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 Kommunfullmäktige 

Inlämnade motioner 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 
 
 
Motioner 
Motion om att bevara åkermark från Jonas Segersam (KD), bilaga 1. 
 
Motion om att medlemskap i Hyresgästföreningen ska ingå i försörjningsstöd från Tobias Smedberg 
(V), Torbjörn Björlund (V) och Therese Rhann (V), bilaga 2. 
 
Motion om mer vatten åt Uppsalaborna från Tobias Smedberg (V), bilaga 3. 
 
Motion om utredning för omvända skolskjutsar från Mattias Johansson (C), bilaga 4. 
 



Motion om att bevara åkermark 

Vi står nu inför en aktualisering av översiktsplanen för Uppsala kommun. Vi har allt tydligare sett 

sedan översiktsplanen antogs 2016 att det finns risker att åkermarken inom staden kommer att 

försvinna helt. Stora delar av Uppsala (öster om ån i alla fall) är byggd på åker, och nu senast håller 

Fyrislund på att byggas igen, Ulleråkerfälten håller på att försvinna, och Rosendal är i stort sett redan 

borta (även om det där var golfbana och inte åker). I ÖP är tyvärr två andra viktiga åkerområden 

utpekade för exploatering, nämligen Stabbyfälten och Danmarksfälten (runt Sävjaån). 

Det talas i ÖP om Uppsalas viktiga profil som staden på slätten, men den enda åkermark som nu 

fredas är den öster om E4, och norr om Ärna. Däremot finns stora skogsområden värnade, både i och 

ganska nära stan (Lunsen och Nåsten). Vi Kristdemokrater tror att man behöver omvärdera detta. 

Det talas ofta om gröna korridorer, men nästan uteslutande avser man då skogsområden. Vi tror att 

Uppsalas prägel som en stad på slätten också kräver att man behåller vissa stadsnära åkermarker. De 

två vi tänker särskilt på är just Stabbyfälten och Danmarksfälten. Låt oss motivera varför. 

Från Eriksskolan har man en bedårande utsikt över odlingslandskapet runt Stabby, stört enbart av 

Bärbyleden som skär igenom området. Ingen bebyggelse av betydelse syns i denna siktlinje. Gröna 

Sköna Stabby har lanserat idén om ”Uppsala Wide Park” – där denna relativt smala siktlinje bevaras. 

Vi har därför i en särskild motion lanserat idén om en ”Stabby Trädgårdsstad” som innebär att man 

uppför 1500 småhus i egnahemsform (med tomträtt) i den södra delen av Stabbyfälten, alltså mellan 

Berthåga och Rickomberga. Däremot anser vi att man bör bevara fälten norr därom just som 

jordbruksmark och göra en bra avgränsning mot de nya ”skokartongerna” i Librobäck som annars 

kommer att tillåtas breda ut sig ohämmat över fälten. 

På samma sätt borde även åkermarken runt (norr om) Sävjaån få bibehållas just som åkermark. I ÖP 

talas om att den ska exploateras varsamt exempelvis som fotbollsplaner och liknande, men med 

tanke på siktlinjen från E4, utpekad som riksintresse, mot slottet och domkyrkan, så vore det 

naturligt att även bevara denna gröna kil. Den är en naturlig koppling mellan Årike Fyris, och 

Danmarksfälten på andra sidan E4.  

Vi ser även en stor farhåga i att fälten i förlängningen av denna kil helt kommer försvinna i och med 

utbyggnaden av den nya stationsstaden Bergsbrunna med drygt 20.000 bostäder. Vi vill därför åter 

lyfta vårt förslag om att ta en liten remsa av Lunsen, närmast järnvägen i anspråk för att minimera 

behoven av byggnation på värdefull åkermark. Då kan man förlägga huvuddelen av den åkermark 

som tas i anspråk längst i Söder närmare skogsbrynen runt Danmarks Söderby. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kristdemokraterna 

Att översiktsplanen arbetas om så att Stabbyfälten och fälten norr om Sävjaån bevaras som 

jordbruksmark enligt ovan. 

Att en utredning görs om möjligheten att ta en remsa av Lunsen närmast järnvägen i anspråk för 

den nya stationsstaden Bergsbrunna för att minimera byggandet på fälten. Samtidigt bör det utredas 

om det finns behov även av justeringar av gränserna för naturreservatet i övrigt, samt av 

naturreservatet Nåsten. 

