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Motion om att förbättra
bygglovsprocessen i Uppsala kommun
Uppsala kommun har en omfattande bostadsbrist. Innan bostadsförmedlingens införande stod cirka
100 000 personer i bostadskö i kommunen. En stor andel av dessa har redan en bostad men står i kön för
att man vill byta eller ha möjlighet att få tag på en bostad om den egna livssituationen förändras. Det
kommunala bostadsbolaget Uppsalahem AB har 15 000 bostäder, varav knappt 3 000 tillkommit under
2000-talet. Behovet av nya bostäder är därför stort.
Befolkningsökningen i Uppsala kommun har de senaste åren varit 3 000-4 000 personer samtidigt som
det totala bostadsbyggandet i Uppsala kommun under 2000-talet varit cirka 1 000 per år. Under de
senaste åren har en ökning skett, men det stående målet om 3 000 bostäder per år förblir ouppnåeligt.
För att nå upp till en byggnadstakt på 3 000 bostäder per år behöver Uppsala kommun vidta fler åtgärder
för utökat byggande bland alla potentiella aktörer. En åtgärd som kan leda till att fler privatpersoner
bidrar till bostadsbyggandet är att göra bygglovsprocessen snabbare.
En bygglovsansökan ska inkomma komplett för att i genomsnitt bli klar på tio veckor. Det innebär att det
tar en och en halv månad att göra en förändring på den egna tomten, och detta bidrar därmed till att
bromsa privata initiativ. Tillbyggnad och nybyggnation bör inte hållas tillbaka med långa
handläggningstider och höga avgifter i en kommun med 100 000 personer i bostadskö.
Offentlig byråkrati måste inte vara långsam utan kan vara effektiv och snabb om viljan finns. Uppsala
kommun bör skicka signaler om att vara välvilligt inställd till bostadsbyggande genom att vidta konkreta
åtgärder som gör det lättare.
En garanti om en handläggningstid på som längst sex veckor och att handläggningar som tar längre tid än
så debiteras med endast halva avgiften är två konkreta åtgärd som leder till att den kommunala byråkratin
i lägre utsträckning hindrar initiativ till bostadsbyggande i kommunen. Sådana åtgärder leder till fler
bostäder.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att handläggningstiden för kompletta bygglovsansökningar inte ska överskrida sex veckor

•

att bygglovsavgiften halveras vid fall där en bygglovsansökan inte hanteras enligt en
handläggningstid om sex veckor

Skyttorp den 13 januari 2016
Simon Alm
gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige
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I Uppsala har kulturdebatten myntat ett numera välkänt begrepp — "DDR-konsten" som den
folkliga benämningen av det verk som ingår i utsmyckningen av paradgatan, Drottninggatan
ner från Carolina Rediviva. Repliken av Max Lingners muralmålning i Berlin som är en
hyllning till DDR-kommunismen med glada människor bärande plakat med "Sozialismus"
kan tolkas på olika sätt. I UNT har flera tidigare DDR-medborgare uttryckt att de upplevt sig
bli kränkta av konstverket som genom sin synliga placering i Uppsala väckt till liv mörka
minnen från deras liv i diktaturen.

Inom kulturetablissemanget har man nyligen tagit tydligt avstånd från ett par andra företeelser
i konstvärden. Moderna Museets ledning avböjde innan jul offentligt erbjudandet från Lars
Vilks att donera hans numera världskända konstverk "Profeten Mohammed som
rondellhund". På Stockholms kulturhus har också ledningen valt att censurera en utställning
som öppnar inom kort. Det namn som konstnären, Makone Linde valt, "Negerkungens
återkomst" anses alltför provocerande och byttes därför ut i lanseringen av utställningen.
Vi kristdemokrater värnar en öppen debatt, och ser konsten som ett levande och positivt inslag
i vårt demokratiska samhälle. Att politiskt gå in och ta över beslut om konst blir
problematiskt, då konsten bör vara avpolitiserad. Men om man från tjänstemannahåll tar
politisk ställning, som ovan beskrivet, så blir det tydligt att man behöver riktlinjer för den
offentligt finansierade konsten, något som nu kulturnämnden håller på att ta fram. Det åvilar
också enskilda konstnärer ett ansvar att inte provokationen i sig sätts före en förankring i vårt
demokratiska rättssamhälle. Det råder inget tvivel om att det finns gränser för vad man kan
uttrycka med konst, och det är välgörande om vi kan ha ett offentligt samtal om den etiska
grunden för konsten.
Ibland kan det vara nödvändigt med förklaringar till konsten, för att sätta den i rätt kontext. Vi
kristdemokrater föreslår därför att konstverket i Carolinabacken omgärdas med taggtråd och
att en förklarande plakett sätts upp som ger bakgrunden för verket. På så vis kan både
konstverket skyddas från skadegörelse, och konstverkets innebörd sättas i ett tydligt
sammanhang då det redan vid sin ursprungliga tillblivelse i Berlin ackompanjerades av murar,
taggtråd och förtryck.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att

Ingärda Erik Krikortz DDR-konstverk ("väggmålning") i Carolinabacken med
taggtråd.

att

Konsten som är en del av utsmyckningen av paradgatan förklaras med diskreta
skyltar.

