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Interpellation av Roine Thunberg (M) om förskolan i Gåvsta

Förskolan i Gåvsta hade tidigare verksamhet i huvudbyggnad samt tre paviljonger. På grund av att
hyreskontraktet gick ut på en paviljong togs den bort och verksamheten ska nu fortsätta i
huvudbyggnad samt de två återstående paviljongerna
Då paviljongen har tagits bort har inte förskolan plats att ta in alla barn som söker sig till Gåvsta
förskola, dessa hänvisas istället till Storvretas förskolor. På grund av detta går nu verksamheten
med underskott.
En av anledningarna till att förskolan nu går back, är att barn under 3 år ger mer pengar än barn
4-6 år men på grund av platsbristen blir nu dessa hänvisade till Storvreta då de äldre barnen har
förtur. Vilket inte alltid är geografiskt optimalt när man bor i Rasbo.
Flera av dessa familjer vars barn blir placerade i Storvreta ställer sig i byteskö för att få komma till
förskolan i Gåvsta. När de väl får plats i Gåvsta har de troligen passerat 3 år och förskolan kommer därför fortsättningsvis gå back och verksamheten drabbas.
Det blir därav moment 22 och på sikt är detta ohållbart om det ska kunna drivas en förskola här
ute.
Har man en verksamhet i en paviljong är det en tillfällig lösning tills man har byggt en ordentlig
byggnad för verksamheten men så har inte skett. Detta blir ännu ett slag mot landsbygden.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utbildningsnämndens ordförande Helena
Hedman Skoglund (L):
-

Vad finns det för planer för förskolan i Gåvsta? Kommer man ordna med lokaler innan nästa
paviljong försvinner?
Om kommunen inte avser driva förskola i Gåvsta kommer man då istället att försöka stimulera
privat förskoleverksamhet?

Roine Thunberg (M)
Uppsala den 19 februari 2019

Uppsala, 2019-02-01

Interpellation av Rigmor Stenmark (C) om behovet av
trygghetsbostäder i Uppsala
Det är uppenbart att det finns en stor efterfrågan på trygghetsboenden för äldre i
Uppsala. För att få en heltäckande bild av behovet och möjligheterna att tillhandahålla
fler trygghetsboenden borde Uppsala kommun snarast göra en heltäckande bedömning
av läget så att behovet realistiskt kan mötas.
För att få ett av kommunen tillhandahållet trygghetsboende ska personen ha fyllt 70 år.
Det krävs inget biståndsbeslut utan det är tillräckligt att stå i kö hos Uppsala
bostadsförmedling. Antalet tillgängliga trygghetsboenden svarar emellertid inte mot
efterfrågan, och bostadsförmedlingens kösystem är inte anpassat för trygghetsboenden.
För att få ett trygghetsboende hänvisas man till en kö som är gemensam med sökande
av andra typer av hyresbostäder hos Uppsala Bostadsförmedling. Detta är inte en
tillfredsställande lösning. Det borde vara möjligt att skilja köerna åt så att det finns en
speciell kö för dem som endast är intresserade av trygghetsboenden. Mest angeläget är
dock att trygghetsboenden att söka tillkommer.
Därför frågar jag äldrenämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S):
•
•

Kommer äldreförvaltningen genomföra någon behovsbedömning för att få en
överblick över hur behovet av trygghetsbostäder ser ut i Uppsala?
Har äldrenämnden uppmanat Uppsala Bostadsförmedling att justera sitt kösystem
så att enskilda kan ställa sig i en kö endast för dem som är intresserade av
trygghetsboenden? Om inte, varför?
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

