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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Anmäls
Detaljplaner antagna av plan- och byggnadsnämnden den 27 januari 2016:
Ångströmslaboratoriet, Uppsala kommun (PBN § 13). KSN-2014-0670.
Fjärdingen 12:5 och 12:6, ändring genom tillägg upphävande, av tomtindelning (PBN § 17)
KSN-2015-1346.
Sunnersta 82:9, upphävande av tomtindelning, Uppsala kommun (PBN § 16) KSN-2015-1754.
Kvarteret Diset, del av Gränböy 19:6 med flera. Uppsala kommun (PBN § 15) KSN 2014-0592.
Del av kvarteret Takryttaren, Uppsala kommun (PBN § 14) KSN-2015-2041.
Sydvästra Gränby centrum, Uppsala kommun (PBN § 12) KSN-2015-0616.
Handlingar finns att läsa under sammanträdet i mapp vid fullmäktiges anslagstavla.
Inte digitalt publicerade.
Val från länsstyrelsen:
Länsstyrelsen har vid sammanträde den 27 och 29 januari 2016 utsett nya ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige.
Nya ledamöter: Küllike Montgomery (MP) och Cecilia Oksanen (C)
Nya ersättare: Salvador Rincón Amat (MP), Madeleine Andersson (M), Maria Bylund (C) och
Josef Saffady-Åhslund (FI).
Anmälan av motioner som lämnats in vid sammanträdet den 25 januari 2015.
Motion från:
Simon Alm (SD) om folkomröstning angående kommunalt invandrarstopp. KSN-2016-0242.
Handling
Simon Alm (SD) om att förbättra bygglovsprocessen i Uppsala kommun. KSN-2016-0244.
Handling.
Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism. KSN-2016-0245.
Handling
Jonas Segersam (KD) angående DDR-konsten. KSN-2016-0247. Handling
Besvarade interpellationer som medgivits vid sammanträdet den 25 januari redovisas på
fullmäktiges hemsida.
https://www.uppsala.se/contentassets/8adf3495b10d40c5acc49b70f7a74eb4/interpellationermed-svar-samlade.pdf
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ANMÄLNINGS- OCH BESLUTSÄRENDEN
Avsägelser förtroendevalda:
Avsägelser från:
Kristin Spolander (S) beträffande uppdraget som ersättare i idrotts- och fritidsnämnden
Elin Stening (MP) beträffande uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden.
Anna Manell (L) beträffande uppdraget som ledamot i Uppsala bostadsförmedling AB.
Rahima Ortac (S) beträffande uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige föreslås
att bevilja begärda avsägelser, samt
att hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning efter avgående ledamot i fullmäktige.
Inlämnade frågor från
Markus Lagerquist (M) om aktivitetshuset Uppsala Klättercenter. KSN-2016-0482. Handling.
Besvaras muntligt.
Christopher Lagerqvist (M) om förskoleplatser. KSN-2016-0483. Handling.
Besvaras muntligt.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att medge att frågorna får framställas och besvaras efter på föredragningslistan upptagna
ärenden.
Inlämnade interpellationer från:
Mohamad Hassan (L) om trafiksituationen vid Flottsundsbron. KSN-2016-0377. Handling.
Jonas Segersam (KD) om sjöfarten i Uppsala. KSN-2015-0480. Handling.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att medge att interpellationerna får framställas och besvaras vid fullmäktiges sammanträde den
28 mars 2016.
Inlämnade motioner från:
Mohamad Hassan (L) om att införa samordningsfunktion med brukarperspektiv för personer med
funktionsnedsättning som har rätt till stöd i enlighet med LSS. KSN-2016-0470 Handling.
Markus Lagerquist (M) om ett kommunalt idrottslyft för alla. KSN-2016-0472. Handling.
Fredrik Ahlstedt (M) om ett tryggare Uppsala. KSN-2016-0473. Handling.
Kommunfullmäktige föreslås
att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
-------------------------------
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Motion om att förbättra
bygglovsprocessen i Uppsala kommun
Uppsala kommun har en omfattande bostadsbrist. Innan bostadsförmedlingens införande stod cirka
100 000 personer i bostadskö i kommunen. En stor andel av dessa har redan en bostad men står i kön för
att man vill byta eller ha möjlighet att få tag på en bostad om den egna livssituationen förändras. Det
kommunala bostadsbolaget Uppsalahem AB har 15 000 bostäder, varav knappt 3 000 tillkommit under
2000-talet. Behovet av nya bostäder är därför stort.
Befolkningsökningen i Uppsala kommun har de senaste åren varit 3 000-4 000 personer samtidigt som
det totala bostadsbyggandet i Uppsala kommun under 2000-talet varit cirka 1 000 per år. Under de
senaste åren har en ökning skett, men det stående målet om 3 000 bostäder per år förblir ouppnåeligt.
För att nå upp till en byggnadstakt på 3 000 bostäder per år behöver Uppsala kommun vidta fler åtgärder
för utökat byggande bland alla potentiella aktörer. En åtgärd som kan leda till att fler privatpersoner
bidrar till bostadsbyggandet är att göra bygglovsprocessen snabbare.
En bygglovsansökan ska inkomma komplett för att i genomsnitt bli klar på tio veckor. Det innebär att det
tar en och en halv månad att göra en förändring på den egna tomten, och detta bidrar därmed till att
bromsa privata initiativ. Tillbyggnad och nybyggnation bör inte hållas tillbaka med långa
handläggningstider och höga avgifter i en kommun med 100 000 personer i bostadskö.
Offentlig byråkrati måste inte vara långsam utan kan vara effektiv och snabb om viljan finns. Uppsala
kommun bör skicka signaler om att vara välvilligt inställd till bostadsbyggande genom att vidta konkreta
åtgärder som gör det lättare.
En garanti om en handläggningstid på som längst sex veckor och att handläggningar som tar längre tid än
så debiteras med endast halva avgiften är två konkreta åtgärd som leder till att den kommunala byråkratin
i lägre utsträckning hindrar initiativ till bostadsbyggande i kommunen. Sådana åtgärder leder till fler
bostäder.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att handläggningstiden för kompletta bygglovsansökningar inte ska överskrida sex veckor

