av Uppsalas stora fördelar är att vi ständigt har ett
intressant inflöde av ambitiösa unga invånare som studerar på våra universitet. Att
säkerställa tillräckligt med mindre prisvärda bostäder innebär i sig också att kommunens
bestånd av mindre prisvärda bostäder generellt ökar. I ljuset av att allt fler unga som vill
flytta hemifrån och i ljuset av allt fler invånare som räknas som socioekonomiskt svaga är
en expansion av liknande bostäder av stort positivt värde för många.

Särskilda yttranden

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Det är förvånande att de styrande partierna i Uppsala kommun inte yrkar bifall till denna
motion. Staden har två universitet i världsklass och är känd för att vara en studentstad så
väl inom landet som utomlands. Ambitionerna både från universitetens och från statens
sida är att den högre utbildningen och forskning ska öka och behovet av bostäder för
studenter kommer fortsätta öka.
Motionen föreslår vidareutveckling av gemensamma, riktade, åtgärder tillsammans med
studentorganisationer, universiteten och nationer för att på kort sikt kunna mildra
bostadsbristen för bostadssökande studenter. Centerpartiet tycker det är viktigt att
vidareutveckla samarbeten för att tillvarata erfarenheterna som byggts upp. På längre
sikt föreslår motionen en ökad beredskap och även fokus på genomförandet. Genom att
föra in behovet av studentbostäder tidigt i styrande och övergripande dokument kan
detta ge stöd i helhetsplaneringen. I planer för studentbostäder prioriteras till exempel



Sida 84(93)

Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

inte plats för bil i lika stor utsträckning som i ordinära hyresrättsområden där fler
förväntas förvärvsarbeta utom gång-och cykelavstånd. Det skulle alltså vara till hjälp vid
samhällsbygget att ha de föreslagna långsiktiga planerna. Att också prioritera och bygga
erfarenhet på detaljplannivå ger förutsättningar för studenter från alla samhällsklasser
att studera i Uppsala utan att hänvisa till den förhållandevis lilla andel hyresrätter som
finns i Uppsala.
Mot bakgrund av detta och bakgrundsbeskrivningen i motionen yrkar Centerpartiet att
kommunstyrelsen föreslår Uppsala kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande:
Inledningsvis ville styret avslå motionen, men efter yrkande från KD som övriga instämde
i valde man att i stället besvara den. Det är viktigt att ta tillvara alla goda idéer för att
underlätta studenters boendesituation, och därför vore det märkligt att avslå en vällovlig
motion.
Även om det idag finns relativt gott om studentbostäder måste Uppsala kommun och
Uppsalahem / Studentstaden vara mer aktiv i att säkerställa framtida tillgång på
studentbostäder i Uppsala. Ett närmare samarbete med studentnationernas
bostadsstiftelser är viktigt, och även möjligheten för andrahandsuthyrning av privata
bostäder, som till stor del styrs av nationell lagstiftning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-04-20 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 124  

Svar på motion om studentbostäder från Olle 
Romlin (C) och Diana Zadius (C) 

KSN-2020-02951 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Olle Romlin (C) och Diana Zadius (C) föreslår i en motion väckt den 5 oktober 2020  

• att Uppsala kommun lanserar en kampanj enligt samma modell som 

Hjärterum för att hitta och hyra ut outnyttjad boyta till studenter, 

• att Uppsala kommun avsätter bygglovshandläggarresurser för att etablera ett 

snabbspår för ny- och ombyggnation med syftet att tillskapa enstaka 
studentbostäder,  

• att Uppsala kommun skyndsamt tar fram en bostadsförsörjningsplan där 

behovet av studentbostäder beaktas särskilt,  

• att Uppsala kommun särskilt prioriterar större studentbostadsprojekt i plan- 

och bygglovsprocessen, samt 

• att Uppsala kommun i kommande översiktsplaner inkluderar ett avsnitt om 
behovet av studentbostäder, förutsättningarna för att tillgodose behovet samt 
vilka framtida utvecklingsområden som är särskilt lämpliga för att bygga 

studentbostäder. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021 

• Bilaga, Motion om studentbostäder från Olle Romlin (C) och Diana Zadius (C) 

Yrkanden 

Jonas Petersson (C) yrkar bifall till motionen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-04-20 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt (M), Tobias Smedberg (V) och Erik Pelling (S) 
yrkar att motionen ska anses besvarad med föredragningen i ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande om att besvara motionen 

mot Jonas Peterssons (C) yrkande om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet 

bifaller Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande. 

Reservation 

Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med 

motiveringen: 
Det är förvånande att de styrande partierna i Uppsala kommun inte yrkar bifall till denna 
motion. Staden har två universitet i världsklass och är känd för att vara en studentstad så 

väl inom landet som utomlands. Ambitionerna både från universitetens och från statens 
sida är att den högre utbildningen och forskning ska öka och behovet av bostäder för 

studenter kommer fortsätta öka. 
Motionen föreslår vidareutveckling av gemensamma, riktade, åtgärder tillsammans med 

studentorganisationer, universiteten och nationer för att på kort sikt kunna mildra 
bostadsbristen för bostadssökande studenter. Centerpartiet tycker det är viktigt att 

vidareutveckla samarbeten för att tillvarata erfarenheterna som byggts upp. 
På längre sikt föreslår motionen en ökad beredskap och även fokus på genomförandet. 

Genom att föra in behovet av studentbostäder tidigt i styrande och övergripande 
dokument kan detta ge stöd i helhetsplaneringen. I planer för studentbostäder prioriteras 
till exempel inte plats för bil i lika stor utsträckning som i ordinära hyresrättsområden där 

fler förväntas förvärvsarbeta utom gång- och cykelavstånd. Det skulle alltså vara till hjälp 

vid samhällsbygget att ha de föreslagna långsiktiga planerna. Att också prioritera och 

bygga erfarenhet på detaljplannivå ger förutsättningar för studenter från alla 

samhällsklasser att studera i Uppsala utan att hänvisa till den förhållandevis lilla andel 

hyresrätter som finns i Uppsala. 
Mot bakgrund av detta och bakgrundsbeskrivningen i motionen yrkar Centerpartiet att 
kommunstyrelsen föreslår Uppsala kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
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Svar på motion om studentbostäder från Olle 
Romlin (C) och Diana Zadius (C)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Ärendet 

Olle Romlin (C) och Diana Zadius (C) föreslår i en motion väckt den 5 oktober 2020  
 

• att Uppsala kommun lanserar en kampanj enligt samma modell som 

Hjärterum för att hitta och hyra ut outnyttjad boyta till studenter, 

• att Uppsala kommun avsätter bygglovshandläggarresurser för att etablera ett 

snabbspår för ny- och ombyggnation med syftet att tillskapa enstaka 
studentbostäder,  

• att Uppsala kommun skyndsamt tar fram en bostadsförsörjningsplan där 

behovet av studentbostäder beaktas särskilt,  

• att Uppsala kommun särskilt prioriterar större studentbostadsprojekt i plan- 

och bygglovsprocessen, samt 

• att Uppsala kommun i kommande översiktsplaner inkluderar ett avsnitt om 
behovet av studentbostäder, förutsättningarna för att tillgodose behovet samt 

vilka framtida utvecklingsområden som är särskilt lämpliga för att bygga 
studentbostäder. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet bedöms inte vara relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-04-06 KSN-2020-02951 

  
Handläggare:  

Elin Blume, Christian Dahlmann 

 

 
 

http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Uppsala har mycket att erbjuda studenterna vid sidan av studierna. Det unika 
studentlivet i Uppsala bidrar till mångas val av universitet och studieort, men även 
bostadssituationen betyder mycket för att Uppsala ska vara ett attraktivt 

förstahandsval för studenter. Tillgången till en bostad är viktig och Uppsala kommun 

har ett starkt engagemang i frågan. 

Studentbostadssituationen har förbättrats något på senare år och flera byggprojekt är 

igång. Under de kommande åren finns planer på upp till 250 nya studentbostäder per 

år och sammanlagt finns det ungefär 1 600 studentbostäder i framtida byggprojekt i 

kommunens projektportfölj, studentbostadsprojekt som planeras av 
Uppsalahem/Studentstaden, Akademiska Hus och Nationerna.  

Det finns ett väl utvecklat samarbete kring studentbostadsfrågan. Uppsala universitet, 

Uppsala kommun, SLU och aktörer på bostadsmarknaden har tillsammans bildat 

Studentbostadsforum. Forumet är en plattform för dialog som ska underlätta 
byggandet av studentbostäder och skapandet av nya typer av boenden för studenter.   

Universiteten och kommunen arbetar också tillsammans med Uppsala studentkår i 

Studentboet, som utöver förmedling av studentbostäder också förmedlar akutboende 
i samband med terminsstarter. Inför höstterminstarten 2021 kommer Studentboet att 

genomföra en särskild kampanj som syftar till att fler Uppsalabor ska hyra ut bostäder 

eller delar av bostäder till studenter. Detta kommer bidra till att utbudet av 

andrahandsbostäder och inneboendelösningar till studenter ökar och outnyttjad boyta 
kan nyttjas i högre grad.   

Motionärerna ger förslag på att kommunen bör avsätta resurser inom bygglov för att 

etablera ett snabbspår för ny- och ombyggnation av studentbostäder. Hantering av ett 
bygglov sker inom kommunens roll som myndighetsutövare. Det finns generella krav i 

plan- och bygglagen (PBL) på en skyndsam hantering för alla bygglov. För att som 
kommun bättre möta den sökandes önskemål eller lotsa ett ärende genom processen 
erbjuds möten i tidiga skeden.   

Motionärerna lyfter också önskemål om att kommunen skyndsamt tar fram en 
bostadsförsörjningsplan där behovet av studentbostäder särskilt beaktas. Ett arbete 

med ett nytt program för bostadsförsörjningen med tillhörande handlingsplan är 

under framtagande. Kommunstyrelsen fattade beslut om att remittera ett förslag i 
december 2020. Ett förslag som flera aktörer getts möjlighet att lämna synpunkter på. 

 Uppsala studentkår var en av de aktörer som särskilt yttrade sig över 
studentbostadsfrågan. Ett omarbetat förslag efter inkomna synpunkter bereds nu 
vidare inför beslut i kommunfullmäktige före sommaren. Mål och delmål i förslaget 
syftar till att möta behov och efterfrågan av bostäder för alla, oavsett fas i livet. Ett 

utbud av bostäder som bättre möter hushållens behov och efterfrågan syftar till att 

bland annat möta studenters behov av boende under studietiden eller efter avklarade 

studier.   

Motionärerna har vidare önskemål om att Uppsala kommun i kommande 
översiktsplaner inkluderar ett avsnitt om behovet av studentbostäder, 

förutsättningarna för att tillgodose behovet samt vilka framtida utvecklingsområden 

som är särskilt lämpliga för att bygga studentbostäder.  
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Hur behov och efterfrågan av olika boendeformer, däribland bostäder för studenter, 
bättre ska matcha utbudet i Uppsala är en fråga som hanteras i kommunens 
bostadsförsörjningsarbete. Mål och åtgärder kopplade till individers behov och 

efterfrågan av bostäder beslutas i kommunens program för bostadsförsörjning. Detta 
program ska sedan vara vägledande vid kommunens planläggning i 
översiktsplaneringen.  

Kommunens översiktsplan ger förutsättningar och inriktning för den fysiska 
utvecklingen där möjliga bostäder, för studenter eller andra målgrupper, sätts i ett 
större sammanhang kopplat till den hållbara livsmiljön. Att markera 

utvecklingsområden som är särskilt lämpliga för utbyggnad av studentbostäder skapar 
en detaljstyrning som inte lämpar sig i en kommunomfattande översiktsplan som ska 

utgöra den strategiska inriktningen över tid.  