2019-03-25

Om industriellt byggande för pressade
hyror
Uppsala står inför en hyresbostadskris. Bostadskön till allmännyttans lägenheter är över tio
år lång, och för billiga hyresrätter anmäler hundratals intresse. De bostäder som byggs är
idag för dyra för stora delar av Uppsalas befolkning att ha råd med, vilket också påpekas i
kommunens nya handlingsplan ”Bostad för alla” och i gällande riktlinjer för
bostadsförsörjning.
Ett sätt att sänka byggkostnader och bygga snabbare, vilket är viktigt för att kunna pressa
hyrorna, är att bygga typhus och pre-fabricerade lägenheter. Typhus finns idag upphandlade
både genom SABO och Sveriges kommuner och landsting, SKL. I Uppsalahems fall skulle
en ökad byggnation av sådana typhus och pre-fabricerade lägenheter kunna sänka
byggkostnaderna med 10 till 20 procent. Även byggherrar som BoKlok tillhandahåller
kvalitativa pre-fabricerade lägenheter för privata aktörer som skulle kunna sänka hyresnivån.
Pre-fabricerade hus har dessutom lägre materialåtgång och energiförbrukning vid
konstruktion. Påverkan av miljön omkring byggarbetsplatsen minskar även vid industriellt
byggande. Fördelarna att bygga pre-fabricerat finns alltså både att hämta in i minskad hyra
och i minskad miljöpåverkan. Idag är det dock svårt att bygga sådana hus i Uppsala, trots att
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning anger att en aktiv bostads- och markpolitik ska
öka variationen i bostadsproduktionen.
Om vi ska kunna åstadkomma ökade inslag av pre-fabricerat byggande behöver vi titta på
eventuella hinder som finns idag. Att det finns problem exemplifieras bland annat av
Uppsalahem AB, som har i uppdrag att tillhandahålla billiga hyresrätter. De skriver i ett
remissvar till handlingsplanen ”Bostad för alla” att ”Senare år har det varit svårt att bygga till
lägre kostnad p.g.a. högt ställda gestaltningskrav inom Uppsala Kommun.” De lyfter även
särkrav i exploateringsavtal och markanvisningar som något som driver upp hyran.
För att kunna bygga pre-fabricerade hus så billigt som möjligt behöver en löpande bandprincip för produktion följas. Särskilda krav på utformning av till exempel fasad kräver avsteg,
vilket leder till en ineffektiv produktion och höjda byggkostnader. Den kostnaden får
hyresgästen stå för. Det är därför viktigt att en kommun ser till att lokala byggregler,
arkitektoniska krav, avtal, och planer är anpassade för att möjliggöra byggnation av prefabricerade hus, som ett av flera verktyg i arbetet med att få fram fler bostäder med pressade
hyror.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:
- Hur ser du på att använda industriellt byggande och typhus som ett sätt att sänka
byggkostnader för att uppnå lägre hyror och en mer ekologisk hållbar expansion av Uppsala?
- Vilka hinder ser du för att åstadkomma byggande med pre-fabricerade hus?
- Hur anser du att vi bör utveckla kommunens arbete med estetiska och arkitektoniska krav
för att möjliggöra ökad förekomst av prefabricerade hus?

Vänsterpartiet
www.uppsalavanstern.se

Magne Björklund (v)

