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§ 228

Översiktsplan 2016
KSN-2014-1327
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till Översiktsplan för Uppsala kommun, med kommunfullmäktiges
revideringar, enligt ärendets bilaga 1,
att godkänna utställningsutlåtande till Översiktsplan för Uppsala kommun, enligt ärendets
bilaga 2, samt
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat

att inom ramen för programarbetet för Stabbyfåltet och Flogsta utreda en
naturreservatsbildning av Stabby Backe.
att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att pröva förutsättningarna för utbyggnad med bostäder
på kommunal mark i Vänge upp till kapacitetstaket för vatten- och avloppsanläggningen.
Reservationer
Närvarande ledamöter (M), (L), (C) och (KD) reserverar sig till förmån för gemensamma yrkanden
och avger reservation enligt bilaga A § 228.
Närvarande ledamöter (M) reserverar sig även till förmån för eget yrkande.
Närvarande ledamöter(C) reserverar sig även till föllnån för egna yrkanden och avger reservation
enligt bilaga B § 228.
Närvarande ledamöter (KD) reserverar sig även till fölniån för egna yrkanden och avger reservation
enligt bilaga C § 228.
Närvarande ledamöter (SD) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Ärendet
Kommunstyrelsen gav i maj 2013 (§ 76) förvaltningen i uppdrag att revidera översiktsplanen för
Uppsala kommun. Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 (§ 135) att aktualitets-förklara
gällande översiktsplan. I beslutet ingick att aktualitetsprövningen av översiktsplanen
fortsättningsvis ska ske mer löpande på årsbasis. Samråd och utställning av planförslaget ägde
rum under hösten 2015 respektive våren och sommaren 2016. I samband med beslut om
utställning fick förvaltningen i uppdrag att inleda arbete med en fördjupad översiktsplan för de
sydöstra stadsdelarna inklusive en fördjupningsstudie av förutsättningarna för lätt, spårburen
kollektivtrafik i stråket Bergsbrunna - Ultuna — Gottsunda, att inleda programarbete för Flogsta
och Stabby, att inleda arbetet med en trafikstrategi samt att vidareutveckla
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grönstrukturplaneringen och ta fram underlag för att stärka och utveckla ekosystemtjänster.
Förslag till Översiktsplan består av tre delar: A) Huvudhandling, B) Ställningstaganden till
riksintressen och vissa andra intressen av nationell betydelse, C) Samlad konsekvens-beskrivning
(bilaga 1), samt Utställningsutlåtande (bilaga 2). Översiktsplan 2016 kommer efter antagandet
även i en digital version med direktkopplingar mellan text och plankarta. Planen kommer också
att formges och tryckas i en pappersversion.