Vidare lämnar motionärerna önskemål om att Uppsala kommun särskilt prioriterar 
större studentbostadsprojekt i plan- och bygglovsprocessen. I detaljplanering är det 
möjligt enligt lag att precisera bostadsändamålet till studentbostäder men kommunen 

ser det oftast som olämpligt. Genom att precisera bostadsändamålet kan enbart 

studentbostäder uppföras på den platsen. Om förutsättningarna ändras under 
planprocessen eller om studentbostäderna över tid behöver upplåtas som något annat 
innebär det att detaljplanen behöver ändras, vilket är tids- och kostnadskrävande. En 
alltför hög detaljeringsgrad i detaljplan riskerar att skapa en onödig inlåsning.  

Utöver kommunens styrning genom översiktsplanering och detaljplanering sker 

prioritering av bostadsprojekt i kommunens projektportfölj. I projektportföljen finns 

ett antal målområden uppsatta som projekten ska svara upp mot. Ett prioriterat mål 
handlar till exempel om att minst 30 procent av nyproduktionen ska vara hyresrätter. I 

detta mål inkluderas studentbostäder. Projektidéer för nya bostadsprojekt prioriteras 
utifrån ett antal kriterier. Kommunstyrelsen har bland annat beslutat att ett kriterium 

är om projektidén bidrar till att lösa en bristsituation. Därmed beaktas alltid om det 
finns ett särskilt behov av studentbostäder. För att en projektidé ska anses möjlig att 
genomföra behöver den också svara både mot kvalitetskrav och genomförbarhet.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2021 

• Bilaga, Motion om studentbostäder från Olle Romlin (C) och Diana Zadius (C) 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Joachim Danielsson Christian Blomberg 

Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 

 



Uppsala, den 22 september 2020 

 

 
 
Motion om förbättrad försörjning av studentbostäder 

Uppsala har varit svårt drabbat av den numer i det närmaste riksomfattande 
bostadsbristen i decennier. Studenter hör till dem som drabbas hårdast av 
bostadsbristen. Dels för att de utgör en så betydande del av dem som vill flytta till 
Uppsala, dels för att de i regel är unga och inte har haft möjlighet att stå 10 år i 
bostadskö och dels för att de är en köpsvag grupp med låga inkomster och små 
besparingar. 
 
De senaste 10 åren har det byggts väldigt mycket i Uppsala. Väldigt lite av det som 
byggts har emellertid bidragit till att lindra bostadsbristen för studenter – det som 
byggts i Uppsala har huvudsakligen varit dyra bostadsrätter och ännu dyrare 
hyresrätter. 
 
Vid tidpunkten för denna motions författande finns endast 12 bostäder på 40 
kvadratmeter eller mindre utannonserade på Uppsala Bostadsförmedling. Två av dem 
är seniorboenden. Sex av dem är korttidskontrakt. En av dem är en nybyggd tvåa på 
40 kvadratmeter för drygt 8 000 kronor per månad, och en är en nybyggd etta på 35 
kvadratmeter för cirka 7 000 kronor per månad. Endast två av bostäderna är 
varaktiga boenden som en heltidsstudent realistiskt kan ha råd med. Båda två kräver 
mer än fem år i bostadskö för att ha en chans att få flytta in. 
 
I slutet av sommaren 2020 sade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) med 
anledning av studentbostadsbristen att han var beredd att ”öppna kyrkor och 
jympasalar” för att säkerställa att alla inflyttande studenter skulle få tak över huvudet. 
Det är bra att kommunstyrelsens ordförande är villig att agera för att kommunens 
studenter ska ha någonstans att bo. Vi i Centerpartiet anser emellertid att det är hög 
tid att sluta släcka samma brand vid varje terminsstart, ta ett helhetsgrepp om 
studentbostadsfrågan och få på plats varaktiga lösningar. 
 
För det första så tror Centerpartiet att Uppsala kommun med hjälp av övriga 
kommuninvånare kan göra mer för att skaka fram outnyttjade boytor och se till att 
dessa hyrs ut till studenter. I samband med flyktingkrisen fick kommunen ett ökat 
ansvar för nyanländas bostadsförsörjning. För att möta detta ansvar lanserade 
kommunen kampanjen Hjärterum, genom vilken Uppsalaborna uppmuntrades att hyra 
ut källare, Attefallshus, gäststugor och liknande till nyanlända. Kampanjen blev en 
relativ framgång och ett hundratal Uppsalabor uttryckte intresse för att hyra ut till 
nyanlända. Centerpartiet anser att kommunen bör testa samma modell för att hitta 
bostäder till studenter. Formen för att hyra ut de bostäder som ställs till förfogande 
finns redan genom Studentboet, den andrahandsbostadskö kommunen har ihop med 
Uppsala studentkår, Uppsala universitet och SLU. Centerpartiet förordar emellertid att 
kommunen för denna kampanj inte ställer krav på egen ingång som gjordes med 
kampanjen Hjärterum. Finns egen ingång är det naturligtvis bra, men vi tror att 
många av de som står utan bostad vid terminsstart gärna är inneboende om 
alternativet är att tacka nej till sin studieplats. 
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För det andra så vill Centerpartiet se ett snabbspår för beviljande av bygglov för den 
som genom byggnation eller ombyggnation vill skapa en studentbostad. Det kan till 
exempel handla om villaägare som vill bygga till en uthyrningsdel på sitt hus, som vill 
sätta in en separat källaringång och göra om källaren till en separat lägenhet eller som 
vill bygga ett beboeligt och uthyrningsbart Attefallshus. Att uppföra ett Attefallshus 
kräver som bekant inget bygglov, men ska det hyras ut som bostad finns lagkrav på 
boendets standard. Vi tror att många skulle vara mer bekväma med att göra en större 
investering av detta slag om byggplanerna först granskades av en bygglovs-
handläggare som då kan rekommendera eventuellt nödvändiga förändringar. Vi menar 
att kommunen bör vara behjälplig med dylik granskning och att dessa granskningar 
och ovan beskrivna bygglovsärenden bör ges ett snabbspår genom att 
bygglovshandläggares tid särskilt avsätts för ändamålet. 
 
För det tredje så anger lagen (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar att varje kommun ska ha en bostadsförsörjningsplan. 
Sedan inledningen av 2020 saknar Uppsala kommun en sådan, och den 
bostadsförsörjningsplan som gällde 2017-2019 var bristfällig i så måtto att den 
saknade mål och uppföljningskriterier för studentbostäder. Centerpartiet menar därför 
att Uppsala kommun skyndsamt ska ta fram en bostadsförsörjningsplan och i denna 
särskilt beakta behovet av studentbostäder. 
 
För det fjärde så vill Centerpartiet se att större studentbostadsprojekt ges särskild 
prioritet i plan- och bygglovsprocessen. För en universitetsstad med två universitet 
och närmare 60 000 studenter är tillgången till studentbostäder inte bara en fråga om 
bostadsförsörjning utan också en fråga om utveckling och konkurrenskraft. 
Studentbostäder är en strategisk tillgång för Uppsala kommun varför kommunen bör 
prioritera en bättre balans mellan utbud och efterfrågan.  
 
För det femte så anser Centerpartiet med hänvisning till att studentbostäder är en 
strategisk tillgång för Uppsala kommun att ett särskilt avsnitt om studentbostäder bör 
inkluderas i kommande översiktsplaner. Översiktsplanen ska enligt plan- och 
bygglagen ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön 
samt hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 
Studentbostäderna är en så väsentlig del av Uppsalas samlade bostadsstock och en så 
viktig förutsättning för kommunens ekonomiska och sociala utveckling att det är 
motiverat att de särskilt beaktas i översiktsplanen. Centerpartiets avsikt med att föra 
in ett studentbostadsavsnitt i översiktsplanen är inte att hugga i sten exakt vilka 
fastigheter som ska utvecklas till studentbostäder. Däremot så anser vi att det vore 
lämpligt att redan i översiktsplanen markera ut exempelvis områden där det givet 
byggförhållanden är möjligt att hålla nere byggkostnaderna och därmed de framtida 
hyrorna, eller där det givet tänkta kollektivtrafikstråk och deras koppling till 
universiteten vore särskilt lämpligt att bygga studentbostäder. Skälen till detta är att 
dessa områden ofta är attraktiva också för annan byggnation, och om inte 
lämpligheten för studentbostäder pekas ut redan tidigt i planprocessen är risken att 
dessa trängs ut av byggnation av kontor, bostadsrätter eller dyra hyresrätter i 
premiumsegmentet. 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Centerpartiet på 
 
att Uppsala kommun lanserar en kampanj enligt samma modell som Hjärterum för 

att hitta och hyra ut outnyttjad boyta till studenter, 
 



Uppsala, den 22 september 2020 

 

att Uppsala kommun avsätter bygglovshandläggarresurser för att etablera ett 
snabbspår för ny- och ombyggnation med syftet att tillskapa enstaka 
studentbostäder, 

 
att Uppsala kommun skyndsamt tar fram en bostadsförsörjningsplan där behovet av 

studentbostäder beaktas särskilt, 
 
att Uppsala kommun särskilt prioriterar större studentbostadsprojekt i plan- och 

bygglovsprocessen, 
 
att Uppsala kommun i kommande översiktsplaner inkluderar ett avsnitt om behovet 

av studentbostäder, förutsättningarna för att tillgodose behovet samt vilka 
framtida utvecklingsområden som är särskilt lämpliga för att bygga 
studentbostäder. 

 
 
 
 
Olle Romlin (C) Diana Zadius (C) 
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 138

Svar på mot ion om intern bostadskö för
Uppsalahem från Tobias Smedberg (V) och
Hanna Victoria Mörck (V)

KSN-2020-03701

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 14
december 2020 att Uppsala kommun ger Uppsalahem i uppdrag att införa en intern
bostadskö där 10-15 procent av beståndet ingår. Kötiden skulle i den interna
bostadskön utgå från hur länge man har bott i Uppsalahems bestånd.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 6 april 2021 § 110
Tjänsteskrivelse daterad 15 mars2021
Bilaga, Motion om intern bostadskö för Uppsalahem från Tobias Smedberg (V)
och Hanna Victoria Mörck (V)

Yrkanden

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande om
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Reservat ion

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Hanna Victoria Mörcks (V) yrkande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-06

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 110

Svar på mot ion om intern bostadskö för
Uppsalahem från Tobias Smedberg (V) och
Hanna Victoria Mörck (V)

KSN-2020-03701

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 14
december 2020 att Uppsala kommun ger Uppsalahem i uppdrag att införa en intern
bostadskö där 10-15 procent av beståndet ingår. Kötiden skulle i den interna
bostadskön utgå från hur länge man har bott i Uppsalahems bestånd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 15 mars2021
Bilaga, Motion om intern bostadskö för Uppsalahem från Tobias Smedberg (V)
och Hanna Victoria Mörck (V)

Yrkande

Tobias Smedberg (V) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Tobias Smedbergs (V) yrkande om bifall till
motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggandeförslag.

Reservat ioner

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Postadress: Uppsala kommun, Postadress, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: Email 

www.uppsala.se  

KSN667568 

Svar på motion om intern bostadskö för 
Uppsalahem från Tobias Smedberg (V) och 
Hanna Victoria Mörck (V)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen.  

Ärendet 

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) föreslår i en motion väckt 14 

december 2020 att Uppsala kommun ger Uppsalahem i uppdrag att införa en intern 

bostadskö där 10-15 procent av beståndet ingår. Kötiden skulle i den interna 

bostadskön utgå från hur länge man har bott i Uppsalahems bestånd. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret i 

samråd med Uppsalahem AB och Uppsala bostadsförmedling AB.  

Med föreslagen hantering av motionen, det vill säga att bibehålla nuvarande struktur, 
anses barnperspektivet beaktas bäst. Det ger samtliga barnfamiljer som står i 
Bostadsförmedlingens kö ett större utbud av bostäder att välja bland. Perspektiven för 

näringsliv och jämställdhet bedöms inte relevanta med föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

För fem år sedan bildades Uppsala bostadsförmedling där personer boende i Uppsala, 

eller i någon annan kommun, har möjlighet att ställa sig i kö för en hyresrätt. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-03-15 KSN-2020-03701 

  
Handläggare:  

Elin Blume 

 

 
 

http://www.uppsala.se/
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Bostadsförmedlingens kö samlar hyreslägenheter från närmare 40 hyresvärdar på ett 
ställe. För individen har det inneburit ett betydligt större utbud att välja bland.  