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

2019-03-20

Resursbrist hotar byggnation av fler LSSbostäder
Uppsala har en av landets längsta väntetider mellan beslut om stöd fram till verkställighet när
det gäller LSS-boende. Kommunstyrelsen tog under hösten 2018 Bostads- och
lokalförsörjningsplan för vård och omsorg 2019-2022 med utblick mot 2030. Enligt planen
ska 137 nya lägenheter skapas inom LSS fram till och med 2021, varav 29 redan 2019.
Detta är helt i linje med de ambitioner som Vänsterpartiet var med och pekade ut samt
finansierade i den rödgröna budget som presenterades inför valet. Ambitionen innebär en
kraftig ökning av Omsorgsnämndens verksamhet.
Samtidigt kan vi konstatera att OSN under 2018 får ett underskott på 25 miljoner kronor.
Underskott som nästan helt härrör sig till verkställande av stödbeslut enligt LSS, och krav på
straffavgifter från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för att vi inte verkställt beslut. Det
är underskott som OSN inte kan spara bort, även om omsorgsförvaltningen under året har
gjort ett gediget arbete med att bland annat hämta hem brukare, med dyra externa stöd, från
andra kommuner.
I årets budget har tillförts 15 miljoner kronor som är destinerade till att skapa nya LSSboenden. Det är ett viktigt tillskott. Men då det äts upp av underfinansieringen av den
befintliga verksamheten får nämnden gå in i 2019 med en budget som i praktiken ger 0 i
utökad budget.
Kön till verkställighet, som minskade något under slutet av 2018, har åter börjat öka, vilket
alltså ger en stor risk att IVO kommer att ställa krav på ytterligare straffavgifter för beslut som
inte verkställts. Det innebär att omsorgsförvaltningen och OSN ställs inför enormt stora
utmaningar att hålla budgeten för nästa år. En principiellt viktig del av denna utmaning är, att
hela den besparing som förvaltningen tvingas arbeta med, kommer att ligga inom egenregin,
eftersom den upphandlade verksamheten är bunden i avtal.
Mitt intryck är faktiskt att den budget som antagits i OSN är en budget som löper väldigt stor
risk att gå med underskott när bokslut görs för året. Därför reserverade jag mig också i
nämnden, vid beslut om budget, med förslag om att begära utökad budgetram från
kommunstyrelse och kommunfullmäktige, framförallt med hänsyn till att OSN: s verksamhet
ju bevisligen måste utökas inom LSS.
Nu frågar jag dig, som kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd
- Hur anser du att Omsorgsnämnden ska klara sin verksamhet inom den ram som Mål och
budget ger och samtidigt kunna fullgöra det ansvar, som Lagen om Stöd och Service till
vissa funktionshindrade lägger på kommunen?
- Hur ska lokalförsörjningsplanen för omsorgsboende, som kommunstyrelsen antog hösten
2018, kunna förverkligas, dels mot bakgrund av OSN:s bokslut 2018, dels mot det faktum att
Mål och Budgets plan för 2020-2021 ger ännu lägre budgetuppräkning för OSN jämfört med
2019 samtidigt som planen visar behov om en nästan dubbel så stor årlig ökning av antal
lägenheter?
Lars Håkan ”Lalla” Andersson, Vänsterpartiet

Vänsterpartiet
www.uppsalavanstern.se

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S) av Stina Jansson (F!)
angående brevet om boendesituation för ensamkommande i Uppsala
I februari släpptes ett digitalt brev och en vädjan direkt riktad till Uppsala kommunfullmäktige
angående boendesituationen för ensamkommande i Uppsala kommun. Texten var författad av
Lucinda Andersson och Jeannette Escanilla som tillsammans med andra frivilligt engagerade i
Uppsala står bakom brevet. Nätverk och organisationer som hittills ställt sig bakom brevet är
Rädda Barnen Uppsala, Tillsammans för Uppsala, Refugees Welcome Uppsala,
Barnombudsmannen i Uppsala, Nätverket för Gode Män för Ensamkommande Barn i Uppsala,
Vi Står Inte Ut Men Vi Slutar Aldrig Kämpa, samt Ingen Människa är Illegal Uppsala.
I brevet beskrivs den akuta situationen för ensamkommande i Uppsala där bristen på bostad,
trygghet och säkerhet betonas. Det understryks hur kommunens insatser inte är tillräckliga, och
hur illa dessa barn och ungdomar far. Suicidrisken för en ensamkommande ungdom är idag 9
gånger högre än hos övriga jämnåriga i Sverige.
Kravpunkter på både kortsiktiga och långsiktiga lösningar efterfrågas, och följande förslag till
lösningar lyfts särskilt:
-

ett långsiktigt projekt för att hjälpa de ungdomar som har fått uppehållstillstånd att få
egna hyreskontrakt. Ett sådant projekt finns redan i Stockholm med goda resultat. När
ungdomar med uppehållstillstånd får egna hyreskontrakt frigörs dessutom fler av
Stadsmissionens sängplatser för dem i asylprocess.

