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Motion om minskat våldsanvändande mot 
offentliga verksamheter i Uppsala kommun 

Uppsala kommun har i flera avseenden och under en längre tid präglats av otrygghet. Oftast har det gällt 
Gottsunda, men ibland också andra områden. Det har handlat om omfattande bilbränder, bränder i 
containrar, soptunnor med mera, samt stenkastning mot bussar, räddningstjänst och polis. 

Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om kameraövervakning som ett av flera verktyg för att göra 
det lättare att lagföra och framförallt avskräcka de personer som är inblandade i detta. Detta har inte 
vunnit bifall i Uppsala kommunfullmäktige hittills. 

Samhället behöver utöver kameraövervakning införa fler effektiva åtgärder mot den ökande otryggheten. 
Det är inte rimligt att tusentals Uppsalabor lever med oron över huruvida bilen är nedbränd eller om 
busslinjerna är inställda i flera dagar. Det leder till stora bekymmer för tusentals Uppsalabor varje gång 
detta våldsmönster upprepas. 

Polismyndigheten har gått ut i UNT med att de inte klarar av att få fast förövarna, att de inte kan 
identifiera förövarna och att de är rädda för att själva bli skadade. Det ska tas på allvar att 
polismyndigheten är orolig över sina enskilda polisers säkerhet när de ska göra sitt jobb i vissa stadsdelar i 
Uppsala kommun. 

För att åstadkomma förändring mynnar denna motion ut i förslag som är breda och enkla för de flesta 
partier att ställa sig bakom. Alla partier borde kunna komma överens om att våra viktiga 
samhällsfunktioner inte ska mötas av stenkastning, och att de som sysslar med sådana otyg ska straffas. 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

• att kommunen ska tillskriva regeringen om att skapa bättre förutsättningar för polismyndigheten 
att kunna lagföra brottslingar i gäng som våldför sig på samhällsviktiga funktioner i Uppsala 
kommun. 

• att Uppsala kommun verkar för att brottslingar i gäng, som våldför sig på viktiga 
samhällsfunktioner, lagförs i högre antal och andel än vad som var fallet under våren 2016 vid 
liknande händelser i framtiden. 

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige om vidtagna 
åtgärder enligt ovanstående yrkanden. 

Uppsala den 7 april 2016 

il 

Simon Alm 

Gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige 



 
Motion till Uppsala kommunfullmäktige  
 
Gör Gula stigen till en del av Upplandsleden 
 
Gula stigen är en vandringsled på omkring 10 km som sträcker sig genom några utav Uppsalas 
vackraste naturområden. Från Studenternas IP i hjärtat av staden via Kronparken, Rosendalsfältet, 
Ultuna hagar och Gottsundagipen nästan ända till Skarholmen vid Ekolns strand. Stigen skapades 
som en skid- och vandringsled redan på 1930-talet. Namnet kommer av de gula ledmarkeringarna.  
 
Idag är stigen en av de absolut mest kända vandringslederna i Uppsala som lockar breda grupper ut 
i naturen. Terrängen är bitvis småkuperad med rötter och sten, med utmaningar för både 
mountainbikecyklister och terränglöpare, men det finns även lättgångna sträckor i stigens norra del 
som fungerar bra för till exempel barnvagnar och personer med funktionsnedsättning.  
 
Från Gula Stigens ändpunkt söder om Vårdsätravägen, vid infarten till Skarholmen, är det mindre 
än två kilometer till Sunnersta friluftsområde där Upplandsledens första etapp startar. 
Upplandsleden består av omkring 40 mil vandringsled som utvecklas och förvaltas av 
Upplandsstiftelsen i samarbete med länets kommuner. Upplandsstiftelsen har det övergripande 
ansvaret för leden och kommunerna sköter det löpande underhållet på sina respektive sträckor. 
Knappt 10 mil av Upplandsleden går genom Uppsala kommun, från Flottsundsbron i Sunnersta till 
kommungränsen mot Östhammar vid Kolarmora öster om sjön Vällen.  
 
I den strukturöversikt för Gottsunda och Valsätra som togs fram 2007-2011 beskrivs Gula Stigens 
funktion som en länk mellan Gottsunda och närliggande stadsdelar. I Uppsalas sociotopkarta från 
2009 uppger 70 procent av de boende i Gottsunda att de besöker ett grönområde varje dag eller 
någon gång i veckan. Många av dem vandrar till vardags på Gula stigen. Vi vet idag att fysisk 
aktivitet är bland det mest effektiva för en förbättrad folkhälsa. Tänk om Gula stigen som en del av 
den långa Upplandsleden skulle kunna locka fler människor att upptäcka vandringsleden och sänka 
trösklarna till att gå vidare från den stadsnära naturen ut i skogen. På köpet skulle vi uppnå bättre 
folkhälsa. 

 
Om Upplandsleden sträckte sig ända in i Uppsalas innerstad skulle det också manifestera vår 
målsättning om att staden ska växa samtidigt som vi tar vara på och utvecklar våra viktiga områden 
och stråk för rekreation och fysisk aktivitet. Startpunkten för Gula stigen ligger precis i stadens 
rekreativa hjärta, vid Studenternas IP. Ytterligare en tänkbar framtida utveckling är att via 
Stadsträdgården, Carolinabacken, Engelska parken, Kyrkogårdsgatan och Vasaparken, låta 
Upplandsledens markeringar visa vägen till och från Biotopia – Uppsalas gröna turistinformation – 
som drivs i samarbete mellan Uppsala kommun och Upplandsstiftelsen. 
 
Gula stigen är en markerad, underhållen led. För att göra den till en del av Upplandsleden krävs att 
den förutom befintliga ledmarkeringar också förses med Upplandsledens orangea markeringar samt 
viss information vid etappens början och slut. Gula stigen är välkänd i Uppsala och namnet bör 
finnas kvar och fortsätta att användas även om stigen ingår i Upplandsleden. På samma sätt har man 
gjort med den anrika Kyrkstigen i Tärnsjö som sedan ett antal år tillbaka utgör Upplandsledens 19:e 
etapp. 
 
Att ansluta Gula stigen till Upplandsledens närmaste befintliga etapp kräver att ny led markeras. 
Idag går en naturskön promenadstig från Lyssnaängsbadet till Flottsund, som skulle kunna utgöra 

 
 



en länk mellan dagens ändpunkt för Gula stigen, vid Vårdsätravägen, och Upplandsledens etappstart 
vid Sunnersta friluftsområde.  
 
Utöver åtgärderna längs den föreslagna leden krävs också informationsinsatser, exempelvis 
uppdatering av det digitalt publicerade materialet om Upplandsleden. 
 
Sammantaget skulle förslaget innebära att med en rimlig investering och marginellt ökade 
underhållskostnader bidra till att göra Uppsala till en än mer attraktiv stad och stimulera 
Uppsalaborna till än mer fysisk aktivitet.  
 
Mot denna bakgrund yrkar Moderaterna  
 
att inleda arbete för att göra Gula stigen till en del av Upplandsleden 
 
 
Uppsala den 25 maj 2016 
 
 
Sofia Spolander (M) 
Kommunfullmäktigeledamot 
Ledamot i Upplandsstiftelsens styrelse 
 
 
 

Möjlig anslutning (blå markering) av Gula stigens ändpunkt vid Vårdsätravägen, till 
Upplandsledens första etapp (lila markering) som startar i Sunnersta friluftsområde. 
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