Nästan samtliga bostäder inom Uppsalahem förmedlas av bostadsförmedlingen. 
Undantaget är de hyresgäster inom Uppsalahem med uppkomna behov av till exempel 
en tillgänglig bostad där möjligheten finns att ansöka om byte av bostad. Detta prövas 

inom ramarna för det som inom Uppsalahem benämns som kundvård.  

Kundvård kan också gälla för hushåll som står inför en stundande renovering av sin 
bostad och kan erbjudas en annan motsvarande bostad inom Uppsalahems bestånd. 
Hyresgäster har också möjlighet att nyttja bytesrätten. Inom Uppsalahem godkändes 
förra året 31 interna byten och 32 externa, det vill säga byte som berör flera 

hyresvärdar.  

Motionärerna föreslår en intern bostadskö inom Uppsalahems bestånd och att 

maximalt 20 procent av Uppsalahems bostäder ska kunna fråntas den allmänna 
bostadskön. Detta ska inkludera det avtal Uppsala kommun årligen tecknar med 
Uppsalahem om att hyra in bostäder för den sociala resursen till bostadssociala 

kontrakt. För år 2021 finns ett avtal om att 10 procent av de lediga bostäderna ska 
lämnas till kommunen, vilket motsvarar 134 lägenheter. Enligt motionärernas förslag 

skulle det innebära att lika många bostäder skulle avsättas till den interna kön under 

ett år.  

Att bygga upp en organisation för en intern bostadskö, oavsett om det är inom 

Uppsalahem eller inom Uppsala bostadsförmedling, skulle innebära en administration 
för drygt 100 bostäder årligen. Ett sådant system fanns inte heller tidigare då 
Uppsalahem hade en egen kö. Att välja ut 10 procent av de lediga bostäderna till en 

intern kö skulle förmodligen enklast göras genom ett slumpmässigt urval. Ett så 
begränsat utbud i den interna kön kommer förmodligen inte att matcha de sökandes 

preferenser. 

Motionärerna lyfter exemplet att det unga paret som väntar barn lättare ska finna en 
större bostad med låg hyra, att utbudet av stora prisrimliga bostäder är begränsat och 

det unga parets interna ködagar kommer förmodligen inte räcka till. 

År 2020 förmedlades 6 700 bostäder hos Uppsala bostadsförmedling, varav 

drygt 3 000 var ordinarie bostäder. Genom att ställa sig i bostadskön, även som boende 
i Uppsalahems bestånd, innebär således ett betydligt större utbud av bostäder att välja 

bland jämfört med en intern kö som skulle omfatta drygt 100 bostäder.  

För den individ som tecknat ett tillsvidare-hyreskontrakt innebär det att antalet 
ködagar nollställs. Detta gäller inte för bostäder som saknar besittningsrätt, 
exempelvis studentbostäder, där studenten istället behåller sin plats i kön. Detta för att 

underlätta för studenter att efter avklarade studier ha möjlighet att hitta en ordinarie 
hyresrätt och förhoppningsvis vilja bo kvar i kommunen.  

Som motionärerna skriver varierar kötiden stort. Förra året fanns det personer i 
Bostadsförmedlingens kö som kunde teckna ett hyreskontrakt efter enbart någon 

månad i kön, medan andra bostäder förmedlades till personer som köat i över 25 år. 
Efterfrågan på bostäder påverkas av bland annat läge, storlek och hyresnivå. Till de 

nybyggda och ofta dyrare hyresrätterna är kötiden ofta kort.  

För att få tillgång till en hyresrätt i det äldre bostadsbeståndet, såväl inom Uppsalahem 

som hos en privat hyresvärd där hyrorna ofta är betydligt lägre, krävs det i regel 
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betydligt fler ködagar. Kötiden är generellt något längre till en bostad inom 
Uppsalahems bestånd. 

Motionärerna belyser en av de svårigheter som finns i att hitta en för individen lämplig 
bostad. Att hitta metoder för hur hushållens behov bättre ska kunna matchas med 
befintliga hyresrätter, och att beståndet därmed kan nyttjas mer optimalt, finns det 

behov av. Detta oavsett om man bor hos Uppsalahem eller har löst sitt boende på 

annat sätt. I det pågående arbetet inom Handlingsplan bostad för alla finns en åtgärd 
som handlar om att analysera matchningen mellan behov / efterfrågan och utbud av 
bostäder. Här pågår ett utforskande arbete inom kommunkoncernen och i dialog med 

Handelskammarens fastighetsnätverk om lämpliga lösningar.  

En utgångspunkt är den fakta kommunen har om antal hushåll som kan ha en osäker 

boendesituation och behöver stöd för att finna ett mer lämpligt boende. Det handlar 

bland annat om par eller ensamstående med barn som idag är trångbodda och har en 
begränsad inkomst för att själva kunna hitta en mer lämplig bostad i utbudet. Det är 
hushåll som skulle ha råd med en nybyggd hyresrätt med relativt lägre hyra, men de 

billigare hyresrätterna kräver betydligt fler ködagar, vilket dessa hushåll saknar, den 

billigare bostaden behöver därför förmedlas direkt till hushållet.  

Det handlar också om äldre som idag bor i en otillgänglig bostad, eller hushåll som 

saknar ett förstahandskontrakt. Det utforskande arbetet är inte tänkt att avgränsas 
enbart till Uppsalahems bestånd då det finns ett stort värde i att flera fastighetsägare 
deltar i att finna bostadssociala lösningar i olika delar av kommunen.    

Uppsalahem provade för några år sedan att reservera ett antal nyproducerade 
bostäder. Den riktade insatsen gjordes till befintliga hyresgäster inom Uppsalahems 

bestånd i områden med låg hyra och låg omflyttning. Hyresgästerna erbjöds flytt- och 
städhjälp. En slutsats av denna satsning var att intresset var lågt och det krävde en hel 

del manuellt arbete för sammanlagt sex kontrakt. Lärdomar från detta tillsammans 
med lärdomar från andra allmännyttiga bostadsbolag och kommuner bidrar till 

kunskap för att hitta lösningar som är mer hållbara. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 15 mars 2021 

• Bilaga, Motion om intern bostadskö för Uppsalahem från Tobias Smedberg (V) 

och Hanna Victoria Mörck (V) 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

Joachim Danielsson Christian Blomberg 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
 



 

                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige            2020-12-14 

 

Ny bostadskö för Uppsalahems 
hyresgäster 
 

Uppsalahem är Uppsala kommuns största hyresvärd. Med över 17 000 bostäder, ca 4000 

nytecknade kontrakt per år och 30 000 hyresgäster fyller Uppsalahem en viktig funktion. 

Genom Uppsalahem erbjuds våra medborgare ett tryggt och kvalitativt boende till överkomlig 

kostnad. 

 

Uppsala befinner sig i en expansiv fas. Många vill flytta hit och det sätter stora krav på kommunen 

som helhet, och i synnerhet Uppsalahem. Kön till Uppsalahems befintliga bestånd ligger idag på 10 år 

och på 4 år för nybyggnationen. Nybyggnationen har en väsentlig kortare bostadstid då hyrorna är 

avsevärt mycket högre än i det befintliga beståndet. Det skapar problem för många av Uppsalahems 

hyresgäster. Om familjen växer, om barnen flyttar ut eller om något annat händer i livet blir det lätt att 

hyresgäster hamnar i en situation där de står i feldimensionerade lägenheter – antingen för trånga 

eller för stora och dyra. 

 

I Malmö har allmännytta MKB en intern bostadskö där hyresgäster inom MKB samlar poäng genom 

hur länge de har bott i en av deras lägenheter. 2019-01-01 till 2020-03-31 hyrde MKB ut 4.620 

lägenheter. Av dessa gick 30% till deras intern bostadskö varav ungefär hälften hyrdes ut. De som inte 

hyrdes ut gick sedan till den vanliga bostadskön. 

 

En sådan lösning skulle innebära stora vinster för Uppsalahems hyresgäster. Logistiken kring 

familjebildning och förändringar i livet skulle inte längre tyngas av de långa bostadsköerna. Istället för 

att hänvisa ett ungt par som ska få sitt första barn till dyrare lägenheter hos de privata hyresvärdena 

eller till den otrygga andrahandsmarknaden skulle Uppsalahem kunna erbjuda en billigare lägenhet. 

Dessa hyresgäster skulle bli mer benägna att flytta till en lägenhet dimensionerad lägenhet efter deras 

behov. Det skulle också kunna skapa interna flyttkedjor som kan frigöra mindre lägenheter för 

personer med kortare kötid. 

 

En sådan intern bostadskö måste ta några frågor i beaktan. Vänsterpartiet anser att inte mer än 20% 

av Uppsalahems lägenheter får fråntas den allmänna bostadskön. I det taket ingår de sociala kontrakt 

som tecknas mellan kommunen och Uppsalahem. Även studenter skulle behöva undantas för att 

förhindra att studenter inom Studentstaden utnyttjar det framför familjer och pensionärer. Studenterna 

skulle istället gynnas av de interna flyttkedjorna. Om 10-15% avsätts för en intern bostadskö till 

Uppsalahem skulle det beröra ca 180 till 270 kontrakt per år. Kötiden skulle i den interna bostadskön 

utgå från hur länge du bott i Uppsalahems bestånd. 

 

I takt med att Uppsala växer ställs större krav på oss. För att vara en attraktiv stad behöver Uppsala 

kommun använda varje verktyg vi har för att skapa flexibilitet och frihet att förverkliga sina drömmar i 

Uppsalahem. Genom en intern bostadskö uppnår vi just det, genom att inte låta långa bostadsköer stå 

i vägen för de som idag bor i Uppsalahems bestånd. 

 

Därför yrkar Vänsterpartiet  

 

att  Uppsala kommun ger Uppsalahem i uppdrag att införa en intern bostadskö utifrån hur det beskrivs 

ovan. 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)     Hanna Victoria Mörck (v)   
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 139

Svar på mot ion om minnesdagar från Stefan
Hanna (-)

KSN-2021-00550

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021

att utreda vilka minnesdagar med starka Uppsalakopplingar vi med fördel ska
fatta beslut om att formalisera,
att överväga motionens förslag på minnesvärda händelser som med fördel kan
kopplas till generella viktiga samhällsutvecklande verksamheter,
att ta fram förslag på vad en formalisering av en minnesdag innebär, samt
att ta fram ett kalendarium som Uppsala kommun ansvarar för, och som är lätt
för invånarna att hitta, där även minnesdagar och dess relaterade innehåll
presenteras.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 119
Tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2021
Bilaga, Motion om minnesdagar från Stefan Hanna (-)

Yrkande

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Stefan Hannas (-) yrkande om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Reservat ion

Stefan Hanna (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Än en gång visar stora delar av kommunstyrelsens ledamöter bristande ambitioner att
bidra till att Uppsala, och särskilt centrala delar av Uppsala stad, ska göras attraktivare
för Uppsalabor och hitresande att besöka.
Svaret på motionen är typ ”goddag yxskaft” och lyder: ”Att välja ut ett fåtal personer eller
händelser som ska uppmärksammas med särskilda årliga minnesdagar innebär att
många andra personer och händelser exkluderas. Att välja ett fåtal händelser eller
personer och lyfta dem framför andra är svårt och skulle innebära att många viktiga
personer och händelser faller i skymundan.”
Att som motionen önskar att hänga upp tidpunkten för en minnesdag, till någon historisk
händelse, är inget konstigt. Det finns gott om sådana exempel i Sverige och runt om i hela
världen. Motionens intention borde inte vara svår ens för en femteklassare att förstå. Det
vill säga att Uppsala årligen skapar intressanta aktiviteter väl spridda över ett kalenderår
som både får ett värde för oss invånare men som också kan attrahera turister och
konferensdeltagare. Motionen är också tydlig med att det är perspektiv som fred, frihet,
professionell statsförvaltning, lärande, hälsa, företagsamhet, idrott och evolution som är
temana. Samtliga dessa teman kan också beskrivas som kulturbärare. Det är beklagligt
att Uppsalaborna inte kan företrädas bättre så att Uppsala stad som destinationsort kan
stärkas och nå den stora potential staden har om den marknadsförs och säljs på ett
betydligt bättre sätt än idag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 119