-

att låta ensamkommande ungdomar gå före i bostadskön till korttidskontrakt, som gjordes
när situationen var som mest ansträngd för syriska flyktingar som fick uppehållstillstånd
under 2015.

-

att inrätta någon form av elevboenden för ungdomarna.

F! Uppsala ställer sig givetvis bakom brevet, och undrar nu hur övriga ledamöter står och vad
kommunens konkreta planer är.

Jag vill därför ställa följande fråga till Eva Christiernin (S), ordförande för socialnämnden:
-

Ställer du dig bakom brevet i sin helhet?

-

Vad är planen för ungdomar som bor på akutboendet i Jälla när det stänger i april?
Vad är planen för ungdomarna som har boende via fadderhemsprojektet när det tar slut
den 30 juni?
Vad är kommunens långsiktiga plan för att säkra ensamkommande boende, trygghet och
säkerhet?

Stina Jansson (F!)
Lovisa Johansson (F!)

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S)
av Lovisa Johansson (F!) om arbetet mot våld och förtryck i namn av heder
Under socialnämnden sammanträde den 28 november 2018 presenterade Tjejers rätt i
samhället (TRIS) rapporten UNG018 som de gjort på uppdrag och länsstyrelsen och Uppsala
kommun för att kartlägga utbredningen av våld och förtryck i namn av heder i Uppsala.
Det var en gedigen rapport med 1063 niondeklassare i 13 av Uppsalas skolor. Svarsfrekvensen
var hög och alla deltog frivilligt och anonymt. Frågorna som ställdes niondeklassarna rörde
tvångsäktenskap, sex före äktenskapet, könsstympning och olika typer av kontroll från
närstående.
Resultatet av studien vad alarmerande. 20 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna har
krav på sig att inte ha gjort sexdebut innan de gifter sig, och bland barnen med två föräldrar som
är födda utanför Norden är siffran hela 66% för flickorna och 35 procent för pojkarna. 10 procent
av flickorna och 4 procent av pojkarna som hade detta krav över sig är dessutom oroade för att
de riskerar utsättas för hot och våld om de själva väljer en partner som inte föräldrarna
accepterar.
Siffror kan vara svåra att ta till sig, men på dessa 13 av våra skolor finns det runt 213 flickor och
106 pojkar inte fritt får bestämma över sin kropp och sexualitet. Men med tanke på att det finns
31 grundskolor och 7 grundsärskolor med klass 9 är siffran mycket sannolikt mycket högre. För
varje enskild individ innebär dock denna kontroll stora konsekvenser för ens liv.

Med anledning av detta frågar jag socialnämndens ordförande Eva Christiernin (S)
följande:
-

Vilka insatser planeras för att förebygga att våld och förtryck i namn av heder uppstår till
att börja med?
Vilka satsningar görs inom socialnämndens ansvarsområde för att informera unga om
deras rättigheter, samlevnad och relationer?
Vilka satsningar görs för att sprida kunskap om heder hos personal som möter unga,
inom verksamheten som ligger inom socialnämndens ansvarsområde?
Sprids det kunskap om heder hos personal på HVB-hem?

Lovisa Johansson (F!)

