
Sida 28(31)

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 64

Svar på motion om belysning på Uppsalas
landmärken från Sarah Havneraas (KD)

KSN-2019-03073

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. attbesvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation

Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Therez Almerfors (M) yrkar bifall till motionens första att-sats.

Beslutsgång

Ordförande ställer först föreliggande förslag gällande motionens första att-sats mot
Therez Almerfors (M) yrkande om bifall till motionens första att-sats och finner att
arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Ordförande ställer därefter föreliggande förslag gällande motionens andra att-sats mot
avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Sammanfattning

Sarah Havneraas (KD) föreslår i en motion väckt 7 oktober 2019

attUppsala kommun tar fram ett uppdaterad belysningsprogram som sto d fo r
sa va l kommun som fastighetsa gare och na ringsidkare i syfte att skapa
ljusmiljo er beroende pa platsers karakta rer, funktion och anva ndning
attUppsala kommun utrustar med fastighetsbelysning pa Uppsalas
landma rken, sa rskilt Carolina Rediviva och universitetshuset.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020
Bilaga 1, Motion om belysning på Uppsalas landmärken från Sarah Havneraas
(KD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag plan-och byggnadsnämnden 13 februari 2020
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om belysning på Uppsalas 
landmärken från Sarah Havneraas (KD)  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

 

Ärendet 
Sarah Havneraas (KD) föreslår i en motion väckt 7 oktober 2019  

• att Uppsala kommun tar fram ett uppdaterad belysningsprogram som stöd för 
såväl kommun som fastighetsägare och näringsidkare i syfte att skapa 
ljusmiljöer beroende på platsers karaktärer, funktion och användning 

• att Uppsala kommun utrustar med fastighetsbelysning på Uppsalas 
landmärken, särskilt Carolina Rediviva och universitetshuset. 
 

Motionen återges som bilaga 1. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 

Perspektiven för barn, jämställdhet och näringsliv har beaktats i ärendet. 

Plan- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet 13 februari 2020 och föreslagit att 
motionen besvaras med föredragningen i ärendet. 

Ledamöterna för (M) och (C) reserverade sig mot beslutet. 

Protokollsutdraget återges som bilaga 2. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-19 KSN-2019-03073 
  
Handläggare:  
Claes Larsson 

 
 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
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Föredragning 

Flera av Uppsalas signaturbyggnader, bland annat de som nämns i motionen, är inte i 
kommunal ägo. Kommunen har inte rådighet över dessa fastigheter och därför kan inte 
motionen bifallas.  

Ett belysningsprogram med riktlinjer för Uppsala innerstad togs fram och godkändes 
av dåvarande byggnadsnämnden 2010. Nämndens program behöver nu uppdateras 
och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att lägga till uppdraget i 
verksamhetsplaneringen och begära uppdraget om uppdatering från Plan- och 
byggnadsnämnden.  

Uppdateringen görs i bred samverkan inom kommunen och med Uppsalas 
fastighetsägare. Här finns tillfälle att lyfta frågan om belysning av Uppsalas 
signaturbyggnader med berörda fastighetsägare. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2020 
• Bilaga 1, Motion om belysning på Uppsalas landmärken från Sarah Havneraas 

(KD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag plan- och byggnadsnämnden 13 februari 2020 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Mats Norrbom 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 

 

 



 

 

Motion om belysning på Uppsalas landmärken 
 
Ljussättning på stadens landmärken - för tryggheten, den historiska aspekten och för en 
attraktiv stad.  
 
I en universitetsstad som Uppsala ska vi vara stolta över våra vackra landmärken och därför 
se till att vi utrustar dem med fasadbelysning för en välkomnande centrummiljö. Inte bara har 
det en betydelse som stadsmiljöskapare utan det har även en funktion att ge människor 
vägledning att orientera sig, skapa trygghet och främja möten mellan människor. Utöver detta 
skapar ljussättning av landmärken och dess arkitektur ett rikt och uttrycksfullt kulturliv i 
Uppsala som fler Uppsalabor önskar att ta del av, även under dygnets mörka timmar.  
 