Yrkanden
Erik Pelling (S) yrkar med instämmande av Johan Lundqvist (MP) och Maria Gardfjell (M_P) bifall till
kommunstyrelsens förslag med följande ändringar; I gula rutan sid 78; Preciseringar och avvägningar
Uppsalaslätten. I. Slättlandskapet ska bevaras öppet och berg- och moränhöjderna bör inte få
ytterligare bostadsbebyggelse. Bostadsbebyggelse får dock tillkomma genom kompletteringar som
inte utökat befintliga bebyggelsegrupper.
4. Ny bostadsbebyggelse i övrigt får endast tillkomma som kompletterande boenden med koppling till
jordbruksverksamhet. Verksamheten ska vara av sådan omfattning att den motiverar ytterligare
bostadshus för jordbrukets fortsatta drift. Tillkommande bostadsbebyggelse ska lokaliseras i direkt
anslutning till brukningscentrum och ha en direkt koppling till driften av jordbruket.
Therez Olsson (M) yrkar med instämmande av Mohamad Hassan (L), Stefan Hanna (C), Jonas
Segersam (KD), Mia Nordström (C), Gunnar Hedberg (M), Urban Wästljung (L), Arne Sandemo (M)
och Fredrik Ahlstedt (M); att Ultunalänken förutom kollektivtrafik, gång och cykel, även ska kunna
trafikeras av bilar, utryckningsfordon samt varit- och godstransporter,
att ny bebyggelse tillåts i stadens omland såvida detta inte innebär att större exploateringar i form av
nya utvecklingsområden (exempelvis Lindbacken och Skölsta) förhindras växa fram i ett
planeringsperspektiv till 2030,
att trafiklänken Flogsta-Gotttsunda förutom kollektivtrafik, även ska kunna trafikeras av bil,
utryckningsfordon samt varit- och godstransporter
Therez Olsson yrkar därutöver, med instämmande av Gunnar Hedberg (M), Arne Sandemo (M) och
Fredrik Ahlstedt (M); att verksamhetsområdet vid Kumla ska kvarstå i översiktsplanen.
Stefan Hanna (C) yrkar med instämmande av Mia Nordström (C) även;
att en ambition om att bygga ca 3000 bostäder per år, varav minst 500 bostäder utanför centralorten,
antas i översiktsplanen,
att översiktsplanen fastslår att Vänge, Björklinge, Vattholma och Almunge särskilt ska prioriteras vid
utbyggnad utanför centralorten samt att fördjupade översiktsplaner ska antas för dessa orter med
tillhörande kransortscentrum.
att innerstadens utbredning enligt översiktsplanen skall ändras så att denna också innefattar
Seminarieparken och Fyrishov.
att det i översiktsplanen anges att möjligheter för bilpooler och stöd för elektrifiering av
fordonsflottan ska eftersträvas istället för att beaktas.
Jonas Segersam (KB) yrkar utöver de gemensamma yrkandena även;
att utbyggnad av en ny småbåtshamn på östra sidan Fyrisån i området norr och eventuellt söder om
Kungsängsbron. Framkomlighet för båttrafik/sjöfart i farleden Fyrisån bör lyftas fram mer, och en
nyöppning av vindbron strykas.
att det bör förtydligas att översiktsplanen skall ha en koppling till en investeringsplan i mål och
budget som gäller för hela planperioden, och mer detaljerat för en 20-års horisont.
att Uppsala Södra, runt en framtida pendeltågsstation söder om Bergsbrunna är ett viktigt
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utvecklingsområde. Detta område bör (förutom ny bro över Fyrisån) förbindas infrastrukturmässigt
(VA, vägar, etc) med Knivsta kommun vilket också kräver en samordnad planering.
Simon Alm (SD) yrkar;
att revidera samtliga avseenden där bilen, transportfordon eller utryckningsfordon är nedprioriterade
vad gäller framkomlighet.
att trafikslag släpps fram jämställt i kommunen.
att skrivningar om spårvagnstrafik och spårtaxitrafik stryks.
att bostadsbyggande inte begränsas med hänvisning till bristande nuvarande service såsom
kollektivtrafik i området, och att begränsande skrivningar i det avseendet revideras.
att begränsningar av styckebyggande stryks i de fall där det är kopplat till
bebyggelsegrupp/sammanhållen bebyggelse.
att klimatambitioner i utgår.
att förtydliga ambitioner om att möjliggöra tågstopp i både Vänge och Järlåsa.
att Ultunalänken ska vara en bro där alla trafikslag släpps fram.
att stryka negativa skrivningar om bilanvändande.
att sammanhang där Regionförbundet omnämns i revideras till Region Uppsala där så är lämpligt.
att platsbeskrivningar i handlingen revideras i de fall benämningen "Uppsala moské" anges
att skrivningar om fossilbränsleanvändning stryks.
Anföranden hålls också av Hanna Mörck (V) och Trond Svendsen (MP).
Beslutsgång
Ordföranden ställer först Erik Pellings (S) ändringsyrkande mot avslag och finner att fullmäktige
beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.
Ordföranden ställer sen de gemensamma yrkandena från (M), (L), (C) och (KD) mot avslag och finner
att kommunfullmäktige avslår yrkandena.
Ordföranden ställer där efter i tur och ordning respektive yrkanden från Therez Olsson med flera (alla
M), Stefan Hanna och Mia Nordström (båda C), Jonas Segersam (KD), och Simon Alm (SD) mot
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår samtliga yrkanden.
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut med den vid sammanträdet
beslutade ändringen mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med det
reviderade förslaget.
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