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Inlämnade motioner 24 februari 2020  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Inlämnade motioner: 

• Motion angående artificiella träd från Therez Almerfors (M) 
• Motion om vårdhundar från Diana Zadius (C) m.fl. 
• Motion om folkomröstning kopplad till val av system för kapacitetsstark 

kollektivtrafik från Stefan Hanna (-) 
•  Motion om att i skrivelser från kommunen inkludera fler former av våld i 

relationer från Lisen Burmeister (SD) 
• Motion om kommunalrådsarvoden från Tobias Smedberg (V) 
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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) 



Uppsala, den 13 februari 2020 

 

 
 
Motion om effektiva vård- och omsorgsinsatser 

Många vård- och omsorgsinsatser är resurskrävande. Hjälpmedel och vårdmetoder 
är av varierande kvalitet. Ett effektivt redskap är vårdhundar. Många ser på 
vårdhundar som ett ”gulligt” inslag som kan användas när det finns ekonomiskt 
utrymme. Vårdhundar är gulliga och trivsamma, men framför allt är de en väldigt 
effektiv vårdmetod. Ökad användning av vårdhundar minskar därmed kostnaderna 
för verksamheterna och ökar brukarens möjlighet till bättre mående. 
 
Den första certifierade vårdhunden i Uppsala, boxern Bosse, utbildades av Mia Boivie 
2007 och blev därmed Sveriges första vårdhundsteam. Arbetet inleddes på Årstagårdens 
demenscenter och blev snabbt en viktig resurs i vården runt den demenssjuke. Idag finns 
det 6 hundförare och 22 hundar och dessa är utbildade och certifierade utifrån Svensk 
Standard. 
 
Idag finns verksamheten inom demensvården, omsorgsboenden, social psykiatri, 
korttidsboenden för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
dagverksamhet, korttidshem och 4 av hundarna är även utbildade skolhundar. 
 
Det finns tydliga rutiner och riktlinjer, till exempel kring allergi, smitta och hundrädsla.  
Viktigt för arbetets genomförande är samarbete med respektive personal. Samarbetet är 
viktigt dels inför själva remisskrivandet, dels för att få en gemensam uppfattning om hur 
respektive brukare ska förberedas inför sin träff med vårdhund. 
 
Syftet med hundinteraktionerna är att tillsammans med en specialtränad hund locka fram 
beteenden som på andra sätt kan vara svåra att nå. Hunden är tränad på ett sådant sätt att 
den bjuder på flertalet olika beteenden som lockar fram fysiska, psykiska, kognitiva och 
sociala funktioner hos brukaren.  
 
Kontinuerligt kontaktar hundföraren omvårdnadspersonalen för att få en ökad kunskap om 
brukaren, och på så sätt får omvårdnadspersonalen även insyn i arbetet och kan snabbare 
reflektera över förändringar i brukarens mående. Här har man funnit att 
omvårdnadspersonalen också fått ett ökat intresse för hur bemötande och handhavandet av 
brukaren är påverkbart och många gånger funnit en ny framkomlig väg. Viktigt i dessa 
samtal är att specificera vilka funktioner hos brukaren som är mest centrala att arbeta med. 
  
Vårdhundsföraren arbetar med utgångspunkt i de indikationer, mål och specificerade 
funktioner som lyfts fram i remisserna. Det är dessa som avgör vilka övningar och 
aktiviteter som sker i mötet med brukaren.  
 
Det finns oro rörande risk för allergiska besvär. Det är inte en icke-fråga men det går att 
hantera. Det är möjligt att avsätta separata ytor för dessa insatser och det går att besöka 
vårdhundarna på deras sambandscentral. Risken minimeras dessutom av att vårdhundarna i 
Uppsala Kommuns verksamhet är hundraser som inte fäller och de tvättas regelbundet med 
allergeniusschampo som reducerar allergenet i pälsen. 
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Genomgående på de ställen man använder sig av vårdhund ser man minskad 
medicinförbrukning, ökad motivation, ökade fysiska förmågor, minskad oro och ångest, 
ökade sociala kontakter, minskade inläggningar på akutpsykiatrin, ökat deltagande i 
undervisning, ökad läsförståelse, hjälp vid svåra omvårdnadssituationer som exempelvis 
duschning, blodprovstagning och fotvård. Forskningen visar att vårdhund kan minska 
Alzheimers symptom, öka oxytocinet och minska blodtrycket.  Omvårdnadspersonalen 
vittnar om lugnare, gladare och mer motiverade patienter, och personalen har många 
gånger förvånats över hur personer med demenssjukdom helt plötsligt kommer ihåg 
hunden och vad de gjort tillsammans. 
  
