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Motion av Mohamad Hassan (L) om byggfrämjande åtgärder
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Byggandet i Uppsala och i Sverige styrs av en mängd detaljerade regler som försenar
projekt och driver upp kostnadsnivån, vilket leder till att bostäder och verksamhetslokaler som
behövs för att möta befintliga behov saknas.
Om inget radikalt görs kommer många människor, inte minst unga, även framöver att sakna bostad
och därmed en viktig grund för ett värdigt liv. Vi bör med höjda kvalitetskrav fokusera på hur
framtidens Uppsala ska planeras och byggas och ha helheten, inte detaljer, som ledstjärna.
Fokus på helheten bidrar till att Uppsala växer på ett smart sätt och drar nytta av det strategiska
läget, de två universiteten och de framtidsorienterade företag som finns i vår kommun. Vi måste i
ökad omfattning skapa förutsättningar för både bostäder och arbetstillfällen, vilket innebär att det
ska vara enkelt att etablera och låta sitt företag växa i Uppsala. Risken finns att vårt fokus på
bostadsbyggande gör att vi missar övriga behov som finns och på så vis hämmar den
samhällsekonomiska utvecklingen. Det är en uppenbar risk att arbetstillfällen försvinner från
kommunen när det är svårt att hitta lokaler.
Liberalerna anser att Uppsala måste bli mer proaktiv som samhällsbyggare och bättre på strategisk
planering som ger så väl en flora av byggherrar som en variation av god arkitektur och nya förslag på
smarta och billiga bostader. Det räcker inte att kräva 30 % hyresrätter för att tillgodose
Uppsalabornas behov eftersom nybyggnationer som regel har hög hyra. Vi behöver erbjuda bostäder
för olika plånböcker.
Uppsala kommun växer, men inte överallt. Liberalerna anser att tätorter ska betraktas och
behandlas som om de vore egna kommuner. Då kan vi få fart på byggandet även utanför centrala
Uppsala och samtidigt underlätta för det lokala näringslivet och bevara samhällsservice på
landsbygden.
Liberalerna yrkar därför:
•

Att bygglovsprocessen förenklas genom att en arbetsgrupp bestående av politiker,
tjänstemän och byggherrar inrättas och arbetar fram förslag på vilka detaljregler som
bör tas bort och vilka som kan nyanseras eller förenklas.

•

Att ett nytt förhållnings- och arbetssätt i kommunen där tätorterna betraktas och
behandlas som "egna" kommuner skapas. Det ska gälla för byggandet, men också för
näringslivspolitik och företagsetableringar.

•

Att utreda hur Uppsalamodellen som har lett till att fler byggherrar är verksamma i
Uppsala kan utvecklas för att också användas som verktyg för att få fram billiga
bostäder.
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