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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2021-03-23

§ 94
Svar på motion om upprustning och
plantering av träd och grönska i Uppsala från
Mats Åhlund (C)
KSN-2020-02125
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Sammanfattning
Mats Åhlund (C) har i en motion väckt 19 maj 2020 föreslagit att Kungsängsgatan
mellan Bangårdsgatan och Kungsängstorg ska rustas upp, samt att Dragarbrunnsgatan
mellan Bäverns gränd och Strandbodgatan ska rustas upp i enlighet med
föredragningen i motionen.
Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021
Bilaga 1, Motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala
från Mats Åhlund (C)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 16 februari
2021

Yrkande
Jonas Petersson (C) och Fredrik Ahlstedt (M) 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida 11 (26)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2021-03-23

Reservationer
Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Jonas Petersson (C) med fleras yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Datum:
2021-03-11

Diarienummer:
KSN-2020-02125

Handläggare:
Christer Åkerlund

Svar på motion om upprustning och
plantering av träd och grönska i Uppsala från
Mats Åhlund (C)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Ärendet
Mats Åhlund (C) har i en motion väckt 19 maj 2020 föreslagit att Kungsängsgatan
mellan Bangårdsgatan och Kungsängstorg ska rustas upp, samt att Dragarbrunnsgatan
mellan Bäverns gränd och Strandbodgatan ska rustas upp i enlighet med
föredragningen i motionen.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med
kommunledningskontoret.
Perspektiven för barn, jämställdhet och näringsliv anses inte relevanta med
föreliggande förslag till beslut.
Gatu- och samhällsmiljönämnden har behandlat ärendet 16 februari 2021 och
föreslagit att motionen besvaras med föredragningen i ärendet. Ledamoten för (C)
reserverade sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Föredragning
Gatu- och samhällsmiljönämnden anser att det är av stor vikt att i stadsplaneringen
tillskapa en funktionell och estetiskt tilltalande grönstruktur på allmän plats. I de
nybyggnationsområden som nu planeras och byggs läggs stor vikt vid detta, att
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exempelvis plantera träd och att anlägga växtbäddar inom gaturummet. Inom befintlig
infrastruktur tas denna aspekt med i samband med att gator byggs om.
Under år 2020 rustas gågatan upp och därefter ska busshållplatser på Stora Torget
flyttas och Stora Torget byggas om. I det arbetet kommer det att planteras träd utmed
gågatan eftersom träden är en viktig del av gestaltningen där ny växtlighet, bänkar och
sittpuffar ska inbjuda till möten mellan människor. Gågatan kommer också att förses
med blomsterplanteringar i urnor, som är något större än dagens urnor.
Prioritering av utvecklingen i centrum utgår från innerstadsstrategin och ytterligare
investeringar i linje med motionen har inte kunnat prioriteras inom investeringsramen.
Däremot pågår ett detaljplanearbete med kvarteret Hugin. Planen ger möjlighet till
utveckling av kvarteret och syftar till att stärka kopplingarna mellan innerstaden och
Kungsängen genom att möjliggöra en ny kvartersindelning som bygger vidare på
innerstadens rutnätsstruktur. Genom att ersätta befintligt kontorskomplex med
bostäder, förskola, kontor, centrumverksamhet och park skapar planen
förutsättningar för ett ökat stadsliv.
Utöver det pågår också planeringen för Uppsala spårväg som kan komma att påverka
planeringen av trafik och utformning av gatorna i området. Arbete pågår också med att
ta fram en trafik- och mobilitetsplan för hela Uppsala.
Utmed de aktuella gatusträckorna är gaturummets bredd varierande och på vissa
delsträckor begränsat. Det är tillåtet att föra fordon i båda riktningarna utmed
sträckorna och det finns separata gångbanor på var sida om körbanorna. Körbanas
bredd på Dragarbrunnsgatan är cirka 6,8 meter och på Kungsängsgatan cirka 7,5
meter. För närvarande finns det avgiftsbelagda parkeringsplatser, parkeringsplatser
för rörelsehindrade, lastplatser och cykelparkeringsplatser på gatorna. Det finns också
avgiftsbelagda parkeringsplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade på
Kungsängstorg.
Gatornas funktioner måste således utredas med hänsyn taget till de olika
verksamheternas behov så som sophämtning, varuleveranser, parkeringsplatser, i
synnerhet parkeringsplatser för rörelsehindrade, cykelparkeringsplatser och den
rullande trafiken i övrigt som trafikerar gatorna, i förhållande till önskemålet att förse
gatan med träd eller annan växtlighet. Hänsyn måste också tas till blåljusaktörernas
framkomlighet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021
Bilaga 1, Motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala
från Mats Åhlund (C)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 16 februari
2021
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Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ingela Hagström
Utvecklingsdirektör