Det finns personer som inte lämnar sina rum, men när de ska träffa hunden är det inga 
problem. Flera av patienterna har upplevt att de tränat många fysiska funktioner när de 
träffat hunden. Personer som å andra sidan inte vill träna upplever att umgänget är viktigt 
och rofyllt men där arbetsterapeuter och fysioterapeuter vittnar om att personerna gjort mer 
tillsammans med hund än vad dom någonsin gjort i den traditionella träningen. 
Vårdtagarna upplevde att de både blev starkare och mer rörliga i samvaron med hunden. 
Många av grupperna har blivit ett gäng som träffas för att träna och umgås där hunden är 
det sociala kittet. Vårdhundsteamen har patienter med synnedsättning som har förstärkt 
sina sinnen i samvaron med hunden. Patienter med stora fysiska tillkortakommanden har 
varit med i grupperna och kämpat samt utfört övningarna utan prestationskrav och stress då 
hunden är där och lockar, hjälper, och ser till att vårdtagaren lyckas och känner sig sedd 
och bekräftad. 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 
 
 
att ge omsorgsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden i uppdrag att 
återkomma till kommunfullmäktige med en redogörelse för på vilket sätt de kan utveckla och 
effektivisera sin verksamhet med hjälp av vårdhundar. 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------  
Diana Zadius (C)    
 
Rigmor Stenmark (C) 
 
Olle Romlin (C) 
 
 
  



      2020-02-14 
 
Motion om folkomröstning kopplad till val av system för kapacitetsstark kollektivtrafik 
 
Bakgrund 
 
Det genomförs regelbundet folkomröstningar runt om i svenska kommuner. Ofta i samband 
med allmänna val. Det rör allt ifrån frågor som etablering av Systembolaget i Mullsjö 1994, 
stadsbibliotekets placering i Lidköping 2010 till trängselskatt i Stockholm 2003, 2004 och 
2006 samt i Göteborg 2014. I Uppsala genomfördes den senaste folkomröstningen 1998 och 
gällde Knivstas utbrytning ur Uppsala och bildandet av egen kommun. Omröstningarna har 
ofta rört beslut i för kommunen stora frågor som medför påtagliga förändringar och som 
påverkar oss i vår vardag under lång tid framåt. Val av kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem i 
Uppsala är en extremt stor fråga som kommer att påverka Uppsalabor under många år, både 
ur ett framkomlighetsperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.  
 

Jag tycker att det är viktigt att stärka invånarnas inflytande och maximera medborgarnyttan i 

de beslut som fattas inom Uppsala kommun. Det är ett demokratiskt problem att avståndet 

mellan medborgarna och de folkvalda idag är för stort, samtidigt som allt färre vill engagera 

sig som politiker. Begreppet demokrati innefattar även möjligheten att andra än politikerna 

kan vara med och påverka utvecklingen. Att avgöra frågor som har stor inverkan på 

medborgarna genom att folkomrösta är ett sådant alternativ. Om inte en majoritet inom 

kommunfullmäktige själva har omdömet att i denna fråga besluta om folkomröstning krävs 

att 10 procent av de röstberättigade i Uppsala kommun begär det.  

Det går naturligtvis att invända mot att använda folkomröstningar som metod i en 

representativ demokrati. Ett argument skulle kunna vara att vi väljer politiker för att de skall 

ta ansvar och fatta besluten åt oss. Dessvärre är den politiska ansvarsfrågan begränsad till, i 

bästa fall, några mandatperioder medan konsekvenserna av stora och avgörande beslut för 

medborgarna kvarstår långt efter att politikerna lämnat sina uppdrag. Därmed blir det ännu 

viktigare att medborgarna vid stora beslut, där det ska finnas tydliga alternativ, får säga sitt. . 

I frågan om att välja en framtida kapacitetsstark kollektivtrafiklösning anser jag att den stora 
frågan ska avgöras genom en folkomröstning senast i samband med valen 2022. 
 
Jag yrkar: 
 
Att Uppsala kommun senast i det kommunala valet 2022 ska genomföra en folkomröstning 
där invånarna får möjlighet att välja mellan seriösa alternativa systemlösningar för 
kapacitetsstark kollektivtrafik. 
 
Stefan Hanna 
Kommunalråd  



 

 

 
 

 

Motion om att i skrivelser från kommunen 

inkludera fler former av våld i relationer 
 

Våld i nära relationen är dåligt på så många sätt. Att utsättas för våld av en person som man har kär 

och oftast i sitt hem där man har rätt att känna sig trygg är mycket traumatiskt och ska fördömas på 

alla sätt. Att mäns våld mot kvinnor skulle vara värre än mäns våld mot män eller annat våld i nära 

relationer finns inget belägg för. Våld i nära relationer är alltid fel oavsett vem som är förövare 

respektive utsatt.  

Vad vi har upptäckt i flera skrivelser i kommunens texter och även i skrivelser från partier in till 

kommunfullmäktige/nämnder så benämns ofta våld i nära relationer specifikt som ”mäns våld mot 

kvinnor”.  

Vi lever idag i ett samhälle där många former av relationer och familjekonstellationer finns. Att då 

reducera eller specifikt peka på ”mäns våld mot kvinnor” anser vi begränsar problematiken. Mäns 

våld mot män eller kvinnors våld mot kvinnor eller oavsett konstellation av relation eller 

könstillhörighet är i fallet oviktigt, det är våldet som är problemet.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att kommunen i sina skrivelser tar bort formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” utan 

istället använder benämningen ”våld i nära relationer” om det inte specifikt gäller enbart 

den typen av våld.  

 

• Att i tryckta skrivelser ändra formuleringen av ”mäns våld mot kvinnor” till ”våld i nära 

relationer” när det är dags för nytryck. 

 

 

 

Uppsala 28 januari 2020 

 

Lisen Burmeister 

Ledamot, SD  



                    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)    
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