Svar på mot ion om minnesdagar från Stefan
Hanna (-)

KSN-2021-00550

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021

att utreda vilka minnesdagar med starka Uppsalakopplingar vi med fördel ska
fatta beslut om att formalisera,
att överväga motionens förslag på minnesvärda händelser som med fördel kan
kopplas till generella viktiga samhällsutvecklande verksamheter,
att ta fram förslag på vad en formalisering av en minnesdag innebär, samt
att ta fram ett kalendarium som Uppsala kommun ansvarar för, och som är lätt
för invånarna att hitta, där även minnesdagar och dess relaterade innehåll
presenteras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2021
Bilaga, Motion om minnesdagar från Stefan Hanna (-)

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om minnesdagar från Stefan 
Hanna (-)  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. att avslå motionen 

Ärendet 
Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 25 januari 2021  

• att utreda vilka minnesdagar med starka Uppsalakopplingar vi med fördel ska 
fatta beslut om att formalisera, 

• att överväga motionens förslag på minnesvärda händelser som med fördel kan 
kopplas till generella viktiga samhällsutvecklande verksamheter, 

• att ta fram förslag på vad en formalisering av en minnesdag innebär, samt 
• att ta fram ett kalendarium som Uppsala kommun ansvarar för, och som är lätt 

för invånarna att hitta, där även minnesdagar och dess relaterade innehåll 
presenteras. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Perspektiven för näringsliv, barn och 
jämställdhet bedöms inte relevanta med föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

Det finns en lång tradition av att uppmärksamma speciella händelser för Uppsala eller 
individer som antingen vuxit upp i eller verkat i Uppsala. Dag Hammarskiöld och hans 
gärningar har uppmärksammats ett flertal gånger och hedersmordet på Fadime 
Şahindal uppmärksammas årligen i januari. Ibland står Uppsala kommun värd för 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-03-19 KSN-2021-00550 
  
Handläggare:  
Christian Dahlmann 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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dessa evenemang, ibland något av universiteten, och ibland en lokal eller regional 
förening. 

Genom Uppsalas historia finns många personer och händelser som är värda att 
uppmärksammas. Att välja ut ett fåtal personer eller händelser som ska 
uppmärksammas med särskilda årliga minnesdagar innebär att många andra personer 
och händelser exkluderas. Att välja ett fåtal händelser eller personer och lyfta dem 
framför andra är svårt och skulle innebära att många viktiga personer och händelser 
faller i skymundan. 

Att istället uppmärksamma personer och händelser i samband med till exempel 
jubileum eller andra särskilda tillfällen gör att fler viktiga personer och händelser kan 
lyftas fram. Bergmanåret 2018, Linnéjubileet 2007 och Fredsåret 2014 är några exempel 
på händelser och personer som lyfts fram under senare år. Detta bidrar både till att öka 
kunskapen om dessa lokalt och nationellt samt ger tillfälle att visa på det kommunala 
engagemanget. 

Dessutom bidrar evenemang och högtidlighållanden till att höja kommunens 
nationella och internationella profil, stärka vår attraktivitet för besökare och påminna 
dagens och morgondagens medborgare om vår gemensamma historia. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 mars 2021 
• Bilaga, Motion om minnesdagar från Stefan Hanna (-) 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



2021-01-06 
Motion om lokala minnesdagar 
 
Det finns många skäl för att utreda hur Uppsala bäst kan inrätta och förvalta viktiga 
minnesdagar med starka Uppsalaanknytningar. Både för att årligen lyfta upp 
sakfrågan samt för att stärka Uppsalas image och kommunen som turistattraktion. 
Bland annat bör utredningen inkludera vilken del av kommunen som ska ansvara för 
att det finns en digital uppdaterat kalendarium, lätt tillgänglig för invånare och 
besökare, som inkluderar minnesdagar och till dem kopplade aktiviteter.  
 
Jag tycker att utredningen ska beskriva de viktiga minnesdagarna vi har men även 
presentera förslag på fler som förhoppningsvis är spridda över ett kalenderår. Vi har 
fredsminnesdagen kopplad till Dag Hammarskiöld och vi har dagen för individuell 
frihet på Fadimedagen. Den senare både en dag för individuell frihet inom lagarnas 
ramar och emot hederskultur.  
 
Med fördel skulle ett lokalt kalendarium över viktiga lokalt kopplade minnesdagar 
kunna inkludera nedan:  
- För freden (Dag Hammarskjöld) 
- För individuell frihet och mot hedersförtryck (Fadime) - 21/1 
- För professionell offentlig förvaltning (Oxenstierna) - 23/6 eller 16/6? 
- För regional frihet (Gustav Vasa) - 6/6 
- För lärande (Årsdagen då Uppsala universitet grundades) - 2/7? 
- För hälsan (Då Akademiska sjukhuset grundades) - 1/8? 
- För företagsamheten (I samband med den årliga företagargalan) - 8/10? 
- För idrotten (?) - När grundades Upsala simsällskap? Sveriges äldsta 
idrottsförening! 
- För naturen/evolutionen (?) - 23/5 då Linné föddes? 
 
 
Ovan minnesdagar utgör utmärkta symbolvärden och skulle vara bra för att stärka 
Uppsala som turistort. Varje minnestillfälle kan med fördel fyllas med arrangemang 
av företagsamma invånare och relevanta organisationer.  
 
Jag yrkar: 
 
Att utreda vilka minnesdagar med starka Uppsalakopplingar vi med fördel ska fatta 
beslut om att formalisera.  
 
Att överväga motionens förslag på minnesvärda händelser som med fördel kan 
kopplas till generella viktiga samhällsutvecklande verksamheter. 
 
Att ta fram förslag på vad en formalisering av en minnesdag innebär. 
 
Att ta fram ett kalendarium som Uppsala kommun ansvarar för, och som är lätt för 
invånarna att hitta, där även minnesdagar och dess relaterade innehåll presenteras. 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd 
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 140

Svar på mot ion om at t bort köavgiften t ill
Uppsala bostadsförmedling från St ina Jansson
(FI) med flera

KSN-2021-00751

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

Stina Jansson (FI), Lovisa Johansson (FI), Charlie Strängberg (FI) och Josef Safady
Åslund (FI) föreslår i en motion väckt 1 mars 2021 att köavgiften till Uppsala
Bostadsförmedling tas bort och att förmedlingsavgiften för hyresgästen vid
kontraktsskrivning tas bort.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 13 april 2021 § 120
Tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2021
Bilaga, Motion om att bort köavgiften till Uppsala bostadsförmedling från Stina
Jansson (FI) med flera

Yrkande

Stefan Hanna (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller detsamma.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 120

Svar på mot ion om at t bort köavgiften t ill
Uppsala bostadsförmedling från St ina Jansson
(FI) med flera

KSN-2021-00751

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

1. att avslå motionen.

Sammanfattning

Stina Jansson (FI), Lovisa Johansson (FI), Charlie Strängberg (FI) och Josef Safady
Åslund (FI) föreslår i en motion väckt 1 mars 2021 att köavgiften till Uppsala
Bostadsförmedling tas bort och att förmedlingsavgiften för hyresgästen vid
kontraktsskrivning tas bort.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2021
Bilaga, Motion om att bort köavgiften till Uppsala bostadsförmedling från Stina
Jansson (FI) med flera

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.
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Postadress: Uppsala kommun, Postadress, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: Email 
www.uppsala.se  
KSN665768 

Svar på motion om att ta bort köavgiften till 
Uppsala bostadsförmedling från Stina Jansson 
(FI) med flera  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att avslå motionen. 

Ärendet 
Stina Jansson (FI), Lovisa Johansson (FI), Charlie Strängberg (FI) och Josef Safady 
Åslund (FI) föreslår i en motion väckt 1 mars 2021 att köavgiften till Uppsala 
Bostadsförmedling tas bort och att förmedlingsavgiften för hyresgästen vid 
kontraktsskrivning tas bort. 

Beredning 

Ärendet har beretts av Uppsala Bostadsförmedling AB och kommunledningskontoret. 
Perspektiven för näringsliv, barn och jämställdhet bedöms inte relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Föredragning 

I enlighet med ägardirektivet ska Uppsala Bostadsförmedling AB bära sina egna 
kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för 
förmedling. Självkostnadsprincipen är viktig och Uppsala Bostadsförmedling ser 
kontinuerligt över avgifterna med målet att reducera avgifterna och på sikt ta bort 
förmedlingsavgiften i den takt de ekonomiska ramarna möjliggör detta. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-03-22 KSN-2021-00751 
  
Handläggare:  
Tala Raha 

 
 
 

http://www.uppsala.se/
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Det är av stor vikt att bostadsförmedlingen inte bedrivs och finansieras av 
skattebetalarna, utan av de som nyttjar tjänsten. Samtidigt ska kostnaden för den 
enskilde vara rimlig. 

I juli 2017 halverades den ursprungliga förmedlingsavgiften som var 1 250 kronor och 
under slutet av 2019 höjdes den till 1 000 kronor. För studentbostäder är 
förmedlingsavgiften 625 kronor. Den som tecknar ett tidsbegränsat hyreskontrakt, ett 
så kallat korttidskontrakt, behöver inte betala förmedlingsavgift. 

Den årliga köavgiften justerades för första gången sedan verksamhetens start från 290 
kronor till 305 kronor i december 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2021 
• Bilaga, Motion om att bort köavgiften till Uppsala bostadsförmedling från Stina 

Jansson (FI) med flera 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



Motion: Ta bort köavgiften till Uppsala bostadsförmedling

På en redan ansträngd bostadsmarknad där tillfälliga och osäkra kontrakt ökar, behöver vi arbeta för att
stärka den kommunala bostadsförmedlingen. För ett antal år sedan infördes en köavgift till den
kommunala bostadskön, ett beslut som blev starkt kritiserat. Feministiskt initiativ vill därför åter göra
bostadskön kostnadsfri.

Genom att ta bort köavgiften gör vi det lättare, och för vissa helt enkelt ekonomiskt möjligt, att stå i
bostadskö och få en lägenhet med ett säkert kontrakt. Rätten till bostad är en mänsklig rättighet och
kommunen har det yttersta ansvaret för sina invånare. Det bör därmed vara en självklarhet att bostadskön
bekostas av just kommunen.

Även förmedlingsavgiften som nya hyresgäster behöver betala vid påskrivning av kontrakt behöver ses
över. Det finns ingen anledning att förmedlingsavgiften ska falla på hyresgästen, när det är den som under
en lång tid framöver kommer att betala hyra till hyresvärden. Om en förmedlingsavgift ens är nödvändig,
vore en rimligare slutsats att det är hyresvärden som betalar en förmedlingsavgift till bostadsförmedlingen
efter förmedling av bostad.

Med anledning av detta yrkar vi:

- Att köavgiften till Uppsala bostadförmedling tas bort

- Att förmedlingsavgiften för hyresgästen vid kontraktskrivning tas bort

Stina Jansson  (F!)
Lovisa Johansson (F!)
Charlie Strängberg (F!)
Josef Safady Åslund (F!)
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 127

Svar på mot ion om at t utveckla kommunens
trygghetsarbete i våra bygder från Therez
Almerfors (M)

KSN-2021-00756

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 12 maj
2021 § 126.

