
Sida 35(46)

Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2022-05-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 110

Svar på mot ion om at t öka antalet t räd i
stadens centrala delar från Lisen Burmeister
(SD)

KSN-2021-02467

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt vid fullmäktiges sammanträde den 13
september 2022 att kommunen ser över möjligheten att plantera fler träd på befintliga
platser i innerstaden samt att i detaljplaner beakta antalet träd, förorda att träd
planeras där det finns möjlighet och att en spridning av olika arter av träd beaktas vid
plantering.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 26 april 2022 § 122
Tjänsteskrivelse daterad 11april 2022
Bilaga 1, Motion om att utöka antal träd i centrala staden från Lisen Burmeister
(SD)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 30 mars 2022

Yrkanden

Therez Almerfors (M), Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (-) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Therez Almerfors (M)med fleras
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2022-05-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Reservat ioner

Therez Almerfors (M)och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Therez Almerfors (M) med fleras yrkande.

Simon Alm (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Mer träd skapar bättre trivsel.

Särskilda yttranden

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Centerpartiet ställer sig positivt till en grönare stadskärna. De positiva effekterna av fler
träd i innerstaden är många och beskrivs väl i motionen. Centerpartiet hade yrkat bifall.

Kent Kumpula (SD) lämnar ett särskilt yttrande:
Självklart borde motionen ha fått bifall, mer träd ger trevligare miljöer och bättre psykiskt
välmående.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2022-04-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 122  

Svar på motion om att öka antalet träd i 
stadens centrala delar från Lisen Burmeister 
(SD) 

KSN-2021-02467 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt vid fullmäktiges sammanträde den 13 
september 2022 att kommunen ser över möjligheten att plantera fler träd på befintliga 

platser i innerstaden samt att i detaljplaner beakta antalet träd, förorda att träd 
planeras där det finns möjlighet och att en spridning av olika arter av träd beaktas vid 
plantering.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2022 

• Bilaga 1, Motion om att utöka antal träd i centrala staden från Lisen Burmeister 
(SD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 30 mars 2022 

Yrkande 

Jonas Petersson (C), Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) 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. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2022-04-26 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M), Jonas Petersson (C) och Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jonas Petersson (C) med fleras yrkande. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om att utöka antal träd i 
centrala staden från Lisen Burmeister (SD)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt vid fullmäktiges sammanträde den 13 
september 2022 att kommunen ser över möjligheten att plantera fler träd på befintliga 

platser i innerstaden samt att i detaljplaner beakta antalet träd, förorda att träd 

planeras där det finns möjlighet och att en spridning av olika arter av träd beaktas vid 

plantering.  

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.  

Gatu- och samhällsmiljönämnden har behandlat ärendet 30 mars 2022 och föreslagit 

att motionen besvaras med föredragningen i ärendet. 

Föredragning 

Arbetet med att öka antalet träd i staden har pågått under flera år och pågår fortsatt. 

Alla nedtagna träd ersätts med minst ett nytt träd och möjliga platser för nyplantering 
av träd ses över kontinuerligt. Bevarande av träd och annan grönstruktur beaktas vid 

framtagandet av nya detaljplaner och träd bevaras där så är möjligt. 

Samtliga träd i staden är inventerade och finns dokumenterade vilket möjliggör och 
säkerställer en god planering för en stor artrikedom i trädbeståndet. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2022-04-11 KSN-2021-02467 

  
Handläggare:  

Alexander Alenvall 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2022 

• Bilaga 1, Motion om att utöka antal träd i centrala staden från Lisen Burmeister 
(SD) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 30 mars 2022 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör och 
biträdande stadsdirektör 

 

 



 

 

  
  
 

 

Motion om att öka antalet träd i stadens 

centrala delar 
 

Olika vägar behövs för att förbättra stadens klimat. En vacker och kostnadseffektiv metod för att minska 

luftföroreningar, öka upptaget av dagvatten för minskad risk för översvämningar och en chans till 

förbättrad biologisk mångfald är träd.  

Träd i stad och tätort har många fördelar. De kan verka energibesparande då de bryter vindar och skapar 

ett mildare mikroklimat i sin närmiljö. En variation av träd i både artfördelning och ålder gynnar alla de 

djur som lever i staden. Träd kan även bidra till föda för vilda djur och människor. De är även en källa till 

nektar för bin och andra insekter. Att plantera träd för att mjuka upp utseendet på byggnader som inte är 

estetiskt tilltalande eller för att avskärma från insyn är en bra metod för att försköna staden. Studier visar 

även att människor värderar områden med träd högre och attraheras mer till platser med träd än sådana 

utan träd.  

Träd kan ta upp mycket av dagvattnet så det inte belastar VA-nätet eller rinner orenat ut i vattendrag. När 

klimatet påverkar vädret så behövs fler buffertsystem som kan ta upp större regnmängder, något som träd 

kan hjälpa till med. Under trädens fotosyntes så binds växthusgasen CO2 in, vilket är till gagn för klimatet. 

Olika arter av träd lockar olika mikroorganismer, insekter och djurliv, därför är det bra att variera vilka 

arter som planteras.  

Enkelt sammanfattat kan man säga att träd är enbart till gagn för alla, stora som små, och höjer både hårda 

och mjuka värden. 

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att kommunen ser över möjligheten att plantera fler träd på befintliga platser i innerstaden  

• Att vid detaljplaner beakta antalet träd och förorda att träd planteras där det finns möjlighet 

• Att en spridning av olika arter av träd beaktas vid plantering 

 

 

 

Uppsala den 7 september 2021 

Lisen Burmeister  

Ledamot, SD 
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Gatu- och samhällsmiljönämnden Datum: 

Protokoll 2022-03-30 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 19  

Svar på motion om att öka antal träd i 
Centrala staden från Lisen Burmeister (SD) 

GSN-2022-00373 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1.      att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt vid fullmäktiges sammanträde den 13 

september 2022 att kommunen ser över möjligheten att plantera fler träd på befintliga 

platser i innerstaden samt att i detaljplaner beakta antalet träd, förorda att träd 
planeras där det finns möjlighet och att en spridning av olika arter av träd beaktas vid 

plantering.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2022 

• Bilaga, Motion om att utöka antal träd i centrala staden från Lisen Burmeister 
(SD) 
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