Interpellation till ordförande i Gatu- och samhällsmiljönämnden

2019-03-01

Agera mot dålig luftkvalité på
Kungsgatan
Kommunen kommer inte klara gränserna för luftkvaliteten 2019. Detta stod klart redan i mitten av
februari. Redan då hade luftkvaliteten på Kungsgatan under 11 dygn noterats överskrida EU:s
gränsvärde. Höga halter av kvävedioxid, till vilket den viktigaste orsaken är avgaser, är det stora
problemet.
Detta uppmärksammades av UNT och P4 Uppland den 1 mars, där man informerade om att
luftkvaliteten som mäts vid mätstationen på Kungsgatan i Uppsala är sämre än vid de värsta
mätstationerna i Stockholm, längs högtrafikerade Essingeleden och Hornsgatan.
De höga halterna av kvävedioxid skadar miljön. Sverige riskerar att få böter om inte problemet
åtgärdas. Men det är ingenting mot hälsoriskerna. Enligt en rapport från Naturvårdsverket dör 7 600
personer per år i förtid i Sverige på grund av kvävedioxider och små partiklar, så kallade PM 2,5.
Vi har förstått att styret vill titta närmare på situationen och undersöka flera möjliga åtgärder, och att
ärendet planeras ligga på kommunstyrelsens bord först i höst. Men vi kan skynda på lösningen och
förbättra luftkvaliteten på Kungsgatan snabbare än så.
Vänsterpartiet anser inte att man behöver vänta i flera månader innan man äntligen tar tag i de höga
halterna kvävedioxid på Kungsgatan, ett problem som man har känt till i flera år. En åtgärd som kan
tas redan nu är att få bort genomfartstrafiken från Kungsgatan. Det finns flera fördelar med att få
bort den privata genomfartstrafiken, som egentligen inte har någonting på Kungsgatan att göra. Vi är
beredda att göra det här direkt och ett ärende borde kunna tas fram omgående.
Vi ser fram emot ett underlag med förslag till flera åtgärder men det finns åtgärder vi kan vidta redan
nu: Gör Kungsgatan avstängd för genomfartstrafik.
Med bakgrund av detta vill jag fråga ordförande i Gatu- och samhällsmiljönämnden Rickard
Malmström:


Är du beredd att göra Kungsgatan fri från genomfartstrafik?



I så fall när kan ett förbud mot genomfartstrafik på Kungsgatan förväntas införas?

Tobias Smedberg, kommunalråd och gruppledare (v)

Interpellation om landsbygdsutveckling
Vänstermajoriteten har haft hög svansföring när det gäller landsbygdsutveckling vilket resulterat i
landsbygdsprogram och handlingsplaner. Nu är tiden att gå från ord till handling. Det finns ett antal
lågt hängande frukter som efter att de genomförts kan betyda en stor skillnad för de boende på
landsbygden. Jag ska i min interpellation beröra huvudsakligen tre områden. Fler bostäder, bättre
infrastruktur och bättre service.
Den fråga som vi lyft kanske mest från Alliansen här i fullmäktige är frågan om pendlarparkeringar.
Genom att inrätta pendlarparkeringar runt kollektivtrafikstråken kan vi bättre använda
kollektivtrafiken, minska biltrafiken i Uppsala och få ett bättre resursutnyttjande både för
medborgare och för samhället. Ofta är det ganska enkla arrangemang som behövs för att på kort sikt
ge möjligheter för omstigning till kollektivtrafik, tåg och buss. På längre sikt kan man också göra mer
avancerade parkeringsanläggningar med asfalterade parkeringar med laddstolpar och belysning, med
mobilitetshus, och som en del av centrumsutvecklingen i kommunens tätorter. Eftersom det är så
enkla åtgärder som ofta behövs undrar vi hur långt man kommit på detta område. En annan enkel
åtgärd är att anpassa busshållplatserna i kommunen efter att många på landsbygden tar cykeln till
busshållplatsen. Cyklar ligger strödda runt dessa busskurer, men med några enkla åtgärder skulle
man med cykelställ och skärmtak tydligare markera att vi välkomnar fler som använder buss (och tåg)
i kommunen.
Ett annat tydligt mål är att få till stånd servicenoder på 10 platser i kommunen (förutom de lite större
tätorterna). Detta skall vara klart i år. Det är ett enkelt sätt för landsbygdsbefolkningen att få lokal
service nära där de bor: post-, bank-, apotek-, systembolags-, bensin- och livsmedelstjänster
exempelvis. Vi undrar hur denna satsning går och om den kommer vara i hamn enligt plan.
Slutligen är det viktigt på lite längre sikt att det finns möjlighet att bo i småhus i Uppsala. Både inne i
staden och ute på landsbygden. Det blir tyvärr väldigt starkt fokus på de stora bostadsområdesprojekten som Rosendal och så vidare, men just småhus är en väldigt efterfrågad boendeform vars
efterfrågan inte fylls med de få projekt som sjösätts på detta område. På kort sikt behöver Gunsta,
Storvreta och Jälla fylla en del av de behov som finns på detta område, men även enskilda projekt
runt om i kommunen kan täcka en del av den efterfrågan som finns på småhus.