Sammanfattning

I beredning av ärendet Utreda och föreslå utveckling av kamerabevakning av
skolfastigheter och i skolmiljön (KSN-2021-01291) framfördes det vid kommunstyrelsens
arbetsutskott att det väckts en motion i samma ämne och att denna därför kan anses
beredd och redo för behandling i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 148
Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2021
Bilaga, Motion om att utveckla kommunens trygghetsarbete i våra bygder från
Therez Almerfors (M)

Yrkanden

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med
instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-):
att föreslå kommunfullmäktige att i bifalla Therez Almerfors motion om ”att utveckla
kommunens trygghetsarbete i våra bygder” som lämnades in den 13 februari 2021.

Erik Pelling (S) yrkar:
att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 12 maj 2021 § 126.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförandeställer Erik Pellings (S) yrkande mot Therez Almerfors (M) med fleras
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) yrkande.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med fleras yrkande.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
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Svar på motion om att utveckla kommunens 
trygghetsarbete i våra bygder från Therez 
Almerfors (M)  

Förslag till beslut 

Kommunkommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 12 maj 

2021 § 123. 

Ärendet 

I beredning av ärendet Utreda och föreslå utveckling av kamerabevakning av 

skolfastigheter och i skolmiljön (KSN-2021-01291) framfördes det vid kommunstyrelsens 

arbetsutskott att det väckts en motion i samma ämne och att denna därför kan anses 
beredd och redo för behandling i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 148 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2021 

• Bilaga, Motion om att utveckla kommunens trygghetsarbete i våra bygder från 

Therez Almerfors (M) 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2021-05-12 KSN-2021-00756 

  
Handläggare:  

Lars Niska 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


 

 
 
Motion om att utveckla kommunens trygghetsarbete i våra 
bygder 
 
Den senaste tiden har flera av kommunens skolor i bygderna utsatts för vandalisering, en 
oacceptabel situation. Det är förödande för individen, kostsamt för samhället och det drabbar 
elevernas undervisningskvalitet. Det är inte rimligt att våra unga ska komma till skolan efter 
helgen och skollokalerna saknar fönster i januarikylan, datorerna är stulna eller det ligger 
rester av Mr Musclebomber med kaustiksoda på skolgården efter helgens skadegörelse, 
stöld eller vandalisering. Eller att förskolepersonal tvingas städa undan glasflaskor och klotter 
för att förskolegården använts som undangömd festplats. 
 
Jag kräver därför att Uppsala kommun agerar kraftfullt för att stävja detta och att 
kommunorganisationen sätter samman en funktion som griper över förvaltning och bolag 
eftersom ansvaret ofta är delat. Vi måste som kommun måste se över samtliga skolgårdar 
för att motverka skadegörelse. Det innefattar bland annat att se över belysning och vid behov 
förbättra den. Skumma, mörka platser bör ersättas med mer belysta vilket också skulle 
medföra att fler boende i bygden som är ute och promenerar vågar gå in på våra 
skolområden. Fler människor i rörelse är positivt. En diskussion bör också ske om det är 
rimligt att vi har wifi på kvälls/nattetid på en mörk och instängd skolgård som idag saknar 
belysning eller bör man se över exempelvis tidsstyrning/avstängning av wifi på kvälls/nattetid 
innan belysning och andra åtgärder finns på plats? En annan åtgärd skulle kunna vara 
tillsynsslingor i form av etablerad grannsamverkan, i samverkan med närboende och polis. 
Kameraövervakning på särskilt utsatta platser är ytterligare ett bra alternativ som kommunen 
bör arbeta vidare med.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar jag 
 
Att kommunledningskontoret omgående utreder och tillsätter effektiva åtgärder för 

att motverka vandalisering och skadegörelse på skolgårdarna i Uppsala 
kommun  

 
Therez Almerfors (M) 
13 februari 2021 
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 124

Svar på mot ion om ett Uppsala med plats för
sport och rekreation från Markus Lagerquist
(M)

KSN-2021-01296

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvaramotionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 12 maj
2021 § 122.

Sammanfattning

I beredning av ärendet Förbättrade förutsättningar för semester och
aktiviteter i närområdet sommaren 2021(KSN-2021-01357) framfördes det vid
kommunstyrelsens sammanträdeatt det väckts en motion i samma ämne och att
denna därför kan anses beredd och redo för behandling i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 147
Tjänsteskrivelse daterad 6maj 2021(KSN-2021-01357)
Bilaga, Motion om ett Uppsala med plats för sport och rekreation från Markus
Lagerquist (M)

Yrkanden

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med
instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-):
att föreslå kommunfullmäktige att i samband med § 122 bifalla motion om ett Uppsala
med plats för sport och rekreation från Markus Lagerquist (M).

Erik Pelling (S) yrkar:
att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 12 maj 2021 § 122.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande mot Therez Almerfors (M) med fleras
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) yrkande.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med fleras yrkande.



 

 
 
 
Motion om ett Uppsala med plats för sport och rekreation 
 
I södra Årsta, mellan fotbollsplanerna och villaområdet, finns ett område med relativt 
outnyttjade gräsmattor och risig slybevuxen skog. Detta är ett område som med fördel skulle 
kunna bli en utmärkt frisbeegolfbana. 
 
Frisbeegolf är en växande idrott som kan utövas av alla. Den är dessutom en av de billigaste 
idrotterna, både för kommunen att erhålla och för medborgare att utöva. Det som behövs 
åtgärdas på Årsta är att man rensar för ris och sly samt sätter upp ett antal korgar.  
 
Erfarenheten från motsvarande banor i övriga Uppsala visar att detta går utmärkt att 
kombinera med allt annat som händer i området avseende motion och rekreation.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar jag 
 
Att en frisbeegolfbana anläggs i Södra Årsta 
 
 
Markus Lagerquist (M) 
19 april 2021 
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 122

Förbättrade förutsät tningar för semester och
aktiviteter i närområdet sommaren 2021

KSN-2021-01357

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. att hemställa till gatu-och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt
genomföra åtgärder enligt föredragning,

2. att hemställa till kulturnämnden att se över möjligheterna att utöka Biotopias
program med utflykter med naturvägledare under sommaren 2021,

3. att hemställa till styrelsen för Destination Uppsala AB att se över om
marknadsföringen av besöks-och utflyktsmål kan breddas och inkludera fler
besöks- och utflyktsmål,

4. att Uppsala kommun skaunderlättaför tillfällig försäljning av mat och dryck i
anslutning till grön- och rekreationsområden,

5. att särskilt beakta att det finns goda förutsättningar för semesteraktivitet och
rekreation i närheten av kommunens socioekonomiskt utsatta stadsdelar,
utan krav på kostnader för transport,

6. att hemställa till Destination Uppsala AB att särskilt marknadsföra mindre
kända och besökta destinationer och utflyktsmål inom kommunen, samt

7. att hemställa till Destination Uppsala AB att se över parkeringssituationen vid
badplatser och andra populär destinationer under sommaren.

Sammanfattning

Coronapandemin och medföljande restriktioner skapar ett ökat intresse av att
semestra på hemmaplan. För att möta efterfrågan på fler aktiviteter och skapa
förbättrade förutsättningar för att invånare och besökare ska ha ett rikt och varierat
utbud av aktiviteter under sommaren föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om att
hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden, kulturnämnden och Destination
Uppsala AB att genomföra ett antal åtgärder.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 147
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2021

Yrkanden

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med
instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-):
(1) att lägga till en åtgärd som lyder: omgående se över det utökade behovet av tillfälliga
parkeringsplatser vid kommunens badplatser i sommar och strukturera upp samt utöka
dessa i syfte att fler bilar ska få plats att parkera,
(2) att stryka åtgärden ”Ökat idrottsutbud i form av tillfälliga utomhusgym” till förmån för
att upprätta permanenta utegym på väl valda platser,
(3) att stryka åtgärden ”Sommaranställda träningsinstruktörer”,
(4) att styrka åtgärden ”Projektanställning av utvecklingsledare”,
(5) att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla motion om ett
Uppsala med plats för sport och rekreation från Markus Lagerquist (M),
(6) att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla motion angående
en genomlysning av det offentliga rummet för att maximera tryggheten från Therez
Almerfors (M),
(7) att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla Motion om
utveckling av friluftslivet från Jonas Segersam (KD).

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar, med instämmande från
Stefan Hanna (-) och Jonas Segersam (KD):
att hemställa till Destination Uppsala AB att särskilt marknadsföra mindre kända och
besökta destinationer och utflyktsmål inom kommunen.

Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande från Tobias
Smedberg (V):
(1) att särskilt beakta att det finns goda förutsättningar för semesteraktivitet och
rekreation i närheten av kommunens socioekonomiskt utsatta stadsdelar, utan krav på
kostnader för transport.

Stefan Hanna (-), Simon Alm (-), Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Tobias Smedberg (V):
(2) att hemställa till Destination Uppsala AB att se över parkeringssituationen vid
badplatser och andra populär destinationer under sommaren.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Erik Pelling (S) med fleras första tilläggsyrkande (1) mot avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.



Sida 47(93)

Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer därefter Tobias Smedberg (V) med fleras tilläggsyrkande mot avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) andra tilläggsyrkande (2) mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter Therez Almerfors (M) med fleras första, andra, tredje och
fjärde yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår desamma.

Ordförande finner att Therez Almerfors (M) med fleras femte yrkande (5) behandlas i
§124.

Ordförande finner att Therez Almerfors (M) med fleras femte yrkande (6) behandlas i
§123.

Ordförande finner att Therez Almerfors (M) med fleras femte yrkande (7) behandlas i
§125.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas
Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med
fleras yrkanden med motiveringen:
I föreliggande ärende har en mängd förslag från oppositionen samlats och ska nu
presenteras som minoritetsstyrets satsningar inför sommaren. Vi har exempelvis lyft
vikten av fler grillplatser, exempelvis i Årike Fyris, ett nytt belysningsprogram för att öka
tryggheten och ett Uppsala med plats för sport och rekreation där utbyggnad av en
frisbeegolfbana ingår. Vi yrkade därför att motionerna som innehåller dessa förslag
skulle bifallas i samband med ärendet. Den styrande minoriteten ville integå med på
detta eller erkänna att många av förslagen i själva verket kom från oppositionen.
Det är bra att styret nu satsar inför sommaren, delvis med redan tilldelade statliga medel
som redan beslutats om, så att fler Uppsalabor ska kunna ”hemestra” i den nära
omgivningen, och även besökare från närliggande områden kunna välkomnas. Men
Uppsala kommun varken kan eller ska göra allt. I tider av pandemi då många företagare
går på knäna är det obegripligt varför kommunen ska gå in och konkurrera med dessa
genom att exempelvis anställa kommunala träningsinstruktörer och kommunala
utvecklingsledare. Det finns gott om privata alternativ som erbjuder exempelvis personlig
träning, företag vi vill ha kvar även när krisen är över.
Dessutom vill styret upprätta kommunala utegym, som dessutom skulle monteras ner
efter sommaren. Vi föreslår istället hållbara gym som kan stå över tid när S, L och Mp
föreslår slit och släng.

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Ärendet är i grunden bra med satsningar på att göra det mer attraktivt att spendera sin
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semester hemma i Uppsala när det sannolikt finns en förstärkt efterfrågan på just detta
under coronapandemins sannolika slutskede. De förslag Fredrik Ahlstedt i
kommunstyrelsens arbetsutskott lyfter fram gör ärendet ännu bättre varför dessa
föreslås bifall.

Särskilda yttranden

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Reserestriktionerna innebär att fler människor än normalt semestrar inom landet och i
sitt närområde. Det innebär ett ökat slitage på exempelvis välkända naturreservat och
liknande utflyktsmål. För att värna känsliga miljöer och sprida ut besöken anser
Centerpartiet att Uppsala kommun särskilt bör uppmärksamma och marknadsföra
mindre kända ”smultronställen” inom kommunen.
Centerpartiet föreslog därför för kommunstyrelsens arbetsutskott att Destination
Uppsala AB skulle ges i uppdrag att särskilt marknadsföra mindre kända och besökta
destinationer och utflyktsmål inom kommunen, och är glada över att detta bifölls i
kommunstyrelsen.