Uppsala kommun den 19 januari 2016

Jonas Segersa

Kristdemokraterna
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Motion om folkomröstning angående
kommunalt invandringsmottagande
Uppsala kommun har under många år verkat för en omfattande invandring till kommunen. Miljardtals
kronor har Uppsalaborna fått betala till försörjningsstöd, svenska för invandrare,
modersmålsundervisning, strukturersättningar till skolor med en hög andel invandrarelever,
föreningsbidrag till invandrarföreningar med mera. Uppsalaborna har fortfarande inte tillfrågats om
invandringsmottagandet som sådant eller om omfattningen i form av hur många som ska tas emot och
hur mycket det får kosta.
Den enda folkomröstning som genomförts i Sverige kring huruvida en kommun ska ha ett
invandringsmottagande eller inte ägde rum i Sjöbo kommun 1988. I denna skånska kommun röstade 64,5
procent av väljarna för att inte ha ett invandringsmottagande i den egna kommunen. Ja-sidan stöddes av
31 procent. Valresultatet respekterades i ett antal år av politikerna innan follwiljan till slut åsidosattes.
Uppsala kommun ska vara en demokratisk kommun där folkomröstningar välkomnas, oavsett styrande
majoritets egen uppfattning i den aktuella frågan. De två kommunala folkomröstningar som genomförts i
Uppsala kommuns cirka 40-åriga historia hittills har varit begränsade till en del av dåvarande Uppsala
kommun som numera är Knivsta kommun. Således har ingen som varit folkbokförd inom dagens
kommungräns någonsin fått delta i en lokal folkomröstning. Det duger inte när det gäller en kommun
som är Sveriges fjärde största.
Sverigedemokraterna förespråkar en invandringspaus för Uppsala kommun samtidigt som övriga partier i
kommunfullmäktige vill ta emot så många som möjligt. Invandringsfrågan är således polariserad bland
kommunfullmäktiges partier, och frågan väcker ett stort intresse bland väljarna. Därför är det rimligt att
tillfråga kommuninvånarna om vad de anser när det gäller det kommunala invandringsmottagandet.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att Uppsala kommun ska vara en demokratisk kommun som uppmuntrar till lokala
folkomröstningar i kommunala frågor

•

att genomföra en folkomröstning om invandringsmottagande i Uppsala kommun under
innevarande mandatperiod

Skyttorp den 13 januari 2016
Simon Alm
gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige
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I Europa har allt fler städer, kommuner och regioner utarbetat konkreta strategier för hur
islamistisk extremism ska motverkas. I Sverige har frågan i regel inte prioriterats i samma
utsträckning, där bl.a. Uppsala kommun saknar en handlingsplan för hur personer som
riskerar att radikaliseras ska fångas upp.
Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, har i flera
sammanhang understrukit vikten av det förebyggande arbetet. Det är helt avgörande att i ett
tidigt skede arbeta med personer som är i riskzonen och som på sikt kan utgöra ett hot för
samhället. Enligt Säkerhetspolisen har så många som upp till 300 personer lämnat Sverige för
att ansluta sig till IS eller andra islamistiska terrorgrupper. Hur många som sympatiserar med
dem men som stannar kvar i Sverige är osäkert. Däremot vet man att de som radikaliseras ofta
är unga män med multikriminell bakgrund från segregerade miljöer utanför storstäderna.
Kristdemokraterna vill att Uppsala kommun vidtar konkreta åtgärder för att motverka
islamistisk extremism. Till att börja med krävs en genomarbetad strategi, en handlingsplan,
för hur kommunen ska arbeta. Vi kan med fördel ta lärdom av de städer i Europa som har
utvecklat ett väl fungerande förebyggande arbete, till exempel danska Århus, där 31 män
lämnade staden för att strida med IS under 2013, en siffra som efter aktiva insatser minskade
till en enda person 2014. Ett annat förslag är att inrätta en exit-verksamhet för islamistiska
extremister, för att bidra till att fler personer lämnar våldsbejakande organisationer och
miljöer. Uppsala kommun bör även inrätta en särskild kontaktpunkt (hjälplinje) dit anhöriga
och vänner till personer som har radikaliserats kan vända sig för råd, stöd och hjälp.
För att stoppa den utmaning våldsbejakande extremism utgör krävs ett samordnat samarbete
av alla aktörer. Ett särskilt samverkansorgan, där bland annat skola, polis och socialtjänst
utbyter information kan bidra till ett mer samlat och kraftfullt agerande. Uppsala kommun kan
genom ett strategiskt och långsiktigt arbete bidra till att färre personer ansluter sig till extrema
miljöer. Att så är fallet visar erfarenheterna från de Europeiska städer som i dagsläget arbetar
strukturerat med frågan. Det är därför hög tid att Uppsala kommun agerar för att hindra
rekryteringen av ytterligare extremister.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Upprätta en handlingsplan för att motverka radikalisering och våldsbejakande
extremism.

att

Formalisera samverkan med mosk&r och islamska organisationer som kan
innebära en bro till personer som riskerar hamna i islamistisk extremism.

att

Inrätta ett centrum som jobbar med avhopparverksamhet och anhörigstöd.

att

Införa en kontaktpunkt (hjälplinje) dit man kan vända sig om en anhörig eller
vän radikaliseras.

Kristdemokraterna

'

att

Ytterligare formalisera SSP-samverkan (Socialtjänst, Skola, Polis), och även
involvera fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat samarbete.

att

Utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan
förebygga, identifiera och förhindra radikalisering.

att

Utbyta erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har
kommit långt i arbetet med att motverka islamistisk extremism.

Uppsala kommun den 25 januari 2016

Jonas Segersam

Kristdemokraterna

