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Uppsala, den 12 april 2017 

Motion budget och årsredovisning över 
satsningar i kransorter och på landsbygden 

I Gatu- och samhällsmiljönämndens budget för 2017 finns inga åtgärder för satsningar 
utanför centralorten. På frågan från undertecknad blev svaret från Stadsbyggnads-
förvaltningen att man planerar för pendelparkeringar men ingen specifik budgetpost gick 
att peka på. 

Det är helt oacceptabelt att den nämnd som ansvarar för vägar, broar, parker, renhållning, 
parkering och cykelåtgärder inte har en enda öronmärkt krona till investeringar utanför 
centrala Uppsala. 

För att bli landets bästa landsbygdskommun behöver kommunen investera i kransorter och 
på landsbygden. För uppföljning och årsrapportering behöver kommunen kunna redovisa 
hur mycket och vilka åtgärder som skattebetalarna investerat i utanför centralorten. 

Centerpartiet föreslår därför Kommunfullmäktige besluta 

att kommunala nämnder och bolagstyrelser i sin årliga budget och årsredovisning tydligt 
redovisar planerade och genomförda investeringar utanför centralortren, i kransorter 
och på landsbygdden, samt andel av den totala budgeten 

Mia Nordström 

Ledamot kommunfullmäktige (C) 
2:e vice ordförande Gatu- och samhällsmiljönämnden 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 

Bilaga 1 
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Motion till Uppsala kommunfullmäktige 

Möjliggör för Uppsalabor och företag att bidra till ökad tillgänglighet 
i centrala Uppsala 

Centrala Uppsala är en fantastisk plats präglad av handel, kultur, restauranger och parker. 
Kommunen, Uppsala Citysamverkan AB och andra aktörer har under årens gång arbetat 
målmedvetet med frågor som rör säkerhet, ordning, trivsel, tillgänglighet — allt för att skapa 
ett levande och attraktivt city. Alla upplever dock inte city som attraktivt. Ofta handlar det om 
problem som för andra kan tyckas små, men som är mycket begränsande för den som är 
drabbad så som att oftare än andra behöva stanna och vila trötta, onda eller skakande ben. 

Moderaterna tror att det finns ett stort intresse för Uppsalas företag att medverka till att 
centrala Uppsala blir mer attraktivt och tillgängligt för alla, oavsett ålder, rörelseförmåga eller 
funktionsnedsättning. Vi tror också att det i många fall inte behövs särskilt stora insatser för 
att öka attraktiviteten. 

För äldre personer eller personer med rörelsehinder kan även den kortaste promenaden visa 
sig mycket ansträngande. Att parkbänkar finns tillgängliga i centrala Uppsala eller i parker 
och längst promenadstråk är ett enkelt sätt att minska tröskeln till att ge sig ut. Här skulle 
Uppsalas företagare och enskilda kunna få spela en bidragande roll genom att sponsra eller 
helt finansiera parkbänkar. 

Fenomenet med sponsrade parkbänkar finns redan idag i flertalet kommuner runt om i landet 
så som t.ex. Malmö, Lidingö och Partille. Att sponsra en parkbänk är något som både företag 
och privatpersoner i dessa kommuner kan göra som minne av någon närstående, en gåva till 
allmänheten eller i present till någon. Flera kommuner har använd sig av sponsring på olika 
sätt för att få näringsliv och enskilda personer att bidra till upprustningen av det gemensamma 
offentliga rummet. 

Vi tror att Uppsalas företagare skulle vilja och kunna spela en avgörande roll för att 
tillgängliggöra centrala Uppsala om de får möjlighet. Det ligger självklart i deras intresse att 
Uppsala är attraktivt för alla. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar 

att möjliggöra sponsring av parkbänkar i Uppsala kommun. 

()e-d4-k_ 
Stig Rådahl (M) ers. Kommunfullmäktige 

Bilaga 2 



Motion av Mohamad Hassan (L) om att införa politiska lärlingar 

Demokratin möter ständigt utmaningar. En aktuell utmaning är att få 
tillräckligt många medborgare intresserade av att engagera sig politiskt och 
ta på sig politiska förtroendeuppdrag. Dessutom bör de politiskt 
förtroendevalda vara representativa för befolkningen och därför inte allt för 
lika sett till kön, ålder, erfarenheter etc. Men av olika skäl är så ofta inte 
fallet. En anledning kan vara att mediebilden av vem en politiker är och vad 
politikeruppdraget innebär inte alltid stämmer överens med verkligheten. 
Den missvisande bilden kan dessvärre göra att intresserade och engagerade 
medborgare tvekar inför att åta sig politiska uppdrag. 

För att få fler att vilja ta på sig ett uppdrag och för att få fler nyblivna 
politiker att behålla sina uppdrag, vill Liberalerna att Uppsala ska införa ett 
system med politiska lärlingar. Det ger ovärderlig inblick och gör att 
intresserade och nyvalda på förhand vet vad de kan förvänta sig av ett 
politiskt uppdrag.  

Kumla arbetar sedan länge med politiska lärlingar. Där antas lärlingen, som ska 
vara myndig, bosatt i kommunen och ha anknytning till ett politiskt parti, för en 
period om lägst tre och högst sex månader med placering vid en utpekad nämnd. 
E n förtroendevald i nämnden utses till handledare åt lärlingen. I Fagersta 
beslutade kommunfullmäktige i december 2106 att införa ett system med 
politiska lärlingar, och frågan bereds i nuläget i ett antal ytterligare kommuner. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Liberalerna att kommunfullmäktige beslutar: 

Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa ett 
system med politiska lärlingar i Uppsala. 

Mohamad Hassan (L) 

Bilaga 3 
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