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande:
Vi hade gärna sett ännu fler satsningar, såsom en uppdatering av linnéstigarna (som vi
motionerat om), fler badplatser (som inte tycks bli klara till sommaren tyvärr, som
Vårdsätra och Trehörningen), och bättre information och skyltning.
På Destinations Uppsalas hemsida marknadsförs dock kommunens verksamheter
betydligt mer omfattande än näringslivets och enskilda aktörers, som också är viktiga
bidrag till en omfattande och spridd ”hemester”-verksamhet i vår kommun. Exempelvis
lyfts endast kommunala anläggningar fram under kategorin ”Utflykter för barnfamiljer”,
samtidigt som man underlåter att nämna något av de andra alternativen som finns i
kommunen, såsom olika typer av lekland och/eller destinationer.
Under diskussionen anslöt vi oss till V:s bifall till C:s yrkande i KSAU eftersom det var
närliggande vårt yrkande, att se till att Destination Uppsala bättre marknadsför de
besöksmål som inte är lika kända –vi ville ha en likvärdig och heltäckande
marknadsföring, vilket innebär samma sak, det var därför positivt att detta också bifölls
av KS.

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Det är ett positivt initiativ eftersom det sannolikt är fler än vanligt som kommer att
tillbringa sommaren i, eller i anslutning till, Uppsala stad under sommaren 2021. Uppsala
kommun kan och bör göra mer för att lyfta fram möjligheter till rekreationsmöjligheter
runt om i hela vår geografiskt stora kommun. Det främjar både landsbygdens utveckling
samtidigt som det stimulerar till fler värdefulla fysiska aktiviteter för många Uppsalabor
samt besökare.
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§ 147

Förbättrade förutsät tningar för semester och
aktiviteter i närområdet sommaren 2021

KSN-2021-01357

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att hemställa till gatu-och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt
genomföra åtgärder enligt föredragning,

2. att hemställa till kulturnämnden att se över möjligheterna att utöka Biotopias
program med utflykter med naturvägledare under sommaren 2021,

3. att hemställa till styrelsen för Destination Uppsala AB att se över om
marknadsföringen av besöks-och utflyktsmål kan breddas och inkludera fler
besöks- och utflyktsmål samt,

4. att Uppsala kommun skaunderlättaför tillfällig försäljning av mat och dryck i
anslutning till grön- och rekreationsområden.

Sammanfattning

Coronapandemin och medföljande restriktioner skapar ett ökat intresse av att
semestra på hemmaplan. För att möta efterfrågan på fler aktiviteter och skapa
förbättrade förutsättningar för att invånare och besökare ska ha ett rikt och varierat
utbud av aktiviteter under sommaren föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om att
hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden, kulturnämnden och Destination
Uppsala AB att genomföra ett antal åtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2021

Yrkanden

Jonas Petersson (C) yrkar, med instämmande från Tobias Smedberg (V):
att uppdra till Destination Uppsala AB att särskilt marknadsföra mindre kända och
besökta destinationer och utflyktsmål inom kommunen.
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Tobias Smedberg (V) yrkar:
att särskilt beakta att det finns goda förutsättningar för semesteraktivitet och rekreation i
närheten av kommunens socioekonomiskt utsatta stadsdelar, utan krav på kostnader för
transport.

Jonas Segersam (KD) yrkar:
att hemställa åt Destination Uppsala att ha en likvärdig och heltäckande marknadsföring
av både offentliga och privata anläggningar.

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Jonas
Petersson (C):
att lägga till en åtgärd som lyder: omgående se över det utökade behovet av
parkeringsplatser vid kommunens badplatser i sommar och strukturera upp samt utöka
dessa i syfte att fler bilar ska få plats att parkera,
att stryka åtgärden ”Ökat idrottsutbud i form av tillfälliga utomhusgym” till förmån för
att upprätta permanenta utegym på väl valda platser,
att stryka åtgärden ”Sommaranställda träningsinstruktörer”,
att styrka åtgärden ”Projektanställning av utvecklingsledare”, samt
att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla samtliga av
oppositionens motioner som tidigare lyft samma förslag till åtgärder som nu återfinns i
ärendet.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Jonas Peterssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) tilläggsyrkande mot avslag och finner
att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkanden mot avslag och
finner att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande mot avslag och
finner att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer slutligen föreliggande förslag med redaktionell ändring mot avslag
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Reserestriktionerna innebär att fler människor än normalt semestrar inom landet och i
sitt närområde. Det innebär ett ökat slitage på exempelvis välkända naturreservat och
liknande utflyktsmål. För att värna känsliga miljöer och sprida ut besöken anser
Centerpartiet att Uppsala kommun särskilt bör uppmärksamma och marknadsföra
mindre kända ”smultronställen” inom kommunen.

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
I föreliggande ärende har en mängd förslag från oppositionen samlats och ska nu
presenteras som minoritetsstyrets satsningar inför sommaren. Vi har exempelvis lyft
vikten av fler grillplatser, exempelvis i Årike Fyris, och KD har tillsammans med V
motionerat om bättre tillgänglighet till badplatser.
Det är bra att styret nu satsar inför sommaren, delvis med redan tilldelade statliga medel
som redan beslutats om, så att fler Uppsalabor ska kunna ”hemestra” i den nära
omgivningen, och även besökare från närliggande områden kunna välkomnas.
Vi hade gärna sett ännu fler satsningar, såsom en uppdatering av linnéstigarna (som vi
motionerat om), fler badplatser (som inte tycks bli klara till sommaren tyvärr, som
Vårdsätra och Trehörningen), och bättre information och skyltning.
På Destinations Uppsalas hemsida marknadsförs dock kommunens verksamheter
betydligt mer omfattande än näringslivets och enskilda aktörers, som också är viktiga
bidrag till en omfattande och spridd ”hemester”-verksamhet i vår kommun. Exempelvis
lyfts endast kommunala anläggningar fram under kategorin ”Utflykter för barnfamiljer”,
samtidigt som man underlåter att nämna något av de andra alternativen som finns i
kommunen, såsom olika typer av lekland och/eller destinationer. Vi yrkade därför att
hemställa åt Destination Uppsala att ha en likvärdig och heltäckande marknadsföring av
både offentliga och privata anläggningar.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Förbättrade förutsättningar för semester och 
aktiviteter i närområdet sommaren 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt 

genomföra åtgärder enligt föredragning, 
2. att hemställa till kulturnämnden att se över möjligheterna att utöka Biotopias 

program med utflykter med naturvägledare under sommaren 2021, 
3. att hemställa till styrelsen för Destination Uppsala AB att se över om 

marknadsföringen av besöks- och utflyktsmål kan breddas och inkludera fler 
besöks- och utflyktsmål samt, 

4. att Uppsala kommun ska underlätta för restauranger och caféer att ha tillfällig 
försäljning av mat och dryck i anslutning till grön- och rekreationsområden 

Ärendet 

Coronapandemin och medföljande restriktioner skapar ett ökat intresse av att 
semestra på hemmaplan. För att möta efterfrågan på fler aktiviteter och skapa 

förbättrade förutsättningar för att invånare och besökare ska ha ett rikt och varierat 
utbud av aktiviteter under sommaren föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om att 

hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden, kulturnämnden och Destination 
Uppsala AB att genomföra ett antal åtgärder. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven har beaktats i beredningen av 
ärendet 

Click or tap here to enter text.  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-05-06 KSN-2021-01357 

  
Handläggare:  

Christian Dahlmann, Hannes Vidmark 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Coronapandemin och medföljande restriktioner kring resor, framför allt utlandsresor, 

skapar ett ökat intresse av att semestra på hemmaplan. Precis som förra året förväntas 
många Uppsalabor i år stanna hemma och tillbringa stora delar av sin 
sommarsemester i och kring Uppsala. Antalet besökare från närområdet som besöker 

Uppsala över dagen förväntas också vara högt. Detta medför en ökad efterfrågan på 

utomhusaktiviteter, utflyktsmål, friluftsliv och bad med mera.   

Det föreligger behov om att utöka utbudet av besöks- och utflyktsmål samt aktiviteter 
under sommaren 2021. Detta för att möta efterfrågan på fler aktiviteter och skapa 
förbättrade förutsättningar för att Uppsalas invånare och besökare ska ha ett rikt och 

varierat utbud av aktiviteter under sommaren. Kommunstyrelsen förslås fatta beslut 

om att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att genomföra av ett antal 

åtgärder: 

- Anläggning av fler frisbeegolfbanor 
- Tillgång till idrottsutrustning vid befintliga anläggningar för spontanidrott 

- Utplacering av leksaker på lekplatser 
- Ökat idrottsutbud i form av tillfälliga utomhusgym  

- Sommaranställda träningsinstruktörer 

- Fler grillplatser med bord och bänkar 
- Uppställning av fler tillfälliga toaletter i parker och vid lekplatser 
- Projektanställning av utvecklingsledare 

- Satsning på stadsodling 

Åtgärderna är en förstärkning av befintliga och redan planerade åtgärder Den totala 

merkostnaden för att genomföra dessa åtgärder beräknas till 1 645 000 kronor. 

Utöver detta har ett antal åtgärder med samma syfte redan beslutats att genomföras 
av kommunstyrelsen eller annan nämnd. Bland dessa återfinns även åtgärder som 

syftar även till att öka tryggheten utomhus dygnet runt: 

- Ytterligare satsningar inom belysningsprogrammet 
- Skogsbrynsröjningar 
- Förstärkning av badplatser 

- Vidareutveckling av sommargata 
- Hundaktivitetsslingor genom parkområden 

År 2021 har utropats till Friluftslivets år. Inom ramen för denna satsning genomförs för 
en rad aktiviteter som bidrar till fler möjligheter till semester och aktiviteter i 
närområdet. Inom ramen för Biotopias verksamhet finns ett program med utflykter 
som leds av naturvägledare.  Detta sker i samarbete med Upplandsstiftelsen och flera 

lokala naturföreningar. Kommunstyrelsen föreslås besluta att hemställa till 
kulturnämnden att se över möjligheterna att utöka utflyktsprogrammet ytterligare 
under sommaren 2021 för att skapa möjligheter för fler att delta. 

Inom ramen för ordinarie verksamhet marknadsför Destination Uppsala AB besöks- 

och utflyktsmål i Uppsala kommun. Marknadsföring sker på webbplatsen 
www.destionationuppsala.se. Kommunstyrelsen föreslås hemställa till styrelsen för 

Destination Uppsala AB att se över om marknadsföringen av besöks- och utflyktsmål 
kan breddas och inkludera fler besöks- och utflyktsmål inom Uppsala kommun i syfte 
att få Uppsalabor att upptäcka nya platser och upplevelser.  
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Uppsala kommun ser positivt på etablering av tillfällig försäljning av mat och dryck i 
anslutning till grön- och rekreationsområden. Caféer och restauranger som ansöker 
om att flytta ut verksamhet och sälja mat och dryck i anslutning till grön- och 

rekreationsområden ska möta en snabb handläggning och skyndsam hantering i 
tillståndsgivningen. 

Nya och redan beslutade åtgärder sammantaget förväntas öka närheten till utbud av 

aktiviteter och utflyktsmål och minska risken för trängsel. Åtgärderna förväntas även 
öka upplevelsen av trygghet utomhus.  

Utöver ovanstående pågår ett intensivt arbete med att få fler feriearbeten till stånd, att 
öka utbudet av lovaktiviteter för barn och att förstärka åtgärder för att förebygga social 

oro under sommaren. Beslut om detta fattas av respektive nämnd och finansieras 

inom ram.  

Ekonomiska konsekvenser 

Uppskattad kostnad för de åtgärder kommunstyrelsen föreslås hemställa till Gatu- och 

Samhällsmiljönämnden att genomföra uppgår till 1 645 000 kronor.   

Skyndsam hantering av tillståndsärenden, utökad marknadsföring av besöks- och 
utflyktsmål samt översyn av möjligheten till fler utflykter i Biotopias sommarprogram 

är huvudsakligen en fråga om prioritering och innebär i sig inte några ytterligare 
kostnader. 

Respektive nämnd och bolag bär sina egna kostnader för genomförande av 

åtgärderna. 

