Uppsala, den 9 januari 2016

Motion om Grön skolgårdsplan
Under Centerpartiet och alliansens ledning utvecklade Uppsala kommun en Parkplan som
framgångsrikt resulterat i att parker har rustats upp och att nya lekparker har etablerats som
t ex Pelle Svanslös lekparken, Cirkuslekparken, Frodeparken och Piratlekparken i
Storvreta. Centerpartiet arbetar för att planen ska inkludera hela kommunen inklusive
kransorter och glesbygd.
I ljuset av att kommunens lekparker blir fler och mer attraktiva är ett naturligt nästa steg att
rusta upp gamla skolgårdar. På många skolgårdar finns mer asfalt och grus än grönska och
redskap för utelek. I ett samhälle där barn och vuxna i allt högre grad sitter framför
skärmar inomhus spelar skolgården en än viktigare roll i att inspirera till naturupplevelser
och rörelse.
Det är vårt gemensamma ansvar att våra barn i åk F-9 ges möjlighet att vistats i en
inbjudande och utvecklande utomhusmiljö. Vi behöver utveckla gröna, trygga och roliga
skolgårdar för barn och lärare. Uppsala kommun behöver möjliggöra för fler barn att leka i
buskar, klättra i träd, odla grönsaker, plantera växter och utöva spontan idrott på
skolgården. En bättre utomhusmiljö ökar välmående, inlärning och resultat i skolan.
Vaksalaskolan är ett tydligt exempel på en vacker skolbyggnad med väldigt torftig
skolgård och utomhusmiljö. Rektor, elever och lärare har under många år försökt få
tillstånd en förändring. Eleverna skickade till och med in förslag till Skolfastigheter AB
2015 utan återkoppling. Beslut och process kring skolgårdar är idag otydlig. Därför bör
kommunen utgå ifrån erfarenheter och tidigare arbete på Vaksalaskolan och använda det
behov och den efterfrågan som finns som grund för en pilot och ledstjärna under
framtagande av en gemensam Grön skolgårdsplan för alla grundskolor i Uppsala kommun.
Centerpartiet föreslår därför kommunfullmäktige besluta
att

Uppsala kommun ska utveckla en Grön Skolgårdsplan för skolor med elever i åk F-9

att

Vaksalaskolan utses som ledstjärna för arbetet

_________________________________________
Mia Nordström, ledamot Kommunfullmäktige (C)
2:e vice ordförande Gatu- och samhällsmiljönämnden

Motion av Mohamad Hassan (L) om mark till föreningslokaler
Många föreningar och organisationer i Uppsala saknar en riktigt hemvist. De finns i tillfälliga lokaler eller
anläggningar som försvårar deras möjlighet att utöva sin kärnverksamhet. Mycket tid ägnas åt att flytta
material mellan olika platser/lokaler i stället för att låta tiden gå till föreningens huvudsakliga uppgift, att
ha olika aktiviteter eller driva frågor. Kommunen har inte resurser att på egen hand, via egna
investeringar, lösa lokalfrågan. Samtidigt finns flera föreningar och organisationer som aktivt jobbar för
att hitta finansiering för att bygga och förvalta sina egna lokaler. Det kan handla om interna insamlingar
eller nationella bidrag som möjliggör för föreningarna att själva finansiera och bygga lokaler. En svårighet
i det hela är dock att hitta mark som passar för föreningarnas olika behov och verksamheter. Om
Uppsala kommun tar fram en lista över strategisk intressanta områden som inte är direkt lämpade för
bostäder eller kontor men som kan användas åt föreningar och organisationer så underlättar vi för alla
föreningar och organisationer att bygga egna lokaler med minimalt stöd från det offentliga. En sådan
lösning gynnar alla i vår kommun.

Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna:
Att Uppsala kommun ur ett långsiktigt exploateringsperspektiv inventerar strategisk intressanta
markområden som inte är direkt lämpade för bostäder, handel eller kontor men som kan vikas åt
föreningar och organisationer.

Mohamad Hassan (L)
Kommunalråd

Motion av Mohamad Hassan (L) om att agera för utfasning av plastpåsar
I stort sett varje gång vi handlar en vara i en butik bär vi hem den i en plastpåse, och hemma
samlas plastpåsarna på hög. Faktum är dock att de flesta plastpåsar idag är gjorda av fossila
bränslen. Påsarna utgör därför ett direkt hot mot vår miljö och vårt klimat. Vi behöver öka
medvetenheten kring detta problem och sluta använda påsar som direkt belastar miljö och
klimat. I stället bör vi använda påsar tillverkade i material som bidrar till bättre miljö och klimat.
Därför vill Liberalerna att Uppsala kommun ska göra en insats; föregå med gott exempel och
uppmuntra till en utfasning av plastpåsar tillverkade av fossilt material.
EU arbetar redan idag för att minska användningen av plastpåsar i vårt samhälle, liksom flera
andra länder och svenska kommuner. Enligt ett direktiv vill EU minska förbrukningen av
plastpåsarna med målet 90 påsar per person år 2019. Ett antal av de europeiska länderna har
redan infört olika typer av förbud mot plastpåsar inom handeln för att nå målet och/eller för att
bidra till en bättre miljö och ett bättre klimat. Att agera för utfasning av miljöfarliga plastpåsar är
alltså inget som skulle vara begränsat till just Uppsala kommun, utan på många håll arbetar man
redan aktivt med saken. Snarare är det anmärkningsvärt att just Uppsala kommun inte varit
steget före, med tanke på att kommunen aspirerar på att vara en ledande klimat- och
miljökommun och har jobbat medvetet med bland annat de skärpta klimatmålen, som
Liberalerna stödde, som en väg för att nå dit.
Runt om i världen kan vi hitta såväl stora dagligvarukedjor som Tesco i Storbritannien, som
länder som Sydafrika, Rwanda, Taiwan, Bangladesh, Kenya, delar av Indien samt i huvudstäder
som Paris som infört succesiva förbud i syftet att minska användning av plastpåsar.
Projektet ”Jakten på plasten” som bedrivs inom klimatprotokollet är ett mycket viktigt
långsiktigt projekt. Liberalerna vill att Uppsala kommun föregår med gott exempel och vidtar
åtgärder för att minska användningen av plastpåsar tillverkade av fossilt material och ha som
ambition att 2019 ha övergått till att enbart använda påsar tillverkade av förnybart material. Om
Paris och många andra länder kan, så kan även Uppsala.
Mot denna bakgrund yrkar Liberalerna:
Att Uppsala kommun under 2017 inleder ett aktivt arbete för att inom kommunens samtliga
enheter byta ut plastpåsar som är producerade av fossilbränsle mot klimat- och miljösmarta
alternativ.
Att Uppsala kommun inom ramen för klimatprotokollet verkar för att näringslivet i Uppsala
tillämpar samma principer som nämns i första att-satsen.
Att Uppsala kommun senast 2019 enbart använder påsar/kassar som är tillverkade av förnybara
material.

Mohamad Hassan (L)
Kommunalråd