 

Jonas Segersam, Kommunalråd (KD) 

Uppsala 2019-03-22 
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Medlemskap i Hyresgästföreningen ska ingå i 
försörjningsstöd 
 

Försörjningsstöd ska upprätthålla en skälig levnadsnivå för den bidragstagande. Tillgång 

till ett tryggt boende är en av de viktigaste förutsättningar för att detta ska uppnås. Därför 

bör det göras möjligt att för den som i övrig uppfyller kriterier för ekonomiskt bistånd att 

också få bistånd för medlemskapsavgift i Hyresgästföreningen, på samma sätt som redan 

är gällande för medlemskap i facket och arbetslöshetskassan.   

 

Medlemskap i hyresgästförening ger hyresgästen hjälp med att förhandla hyran, att påverka sitt 

boende, och erbjuder hyresjuridisk rådgivning när det behövs. Vid boendetvister skulle juridisk 

hjälp vara ekonomiskt omöjlig för den som tar emot försörjningsstöd. Dessutom kan 

engagemanget och sammanhanget ett medlemskap innebär vara positivt för den som befinner 

sig utan inkomst.  

 

Kostnader för medlemskap i fackförbund och a-kassa anses vara skäliga i biståndsbedömning, 

då de säkerställer möjligheter till påverkan och tillgång till hjälp när det gäller arbete och 

arbetssökande. Vi anser att medlemskap i hyresgästföreningen bör på samma grunder ingå i 

försörjningsstödet. Den som idag uppbär ekonomiskt bistånd måste ta pengar från någon av de 

andra mycket stramt hållna kostnadsdelarna som det ekonomiska biståndet ska täcka, till 

exempel från utgiftsposterna mat eller hygien.  

 

Att möjliggöra medlemskapsavgift till Hyresgästföreningen i det ekonomiska biståndet är 

redan fallet i ett flertal kommuner, antingen som regel eller i undantagsfall. Enligt en 

undersökning som gjordes av journalister på tidningen Hem & hyra säger hälften av kommunerna 

i Jönköpings län ja till bidrag för medlemskap i vissa fall, beroende på omständigheterna. Två 

stadsdelar i Göteborg, Västra Hisingen och Västra Göteborg, beviljar alltid stöd till medlemskap i 

Hyresgästföreningen. 

 

Vi menar att Uppsala bör ta efter detta goda exempel från stadsdelarna i Göteborg. I synnerhet 

med tanke på hur vi vet att Uppsalas bostadsmarknad ser ut, med svarta kontrakt, risk för 

ombildningar, hyreshöjningar i samband med renovering med mera. Den som tar emot 

försörjningsstöd lätt kan hamna i en utsatt situation gentemot sin hyresvärd, där medlemskap i 

föreningen kan vara avgörande för hyresgästens trygghet. Det är 85 kr i månaden som kan göra 

att den bidragstagandes skäliga levnadsnivå säkerställs i längden.  

 

Alla ska ha rätt till ett tryggt boende, med inflytande över sitt boende och med rätt till hjälp när det 

behovet uppstår. Oberoende av om man tar emot försörjningsstöd eller inte.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på  

 

att Uppsala kommun i linje med motionens intentioner genomför en ändring i försörjningsstödets 

riktlinjer och möjliggör medlemskap i Hyresgästföreningen för den som uppbär ekonomiskt 

försörjningsstöd. 

 

 

Tobias Smedberg (v)   Torbjörn Björlund (v)    Therese Rhann (v)  
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Mer vatten åt uppsalaborna 
 

Tillgång till friskt dricksvatten ska vara en självklarhet för alla och aldrig en fråga om 

ekonomin. Samtidigt behöver vi bromsa vår användning av plastprodukter, inklusive 

engångsflaskor. Ett sätt att lösa båda problemen är att bygga/upprätta flera offentliga 

vattenposter runtom i Uppsala. 

 

Det ska vara enkelt att släcka törsten när man är ute på stan. Det ska också vara enkelt att 

göra det som är rätt för miljön. Valet behöver inte stå mellan att gå törstig eller att köpa en 

dyr plastflaska med vatten. Offentliga vattenposter löser problemet. Flera stora städer har 

god tillgång till vattenposter/dricksfontäner men i Uppsala saknar vi detta i infrastrukturen.  

 

Miljö- och klimatvinsterna med offentliga vattenposter är många. I kommunens 

klimatprotokoll står att ”senast 2023 ska klimatpåverkan halveras från nyanskaffade 

produkter med plastinnehåll” och där just plastflaskor lyfts som en särskild utmaning. Många 

av de andra plastprodukter som ska ersättas eller fasas ut är mycket svårare att ersätta eller 

bli av med än just plastflaskor. Många äger redan en eller flera återanvändbara 

dryckesflaskor och dessa skulle enkelt kunna fyllas i offentliga vattenposter – om de fanns.  