 
 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06 

 

 

Kommunledningskontoret, 

 

 

Joachim Danielsson  Ingela Hagström  

Stadsdirektör  Utvecklingsdirektör  
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§ 125

Svar på mot ion om utveckling av friluftslivet
från Jonas Segersam (KD)

KSN-2021-01302

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 12 maj
2021 § 122.

Sammanfattning

I beredning av ärendet Förbättrade förutsättningar för semester och
aktiviteter i närområdet sommaren 2021(KSN-2021-01357) framfördes det vid
kommunstyrelsens sammanträde att det väckts en motion i samma ämne och att
denna därför kan anses beredd och redo för behandling i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 147
Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2021 (KSN-2021-01357)
Bilaga, Motion om ett Uppsalamed plats för sport och rekreation från Markus
Lagerquist (M)

Yrkanden

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med
instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-):
att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla Motion om utveckling
av friluftslivet från Jonas Segersam (KD).

Erik Pelling (S) yrkar:
att besvara motionen med hänvisning till kommunstyrelsens beslut 12 maj 2021 § 122.
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Beslutsgång

Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande mot Therez Almerfors (M) med fleras
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Erik Pellings (S) yrkande.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med flerasyrkande.



 

Motion om utveckling av friluftslivet 
 
Nu i Coronatider har det blivit än mer uppenbart hur viktigt och rikt friluftslivet är i vår kommun. 
Tyvärr har det också illustrerat att det finns många brister. På populära friluftsområden som 
Fjällnora och Hammarskog har köerna ringlat långa för att kunna grilla eller använda sig av de 
faciliteter som respektive område erbjuder.  
 
Det är nu dags att kommunen med erfarenheter från friluftslivet inventerar, utreder, och 
utvecklar möjligheterna för friluftsliv i vår kommun.  
 
Från M, C och KD:s sida påtalade vi nyligen stora brister i befintliga naturreservat, och att 
kommunen borde använda de medel som anslås från staten att utveckla befintliga 
naturreservat i stället för att hela tiden identifiera nya områden att avsätta som reservat. Ett 
exempel är Årike Fyris, som har i stort sett bara en särskilt anordnad grillplats i hela sitt 
långsträckta reservat, nämligen den vid Sunnerstagropen. Här måste man inrätta fler 
möjligheter för människor som vandrar och vill grilla utomhus. Just grillplatser är för övrigt 
något som nu blivit uppenbart saknas på många andra håll – att bara ha en grillplats på olika 
platser innebär när den är upptagen att människor ordnar egna, ofta brandfarliga grillplatser i 
närheten. 
 
En annan brist rör tillgängligheten för funktionsnedsatta. Många friluftsområden har en bra 
tillgänlighet, men ibland kan vissa brister göra att denna tillgänglighet inte kan utnyttjas. Ett 
exempel är Fjällnora dit det på somrarna körs handikapp-anpassade bussar. Området är också 
tillgängligt i sig, men vid busshållplatsen finns ingen plattform så att rullstolsburna kan stiga av 
bussen. Tillsammans med Vänsterpartiet fick Kristdemokraterna för något år sedan igenom en 
motion om att tillgängliggöra fler badplatser för funktionsnedsatta. Den typen av anpassningar 
behöver nu följas upp med andra åtgärder. 
 
Det finns också många exempel på utveckling av friluftslivet som inte är beroende av 
naturreservat. I samverkan med markägare och andra aktörer kan man tillgängliggöra vår 
natur utan att för den skull behöva göra reservat av det. Sådana exempel är Linnéstigarna som 
inrättades i samband med Linnéjubiléet 2007. Även dessa är det nu hög tid att inventera och i 
förekommande fall utveckla. En sådan utveckling vore att förlänga Danmarksvandringen 
(Herbatio Daniensis) från Linnés Hammarby, till Funbo Lövsta där Linnés förtrogne vän Sten 
Carl Bielke bedrev försöksodlingar och där Linnes lärjunge Pehr Kalm under flera år verkade. 
I och med att Ultuna nu lämnat driften av jordbruksmarken vilket gör att man nu kan använda 
traktorvägen som går mellan Hammarby och Lövsta för ändamålet. 
 
 
 
 
Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta  
 

• Att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en utredning av hur friluftslivet i 

Uppsala kan utvecklas, med särskilt fokus på brister i befintliga anläggningar / 

naturreservat. 



 

• Utredningen bör innehålla en del om hur tillgängligheten – exempelvis för personer 

med funktionsnedsättning – kan förbättras. 

• Att inventera och utveckla Linnéstigarna, och identifiera förbättringsområden, 

exempelvis förlänga Danmarksvandringen från Linnés Hammarby till Funbo Lövsta 
 

Uppsala den 26 april 2021 

 

 

 
Jonas Segersam, Kommunalråd (KD) 
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§ 122

Förbättrade förutsät tningar för semester och
aktiviteter i närområdet sommaren 2021

KSN-2021-01357

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. att hemställa till gatu-och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt
genomföra åtgärder enligt föredragning,

2. att hemställa till kulturnämnden att se över möjligheterna att utöka Biotopias
program med utflykter med naturvägledare under sommaren 2021,

3. att hemställa till styrelsen för Destination Uppsala AB att se över om
marknadsföringen av besöks-och utflyktsmål kan breddas och inkludera fler
besöks- och utflyktsmål,

4. att Uppsala kommun skaunderlättaför tillfällig försäljning av mat och dryck i
anslutning till grön- och rekreationsområden,

5. att särskilt beakta att det finns goda förutsättningar för semesteraktivitet och
rekreation i närheten av kommunens socioekonomiskt utsatta stadsdelar,
utan krav på kostnader för transport,

6. att hemställa till Destination Uppsala AB att särskilt marknadsföra mindre
kända och besökta destinationer och utflyktsmål inom kommunen, samt

7. att hemställa till Destination Uppsala AB att se över parkeringssituationen vid
badplatser och andra populär destinationer under sommaren.

Sammanfattning

Coronapandemin och medföljande restriktioner skapar ett ökat intresse av att
semestra på hemmaplan. För att möta efterfrågan på fler aktiviteter och skapa
förbättrade förutsättningar för att invånare och besökare ska ha ett rikt och varierat
utbud av aktiviteter under sommaren föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om att
hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden, kulturnämnden och Destination
Uppsala AB att genomföra ett antal åtgärder.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 11 maj 2021 § 147
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Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2021

Yrkanden

Therez Almerfors (M), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med
instämmande från Stefan Hanna (-) och Simon Alm (-):
(1) att lägga till en åtgärd som lyder: omgående se över det utökade behovet av tillfälliga
parkeringsplatser vid kommunens badplatser i sommar och strukturera upp samt utöka
dessa i syfte att fler bilar ska få plats att parkera,
(2) att stryka åtgärden ”Ökat idrottsutbud i form av tillfälliga utomhusgym” till förmån för
att upprätta permanenta utegym på väl valda platser,
(3) att stryka åtgärden ”Sommaranställda träningsinstruktörer”,
(4) att styrka åtgärden ”Projektanställning av utvecklingsledare”,
(5) att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla motion om ett
Uppsala med plats för sport och rekreation från Markus Lagerquist (M),
(6) att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla motion angående
en genomlysning av det offentliga rummet för att maximera tryggheten från Therez
Almerfors (M),
(7) att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla Motion om
utveckling av friluftslivet från Jonas Segersam (KD).

Tobias Smedberg (V) och Hanna Victoria Mörck (V) yrkar, med instämmande från
Stefan Hanna (-) och Jonas Segersam (KD):
att hemställa till Destination Uppsala AB att särskilt marknadsföra mindre kända och
besökta destinationer och utflyktsmål inom kommunen.

Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar, med instämmande från Tobias
Smedberg (V):
(1) att särskilt beakta att det finns goda förutsättningar för semesteraktivitet och
rekreation i närheten av kommunens socioekonomiskt utsatta stadsdelar, utan krav på
kostnader för transport.

Stefan Hanna (-), Simon Alm (-), Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Erik Pelling (S) yrkar, med instämmande från Tobias Smedberg (V):
(2) att hemställa till Destination Uppsala AB att se över parkeringssituationen vid
badplatser och andra populär destinationer under sommaren.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Erik Pelling (S) med fleras första tilläggsyrkande (1) mot avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Ordförande ställer därefter Tobias Smedberg (V) med fleras tilläggsyrkande mot avslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter Erik Pellings (S) andra tilläggsyrkande (2) mot avslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter Therez Almerfors (M) med fleras första, andra, tredje och
fjärde yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår desamma.

Ordförande finner att Therez Almerfors (M) med fleras femte yrkande (5) behandlas i
§124.

Ordförande finner att Therez Almerfors (M) med fleras femte yrkande (6) behandlas i
§123.

Ordförande finner att Therez Almerfors (M) med fleras femte yrkande (7) behandlas i
§125.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M), Therez Almerfors (M), Christopher Lagerqvist (M) och Jonas
Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Therez Almerfors (M) med
fleras yrkanden med motiveringen:
I föreliggande ärende har en mängd förslag från oppositionen samlats och ska nu
presenteras som minoritetsstyrets satsningar inför sommaren. Vi har exempelvis lyft
vikten av fler grillplatser, exempelvis i Årike Fyris, ett nytt belysningsprogram för att öka
tryggheten och ett Uppsala med plats för sport och rekreation där utbyggnad av en
frisbeegolfbana ingår. Vi yrkade därför att motionerna som innehåller dessa förslag
skulle bifallas i samband med ärendet. Den styrande minoriteten ville integå med på
detta eller erkänna att många av förslagen i själva verket kom från oppositionen.
Det är bra att styret nu satsar inför sommaren, delvis med redan tilldelade statliga medel
som redan beslutats om, så att fler Uppsalabor ska kunna ”hemestra” i den nära
omgivningen, och även besökare från närliggande områden kunna välkomnas. Men
Uppsala kommun varken kan eller ska göra allt. I tider av pandemi då många företagare
går på knäna är det obegripligt varför kommunen ska gå in och konkurrera med dessa
genom att exempelvis anställa kommunala träningsinstruktörer och kommunala
utvecklingsledare. Det finns gott om privata alternativ som erbjuder exempelvis personlig
träning, företag vi vill ha kvar även när krisen är över.
Dessutom vill styret upprätta kommunala utegym, som dessutom skulle monteras ner
efter sommaren. Vi föreslår istället hållbara gym som kan stå över tid när S, L och Mp
föreslår slit och släng.

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Ärendet är i grunden bra med satsningar på att göra det mer attraktivt att spendera sin



Sida 48(93)

Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-12

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

semester hemma i Uppsala när det sannolikt finns en förstärkt efterfrågan på just detta
under coronapandemins sannolika slutskede. De förslag Fredrik Ahlstedt i
kommunstyrelsens arbetsutskott lyfter fram gör ärendet ännu bättre varför dessa
föreslås bifall.

Särskilda yttranden

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Reserestriktionerna innebär att fler människor än normalt semestrar inom landet och i
sitt närområde. Det innebär ett ökat slitage på exempelvis välkända naturreservat och
liknande utflyktsmål. För att värna känsliga miljöer och sprida ut besöken anser
Centerpartiet att Uppsala kommun särskilt bör uppmärksamma och marknadsföra
mindre kända ”smultronställen” inom kommunen.
Centerpartiet föreslog därför för kommunstyrelsens arbetsutskott att Destination
Uppsala AB skulle ges i uppdrag att särskilt marknadsföra mindre kända och besökta
destinationer och utflyktsmål inom kommunen, och är glada över att detta bifölls i
kommunstyrelsen.