Med bakgrund ovanstående vill jag fråga Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Erik Pelling
(S):
1. Hur går det med pendlarparkeringar? Hur många har kommit på plats sedan
landsbygdsprogrammet antogs, och hur många kommer att sättas igång eller vara klara i
år?
2. När kommer en ny pendlarparkering i Storvreta att vara färdig?
3. Kan du tänka dig att verka för anordningar för att bättre kunna ställa cyklar vid
busshållplatserna i kommunen, företrädesvis på landsbygden där många bor en bit från
busshållplatserna?
4. Hur går det med servicenoderna – hur många är klara, och kommer samtliga 10 att vara
klara under 2019?

5. Hur ser det ut med utbudet av nya småhus på landsbygden i Uppsala kommun. Hur många
nya tomter har tillkommit sedan landsbygdsprogrammet antogs, och hur många färdiga
nya bostäder har detta inneburit? Hur många nya bostäder beräknas färdigställas under
2019?
Uppsala 2018-03-20
Jonas Segersam (KD), kommunalråd

Interpellation av Christopher Lagerqvist (M) till utbildningsnämndens ordförande Helena
Hedman Skoglund (L) angående lärares administration

Många lärare har sedan valet hört av sig och vittnar om att alldeles för mycket tid
försvinner i onödig administration och på onödiga saker. Idag finns tre digitala system
som inte är kompatibla för lärarna i skolan. Lärarna ska använda alla dessa system.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt kommunalråd från den styrande
minoriteten:

-

-

Känner utbildningsnämndens ordförande till hur mycket tid som går åt till

onödig administration varje vecka?
Vad konkret tänker utbildningsnämndens ordförande att göra för att reducera
eller ta bort lärarnas onödiga administration samt ge Uppsala kommun ett
effektivt digitaliseringsarbete?

Christopher Lagerqvist (M)
Uppsala den 19 mars 2019

Interpellation 2019-03-18

Interpellation av Jonas Petersson (C) om
affischering inför matcher och event
Uppsala har de senaste åren tagit stora beslut för att säkerställa tillgången på arenor
anpassade för elitspel både för fotboll, ishockey och friidrott. Dessa tuffa beslut lägger ett
stort ansvar på föreningarna som kommer använda anläggningarna att vara välmående
och kapabla att betala den hyra som krävs för en hållbar ekonomi. En hållbar ekonomi
för klubbarna säkras genom att det kommer mycket publik vilket kräver bra möjligheter
till marknadsföring.
En marknadsföringskanal som finns idag är att ansöka om att få sätta upp affischer och
banderoller på ett antal utpekade platser på kommunal mark. Detta har dock nekats
klubbar då deras verksamhet anses vara av löpande karaktär. Banderollplatserna är
avsedda för att marknadsföra kortvariga evenemang som cirkusar och
utomhuskonserter.
Bakgrund och motivering till fråga
Därför frågar jag gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Rickard Malmström (MP):
•

•

Anser du att det är viktigt att klubbar och föreningar som hyr Uppsalas arenor
betalar en rimlig hyra för att täcka de driftkostnader kommunen har för
anläggningarna?
Kommer du agera för att föreningar som hyra i de nya arenorna för seriematcher
även får frihet att marknadsföra sina matcher på kommunens platser för
banderoller och affischering?

s Petersson (C)