 

Offentliga vattenposter kan också göra Uppsala mer attraktivt för besökare. Med tillägget av 

dricksfontäner i stadsmiljön får turister och tillfälliga besökare med sig hem minnen av en 

stad som prioriterar sina invånares välmående – och tar sitt klimatåtagande på allvar.  

 

Posternas placering ska utredas men bör fördelas så att hela stadens befolkning får jämlik 

tillgång till vattenposterna. Vattenposter skulle exempelvis kunna placeras på torg eller i 

närheten av stora lekplatser men också i våra stadsdelscentrum eller tätorter på 

landsbygden. 

 

Med bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet  

 

att Uppsala Vatten och Avfall AB samt Gatu- och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att 

utreda möjligheten till att upprätta offentliga vattenposter i Uppsala kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v), gruppledare och kommunalråd 



Uppsala, den 22 maj 2019 

 

 

 

Motion av Mattias Johansson (C) om utredning för 

omvända skolskjutsar 

Centerpartiet anser att alla barn ska ges en utbildning av hög kvalitet, oavsett var de 

bor. Vi vet också att skolorna utanför Uppsala stad är oerhört viktiga för att våra mindre 

orter och lokalsamhällen ska fortsätta vara attraktiva. Därtill fyller skolorna på dessa 

platser oftast flera funktioner än endast själva utbildningsverksamheten.  

Det kan vara svårt att upprätthålla god kvalitet i en skola där beläggningen är lägre än i 

innerstadsskolorna. Det gör bland annat att det kan bli svårare att rekrytera behöriga 

lärare, eller att erbjuda heltidstjänster till alla pedagoger.Samtidigt vet vi att andra 

skolor i kommunen brottas med trängsel, dålig inomhusmiljö, stök och hög frånvaro. 

Dessa finns oftast i områden där utanförskap råder och arbetslösheten är högre än 

genomsnittet. Integrationsproblem tar här lång tid att komma tillrätta med, då andelen 

elever med svenska som modersmål blir allt mindre. Därtill väntar fler nyanlända på 

skolplatser.  

Det är inte bara Uppsala som har denna problematik i sina grundskolor. Men i vissa 

kommuner har så kallade omvända skolskjutsar tagits i bruk för att dels motverka 

segregation på skolor, dels göra att beläggningen i skolor utanför stadskärnorna blir 

bättre. I Gislaveds kommun infördes från läsåret 2017/18 en modell där två F-9 skolor i 

skilda delar av kommunen delats upp till en lågstadieskola och en högstadieskola, med 

skolbussar direkt mellan orterna. Såväl lärare som personal har i utvärderingar uttryckt 

att de upplever skolmiljöerna tryggare och mindre segregerade än förr.  

I Falkenbergs och Kristianstads kommuner har man använt sig av frivilliga omvända 

bussningar mellan skolor i stadsdelar med hög andel nyanlända och mindre orter på 

landsbygden. I Kristianstad har det omvända skolskjutsprojektet pågått i fem år, och 

tydligt medfört en förbättrad integration och högre studieresultat på de skolor som ingår. 

Det är alltså en tjänst som erbjuds till de föräldrar som vill låta sina barn gå i skolor på 

landsbygden istället – det är inget krav att de måste byta skola. 

En plats i en mindre landsbygdsskola kan gynna den större blandning som behövs för att 

elever med särskilda behov bättre ska kunna integreras och skaffa vänner de annars inte 

skulle få i en skola i sitt bostadsområde. Omvända skolskjutsar ger dessutom 

landsbygdsskolorna en större möjlighet att kunna fortsätta sin verksamhet. Att sätta in 

omvänd skolskjuts blir dessutom billigare än att bygga nya skolor i staden, då 

flexibiliteten är hög. Därtill frigörs utrymme, vilket leder till bättre inomhus- och 

arbetsmiljöer och en minskad storlek på klasserna. 

Liksom barn på landsbygden kan bussas till centrala staden borde omvänd ordning vara 

fullt möjlig genom att platser i landsbygdsskolor erbjuds för barn i staden, i första hand 

som ett alternativ man frivilligt kan välja. Föräldrarnas förmåga att tillsammans med sina 

barn veta vad som passar dem bäst ska inte underskattas. Vissa vill uttryckligen ha en 

mindre och mer naturnära skola utanför tätorten medan andra kan dra nytta och gynnas 

av en större skola i centrala staden. 



Uppsala, den 22 maj 2019 

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att uppdra åt utbildningsförvaltningen att utreda en modell för att införa 

omvända skolskjutsar mellan två eller flera skolor i centrala skolor och i 

kransorterna. 

 

 

Mattias Johansson (C) 
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