Uppsala, den 19 maj 2020

Mo t i o n o m u p p r u s t n i n g o c h p l a n t e r i n g a v t r ä d o c h
g r ö n s k a i Up p s a l a
Uppsala innerst ad växer. Tusent als personer har flyt t at in i den nya cit ynära st adsdelen
Kungsängen ( I ndust rist aden) . Gat orna m ellan cent rala Uppsala och Kungsängen, där allt fler rör
sig, är i st ort behov av upprust ning. Som de nu ser ut ger ut form ningen int rycket av at t st aden
t ar slut söderut och bidr ar till at t om rådet uppfat t as som t rist och uppdelad.
De sm ala t rott oarerna och m onot ona gat urum m et gör at t färre lockas at t t a sig t ill fots och i
stället välj er bilen t rot s at t det är en kort st räcka. I och m ed den kom m ande upprust ningen och
om byggnat ionen av Ham nplan och om rådet kring Sk at t e- och Livsm edelsverket ser
Cent erpart iet et t st ort behov av att även kom plet t era m ed en upprust ning de gat or som ut gör
en vikt ig länk m ellan I nner st aden och Kungsängen.
Uppsala kom m un ska arbet a akt ivt m ed klim at anpassning i alla verksam het er. St adst rädsåret
innebar dessvärre int e at t t räd plant erades i den nu akt uella delen av st aden. Grönska och t räd
ska anv ändas för at t erbj uda svalka under värm ebölj or. Grönska ökar också t rivseln och
att rakt ivit eten och bidrar t ill ett bät t re innerst adsklim at .
De akt uella gat orna behöver m oderniseras, rustas upp och göras at t rakt ivare m ed
m öbleringszoner och m er plat s för gående och levande gat urum . Fler t räd och annan grönska
behöver plant eras ut m ed de gat or som förbinder cent rala Uppsala m ed den nya st adsdelen i
Kungsängen för at t bryt a det m onot ona int rycket gat orna ger i dag. Et t t rivsam m are gat urum
skulle dessut om på sikt kunna locka fler verksam het er som yt t erligare kan bidra t ill et t m er
levande st adsrum i om rådet .
Med anledning av det t a föreslår j ag kom m unfullm äkt ige beslut a
a t t Kungsängsgatan m ellan Bangårdsgat an och Kungsängst org ska rust as upp i enlighet m ed
m ot ionens föredragning.
a t t Dragarbru nnsgat an m ellan Bäverns gränd och St randbogat an ska rust as upp i enlighet m ed
m ot ionens föredragning.

--------------------------------------Mats Åhlund (C)

Sida 24(27)

Gatu- och samhällsmiljönämnden
Protokollsutdrag

Datum:
2021-02-16

§ 16
Svar på mot ion om upprust ning och
plant ering av t räd och grönska i Uppsala från
Mats Åhlund (C)
GSN-2020-02785
Beslut
Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår fullmäktige besluta
1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Reservation
Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Yrkande
Jonas Petersson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer det liggande förslaget mot Jonas Peterssons (C) yrkande. Gatu- och
samhällsmiljönämnden bifaller det liggande förslaget.
Sammanfattning
Mats Åhlund (C) har i en motion väckt 19 maj 2020 föreslagit att Kungsängsgatan
mellan Bangårdsgatan och Kungsängstorg ska rustas upp, samt att Dragarbrunnsgatan
mellan Bäverns gränd och Strandbodgatan ska rustas upp i enlighet med
föredragningen i motionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2021
Bilaga 1, Motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