Jonas Segersam (KD) lämnar ett särskilt yttrande:
Vi hade gärna sett ännu fler satsningar, såsom en uppdatering av linnéstigarna (som vi
motionerat om), fler badplatser (som inte tycks bli klara till sommaren tyvärr, som
Vårdsätra och Trehörningen), och bättre information och skyltning.
På Destinations Uppsalas hemsida marknadsförs dock kommunens verksamheter
betydligt mer omfattande än näringslivets och enskilda aktörers, som också är viktiga
bidrag till en omfattande och spridd ”hemester”-verksamhet i vår kommun. Exempelvis
lyfts endast kommunala anläggningar fram under kategorin ”Utflykter för barnfamiljer”,
samtidigt som man underlåter att nämna något av de andra alternativen som finns i
kommunen, såsom olika typer av lekland och/eller destinationer.
Under diskussionen anslöt vi oss till V:s bifall till C:s yrkande i KSAU eftersom det var
närliggande vårt yrkande, att se till att Destination Uppsala bättre marknadsför de
besöksmål som inte är lika kända –vi ville ha en likvärdig och heltäckande
marknadsföring, vilket innebär samma sak, det var därför positivt att detta också bifölls
av KS.

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Det är ett positivt initiativ eftersom det sannolikt är fler än vanligt som kommer att
tillbringa sommaren i, eller i anslutning till, Uppsala stad under sommaren 2021. Uppsala
kommun kan och bör göra mer för att lyfta fram möjligheter till rekreationsmöjligheter
runt om i hela vår geografiskt stora kommun. Det främjar både landsbygdens utveckling
samtidigt som det stimulerar till fler värdefulla fysiska aktiviteter för många Uppsalabor
samt besökare.
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§ 147

Förbättrade förutsät tningar för semester och
aktiviteter i närområdet sommaren 2021

KSN-2021-01357

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att hemställa till gatu-och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt
genomföra åtgärder enligt föredragning,

2. att hemställa till kulturnämnden att se över möjligheterna att utöka Biotopias
program med utflykter med naturvägledare under sommaren 2021,

3. att hemställa till styrelsen för Destination Uppsala AB att se över om
marknadsföringen av besöks-och utflyktsmål kan breddas och inkludera fler
besöks- och utflyktsmål samt,

4. att Uppsala kommun skaunderlättaför tillfällig försäljning av mat och dryck i
anslutning till grön- och rekreationsområden.

Sammanfattning

Coronapandemin och medföljande restriktioner skapar ett ökat intresse av att
semestra på hemmaplan. För att möta efterfrågan på fler aktiviteter och skapa
förbättrade förutsättningar för att invånare och besökare ska ha ett rikt och varierat
utbud av aktiviteter under sommaren föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om att
hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden, kulturnämnden och Destination
Uppsala AB att genomföra ett antal åtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2021

Yrkanden

Jonas Petersson (C) yrkar, med instämmande från Tobias Smedberg (V):
att uppdra till Destination Uppsala AB att särskilt marknadsföra mindre kända och
besökta destinationer och utflyktsmål inom kommunen.
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Tobias Smedberg (V) yrkar:
att särskilt beakta att det finns goda förutsättningar för semesteraktivitet och rekreation i
närheten av kommunens socioekonomiskt utsatta stadsdelar, utan krav på kostnader för
transport.

Jonas Segersam (KD) yrkar:
att hemställa åt Destination Uppsala att ha en likvärdig och heltäckande marknadsföring
av både offentliga och privata anläggningar.

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Jonas
Petersson (C):
att lägga till en åtgärd som lyder: omgående se över det utökade behovet av
parkeringsplatser vid kommunens badplatser i sommar och strukturera upp samt utöka
dessa i syfte att fler bilar ska få plats att parkera,
att stryka åtgärden ”Ökat idrottsutbud i form av tillfälliga utomhusgym” till förmån för
att upprätta permanenta utegym på väl valda platser,
att stryka åtgärden ”Sommaranställda träningsinstruktörer”,
att styrka åtgärden ”Projektanställning av utvecklingsledare”, samt
att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla samtliga av
oppositionens motioner som tidigare lyft samma förslag till åtgärder som nu återfinns i
ärendet.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Jonas Peterssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) tilläggsyrkande mot avslag och finner
att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkanden mot avslag och
finner att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande mot avslag och
finner att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer slutligen föreliggande förslag med redaktionell ändring mot avslag
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Reserestriktionerna innebär att fler människor än normalt semestrar inom landet och i
sitt närområde. Det innebär ett ökat slitage på exempelvis välkända naturreservat och
liknande utflyktsmål. För att värna känsliga miljöer och sprida ut besöken anser
Centerpartiet att Uppsala kommun särskilt bör uppmärksamma och marknadsföra
mindre kända ”smultronställen” inom kommunen.

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
I föreliggande ärende har en mängd förslag från oppositionen samlats och ska nu
presenteras som minoritetsstyrets satsningar inför sommaren. Vi har exempelvis lyft
vikten av fler grillplatser, exempelvis i Årike Fyris, och KD har tillsammans med V
motionerat om bättre tillgänglighet till badplatser.
Det är bra att styret nu satsar inför sommaren, delvis med redan tilldelade statliga medel
som redan beslutats om, så att fler Uppsalabor ska kunna ”hemestra” i den nära
omgivningen, och även besökare från närliggande områden kunna välkomnas.
Vi hade gärna sett ännu fler satsningar, såsom en uppdatering av linnéstigarna (som vi
motionerat om), fler badplatser (som inte tycks bli klara till sommaren tyvärr, som
Vårdsätra och Trehörningen), och bättre information och skyltning.
På Destinations Uppsalas hemsida marknadsförs dock kommunens verksamheter
betydligt mer omfattande än näringslivets och enskilda aktörers, som också är viktiga
bidrag till en omfattande och spridd ”hemester”-verksamhet i vår kommun. Exempelvis
lyfts endast kommunala anläggningar fram under kategorin ”Utflykter för barnfamiljer”,
samtidigt som man underlåter att nämna något av de andra alternativen som finns i
kommunen, såsom olika typer av lekland och/eller destinationer. Vi yrkade därför att
hemställa åt Destination Uppsala att ha en likvärdig och heltäckande marknadsföring av
både offentliga och privata anläggningar.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Förbättrade förutsättningar för semester och 
aktiviteter i närområdet sommaren 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt 

genomföra åtgärder enligt föredragning, 
2. att hemställa till kulturnämnden att se över möjligheterna att utöka Biotopias 

program med utflykter med naturvägledare under sommaren 2021, 
3. att hemställa till styrelsen för Destination Uppsala AB att se över om 

marknadsföringen av besöks- och utflyktsmål kan breddas och inkludera fler 
besöks- och utflyktsmål samt, 

4. att Uppsala kommun ska underlätta för restauranger och caféer att ha tillfällig 
försäljning av mat och dryck i anslutning till grön- och rekreationsområden 

Ärendet 

Coronapandemin och medföljande restriktioner skapar ett ökat intresse av att 
semestra på hemmaplan. För att möta efterfrågan på fler aktiviteter och skapa 

förbättrade förutsättningar för att invånare och besökare ska ha ett rikt och varierat 
utbud av aktiviteter under sommaren föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om att 

hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden, kulturnämnden och Destination 
Uppsala AB att genomföra ett antal åtgärder. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven har beaktats i beredningen av 
ärendet 

Click or tap here to enter text.  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-05-06 KSN-2021-01357 

  
Handläggare:  

Christian Dahlmann, Hannes Vidmark 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Coronapandemin och medföljande restriktioner kring resor, framför allt utlandsresor, 

skapar ett ökat intresse av att semestra på hemmaplan. Precis som förra året förväntas 
många Uppsalabor i år stanna hemma och tillbringa stora delar av sin 
sommarsemester i och kring Uppsala. Antalet besökare från närområdet som besöker 

Uppsala över dagen förväntas också vara högt. Detta medför en ökad efterfrågan på 

utomhusaktiviteter, utflyktsmål, friluftsliv och bad med mera.   

Det föreligger behov om att utöka utbudet av besöks- och utflyktsmål samt aktiviteter 
under sommaren 2021. Detta för att möta efterfrågan på fler aktiviteter och skapa 
förbättrade förutsättningar för att Uppsalas invånare och besökare ska ha ett rikt och 

varierat utbud av aktiviteter under sommaren. Kommunstyrelsen förslås fatta beslut 

om att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att genomföra av ett antal 

åtgärder: 

- Anläggning av fler frisbeegolfbanor 
- Tillgång till idrottsutrustning vid befintliga anläggningar för spontanidrott 

- Utplacering av leksaker på lekplatser 
- Ökat idrottsutbud i form av tillfälliga utomhusgym  

- Sommaranställda träningsinstruktörer 

- Fler grillplatser med bord och bänkar 
- Uppställning av fler tillfälliga toaletter i parker och vid lekplatser 
- Projektanställning av utvecklingsledare 

- Satsning på stadsodling 

Åtgärderna är en förstärkning av befintliga och redan planerade åtgärder Den totala 

merkostnaden för att genomföra dessa åtgärder beräknas till 1 645 000 kronor. 

Utöver detta har ett antal åtgärder med samma syfte redan beslutats att genomföras 
av kommunstyrelsen eller annan nämnd. Bland dessa återfinns även åtgärder som 

syftar även till att öka tryggheten utomhus dygnet runt: 

- Ytterligare satsningar inom belysningsprogrammet 
- Skogsbrynsröjningar 
- Förstärkning av badplatser 

- Vidareutveckling av sommargata 
- Hundaktivitetsslingor genom parkområden 

År 2021 har utropats till Friluftslivets år. Inom ramen för denna satsning genomförs för 
en rad aktiviteter som bidrar till fler möjligheter till semester och aktiviteter i 
närområdet. Inom ramen för Biotopias verksamhet finns ett program med utflykter 
som leds av naturvägledare.  Detta sker i samarbete med Upplandsstiftelsen och flera 

lokala naturföreningar. Kommunstyrelsen föreslås besluta att hemställa till 
kulturnämnden att se över möjligheterna att utöka utflyktsprogrammet ytterligare 
under sommaren 2021 för att skapa möjligheter för fler att delta. 

Inom ramen för ordinarie verksamhet marknadsför Destination Uppsala AB besöks- 

och utflyktsmål i Uppsala kommun. Marknadsföring sker på webbplatsen 
www.destionationuppsala.se. Kommunstyrelsen föreslås hemställa till styrelsen för 

Destination Uppsala AB att se över om marknadsföringen av besöks- och utflyktsmål 
kan breddas och inkludera fler besöks- och utflyktsmål inom Uppsala kommun i syfte 
att få Uppsalabor att upptäcka nya platser och upplevelser.  
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Uppsala kommun ser positivt på etablering av tillfällig försäljning av mat och dryck i 
anslutning till grön- och rekreationsområden. Caféer och restauranger som ansöker 
om att flytta ut verksamhet och sälja mat och dryck i anslutning till grön- och 

rekreationsområden ska möta en snabb handläggning och skyndsam hantering i 
tillståndsgivningen. 

Nya och redan beslutade åtgärder sammantaget förväntas öka närheten till utbud av 

aktiviteter och utflyktsmål och minska risken för trängsel. Åtgärderna förväntas även 
öka upplevelsen av trygghet utomhus.  

Utöver ovanstående pågår ett intensivt arbete med att få fler feriearbeten till stånd, att 
öka utbudet av lovaktiviteter för barn och att förstärka åtgärder för att förebygga social 

oro under sommaren. Beslut om detta fattas av respektive nämnd och finansieras 

inom ram.  

Ekonomiska konsekvenser 

Uppskattad kostnad för de åtgärder kommunstyrelsen föreslås hemställa till Gatu- och 

Samhällsmiljönämnden att genomföra uppgår till 1 645 000 kronor.   

Skyndsam hantering av tillståndsärenden, utökad marknadsföring av besöks- och 
utflyktsmål samt översyn av möjligheten till fler utflykter i Biotopias sommarprogram 

är huvudsakligen en fråga om prioritering och innebär i sig inte några ytterligare 
kostnader. 

Respektive nämnd och bolag bär sina egna kostnader för genomförande av 

åtgärderna. 

 
 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06 

 

 

Kommunledningskontoret, 

 

 

Joachim Danielsson  Ingela Hagström  

Stadsdirektör  Utvecklingsdirektör  
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