I kommunfullmäktige 2007-11-26 fick byggnadsnämnden i uppdrag att med berörda nämnder 
utarbeta belysningsprinciper för staden. Det dokumentet med riktlinjer för belysning samt 
strategin för belysning i Uppsala kommun godkändes sedan i byggnadsnämnden i februari 
2010. Det finns ett behov av att uppdatera dokumentet till ett belysningsprogram som är 
aktuellt och som efterföljs, såväl för fastighetsägare, näringsidkare som kommunen. Fokus 
bör ligga på ljussättning och gestaltning där det handlar om att se till ljusmiljöer beroende på 
platsers karaktärer, funktion och användning – detta i ett steg för en mer attraktiv stad att 
vistas och bo i.  
 
 

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna 

Att Uppsala kommun tar fram ett uppdaterad belysningsprogram som stöd för såväl kommun 
som fastighetsägare och näringsidkare i syfte att skapa ljusmiljöer beroende på platsers 
karaktärer, funktion och användning. 
 
Att Uppsala kommun utrustar med fastighetsbelysning på Uppsalas landmärken, särskilt 
Carolina Rediviva och universitetshuset.  
 

 

 

 

Sarah Havneraas (KD) 
Uppsala den 1 oktober 2019 
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Plan-och byggnadsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 36

Svar på motion om belysning på Uppsalas
landmärken från Sarah Havneraas (KD)

PBN-2020-00013

Beslut

Plan-och byggnadsnämndenbeslutar

1. attföreslå kommunfullmäktige att besvara motionen med föredragningen i
ärendet.

Reservation

Therez Almerfors (M), Lars Tufvesson (M), Karin Ericsson (C) och Sten Sundeman (M)
reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet att bifalla den första att-satsen i
motionen och lämnar följande skriftliga reservation:

Moderaterna och Centerpartiet välkomnar denna motion. Moderaterna har redan
väckt en motion i ärendet om att revidera belysningsprogrammet och är såklart
positiva till att bifalla att-sats ett.

Vi är också positiva till ambitionen i att-sats två men det är inget som kommunen
själv har rådighet över. Vi välkomnar att berörda fastighetsägare tar dessa
initiativ, som flera i stadskärnan redan har gjort.

Yrkande

Therez Almerfors (M), Lars Tufvesson (M), Karin Ericsson (C) och Sten Sundeman (M)
yrkar att nämnden beslutar att bifalla att-sats 1.

Beslutsgång

Ordförande Ylva Stadell (S) finner att det finns två förslag när det gäller motionens
första att-sats, dels förvaltningens förslag att besvara att-satsen med föredragningen i
ärendet, dels Therez Almerfors (M) m.fl. yrkande att bifalla att-satsen. Ordföranden
ställer de två förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att besvara den
första att-satsen enligt förvaltningens förslag.
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Plan-och byggnadsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordföranden frågar sedan om det är nämndens mening att besvara den andra att-
satsen enligt förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar så.
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Plan-och byggnadsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-13

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 36, forts.

Sammanfattning

Sarah Havneraas (KD) föreslår i en motion väckt i kommunfullmäktige den
7oktober2019

attUppsala kommun tar fram ett uppdaterad belysningsprogram som sto d fo r
sa va l kommun som fastighetsa gare och na ringsidkare i syfte att skapa
ljusmiljo er beroende pa platsers karakta rer, funktion och anva ndning
attUppsala kommun utrustar med fastighetsbelysning pa Uppsalas
landma rken, sa rskilt Carolina Rediviva och universitetshuset.

Föredragning

Flera av Uppsalas signaturbyggnader, bland annat de som nämns i motionen, är inte i
kommunal ägo. Kommunen har inte rådighet över dessa fastigheter och därför kan inte
motionen bifallas.

Ett belysningsprogram med riktlinjer för Uppsala innerstad togs fram och godkändes
av dåvarande byggnadsnämnden 2010. Nämndens program behöver nu uppdateras
och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att lägga till uppdraget i
verksamhetsplaneringen och begära uppdraget om uppdatering från Plan-och
byggnadsnämnden.

Uppdateringen görs i bred samverkan inom kommunen och med Uppsalas
fastighetsägare. Här finns tillfälle att lyfta frågan om belysning av Uppsalas
signaturbyggnader med berörda fastighetsägare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 november 2019
Bilaga: Motion om belysning på Uppsalas landmärken
från Sarah Havneraas(KD)

Arbetsutskottet har utan eget yttrandeöverlämnat ärendet till nämnden för beslut.
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