NÄRODLAD
POLITIK

Centerpartit

Interpellation 2019-03-07

Interpellation av Mattias Johansson (C) om utvecklingen
av Hammarskogs friluftsområde
Den förra majoriteten i kommunen var pådrivande för att omvandla
Hammarskogs friluftsområde till ett naturreservat. Den 28 maj 2018 fattades
beslutet, och dåvarande ordföranden i Plan- och byggnadsnämnden, Erik Pelling
(S), lyfte i ett pressmeddelande samma dag fram att åtgärden säkerställde att
framtida generationer av Uppsalabor fick ökade möjligheter till ett rikt friluftsliv.
Centerpartiet delade helt majoritetens uppfattning att Hammarskog skulle
bevaras som friluftsområde. Detta betonas också i den nya översiktsplan som
slagits fast. Däremot argumenterade vi emot att inrätta ett naturreservat i
Hammarskog. Vi menar att kommunala reservat i första hand ska inrättas för att
bevara dokumenterat känsliga biotoper och naturtyper. Exempelvis finns ett 50tal Natura 2000-områden i kommunen, varav flera inte omfattas av skydd som
naturreservat. I fråga om att utveckla befintliga utflyktsmål, riskerar ett
naturreservatsbildande snarare att vara kontraproduktivt. Det blir helt enkelt
svårare att etablera nya verksamheter, genomföra byggnationer och utveckla
aktiviteter i ett område som förklaras som naturreservat.
Ett informationsmöte Centerpartiet arrangerade i Dalby bygdegård under våren
2015, gav upphov till en mängd idéer för att utveckla Hammarskog: uppförande
av stugor för uthyrning; fler möjligheter till bad och vattensporter; anläggning av
fotbollsplan och klätterväggar samt utbyggnad av restaurangverksamheten. Med
mera. Vår entydiga bild efter mötet var att de boende i Södra Hagunda månar
om att göra Hammarskog attraktivt och tillgängligt för fler människor och
besökare, samtidigt som de själva vill bidra till detta.
Uppsala kommun ska från och med förra året ska fördela pengar till olika projekt
i anslutning till landsbygdsprogrammet, inom den så kallade
medborgarbudgeten. Södra Hagunda ingår i den första rundan av områden som
prioriterats. I den idéprocess som följt har byggandet av ett solcellsdrivet
elljusspår i Hammarskog fått överlägset flest röster, som ett projekt som
bygdens invånare vill förverkliga. Tanken var att detta skulle uppföras utmed den
cirka 2,5 km långa gångväg/slinga som redan idag nyttjas av tusentals besökare
varje år för promenader, löpning och skidåkning.
I samband med att medborgarbudgetens slutliga förslag skulle redovisas, fick
dock samhällsföreningarna i området besked av Stadsbyggnadsförvaltningen att
ett elljusspår i Hammarskog inte kunde komma ifråga. Ett skäl var oklarheter i
själva driftskostnaden, som enligt budgetens riktlinjer inte får öka med ett
förslag. Men i motiveringen betonade också förvaltningen att ett elljusspår i
Hammarskog bedömdes stå i strid med reservatsföreskrifterna. Därför gick inte
förslaget vidare i processen.
För Centerpartiets del är detta ett tydligt exempel på det olyckliga i att göra
Hammarskog till naturreservat. Att uppföra ett solcellsdrivet elljusspår utmed ett
sedan länge ianspråktaget gångstråk i ett
etablerat friluftsområde, borde inte vara
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orimligt. Men med hänvisning till de fastsällda naturreservatsföreskrifterna, ses
alltså detta istället som en inte godkänd åtgärd.
Jag vill därför fråga Gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande Rickard
Malmström, som även är kommunalråd med ansvar för natur och miljö:
• Delar han stadsbyggnadsförvaltningens bedömning att det strider mot
naturreservatsföreskrifterna att anlägga ett solcellsdrivet elljusspår i
Hammarskog?
• Vilka utvecklingsmöjligheter ser han och det nya styret i kommunens för
Hammarskogs friluftsområde som inte bedöms stå i strid med
naturreservatets föreskrifter och syften?

attias Johansson (C)
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