•

att bygglovsavgiften halveras vid fall där en bygglovsansökan inte hanteras enligt en
handläggningstid om sex veckor

Skyttorp den 13 januari 2016
Simon Alm
gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige
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Motion angående DDR-konsten
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Aktbil

I Uppsala har kulturdebatten myntat ett numera välkänt begrepp — "DDR-konsten" som den
folkliga benämningen av det verk som ingår i utsmyckningen av paradgatan, Drottninggatan
ner från Carolina Rediviva. Repliken av Max Lingners muralmålning i Berlin som är en
hyllning till DDR-kommunismen med glada människor bärande plakat med "Sozialismus"
kan tolkas på olika sätt. I UNT har flera tidigare DDR-medborgare uttryckt att de upplevt sig
bli kränkta av konstverket som genom sin synliga placering i Uppsala väckt till liv mörka
minnen från deras liv i diktaturen.

Inom kulturetablissemanget har man nyligen tagit tydligt avstånd från ett par andra företeelser
i konstvärden. Moderna Museets ledning avböjde innan jul offentligt erbjudandet från Lars
Vilks att donera hans numera världskända konstverk "Profeten Mohammed som
rondellhund". På Stockholms kulturhus har också ledningen valt att censurera en utställning
som öppnar inom kort. Det namn som konstnären, Makone Linde valt, "Negerkungens
återkomst" anses alltför provocerande och byttes därför ut i lanseringen av utställningen.
Vi kristdemokrater värnar en öppen debatt, och ser konsten som ett levande och positivt inslag
i vårt demokratiska samhälle. Att politiskt gå in och ta över beslut om konst blir
problematiskt, då konsten bör vara avpolitiserad. Men om man från tjänstemannahåll tar
politisk ställning, som ovan beskrivet, så blir det tydligt att man behöver riktlinjer för den
offentligt finansierade konsten, något som nu kulturnämnden håller på att ta fram. Det åvilar
också enskilda konstnärer ett ansvar att inte provokationen i sig sätts före en förankring i vårt
demokratiska rättssamhälle. Det råder inget tvivel om att det finns gränser för vad man kan
uttrycka med konst, och det är välgörande om vi kan ha ett offentligt samtal om den etiska
grunden för konsten.
Ibland kan det vara nödvändigt med förklaringar till konsten, för att sätta den i rätt kontext. Vi
kristdemokrater föreslår därför att konstverket i Carolinabacken omgärdas med taggtråd och
att en förklarande plakett sätts upp som ger bakgrunden för verket. På så vis kan både
konstverket skyddas från skadegörelse, och konstverkets innebörd sättas i ett tydligt
sammanhang då det redan vid sin ursprungliga tillblivelse i Berlin ackompanjerades av murar,
taggtråd och förtryck.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att

Ingärda Erik Krikortz DDR-konstverk ("väggmålning") i Carolinabacken med
taggtråd.

att

Konsten som är en del av utsmyckningen av paradgatan förklaras med diskreta
skyltar.

Uppsala kommun den 19 januari 2016

Jonas Segersa

Kristdemokraterna
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Motion om folkomröstning angående
kommunalt invandringsmottagande
Uppsala kommun har under många år verkat för en omfattande invandring till kommunen. Miljardtals
kronor har Uppsalaborna fått betala till försörjningsstöd, svenska för invandrare,
modersmålsundervisning, strukturersättningar till skolor med en hög andel invandrarelever,
föreningsbidrag till invandrarföreningar med mera. Uppsalaborna har fortfarande inte tillfrågats om
invandringsmottagandet som sådant eller om omfattningen i form av hur många som ska tas emot och
hur mycket det får kosta.
Den enda folkomröstning som genomförts i Sverige kring huruvida en kommun ska ha ett
invandringsmottagande eller inte ägde rum i Sjöbo kommun 1988. I denna skånska kommun röstade 64,5
procent av väljarna för att inte ha ett invandringsmottagande i den egna kommunen. Ja-sidan stöddes av
31 procent. Valresultatet respekterades i ett antal år av politikerna innan follwiljan till slut åsidosattes.
Uppsala kommun ska vara en demokratisk kommun där folkomröstningar välkomnas, oavsett styrande
majoritets egen uppfattning i den aktuella frågan. De två kommunala folkomröstningar som genomförts i
Uppsala kommuns cirka 40-åriga historia hittills har varit begränsade till en del av dåvarande Uppsala
kommun som numera är Knivsta kommun. Således har ingen som varit folkbokförd inom dagens
kommungräns någonsin fått delta i en lokal folkomröstning. Det duger inte när det gäller en kommun
som är Sveriges fjärde största.
Sverigedemokraterna förespråkar en invandringspaus för Uppsala kommun samtidigt som övriga partier i
kommunfullmäktige vill ta emot så många som möjligt. Invandringsfrågan är således polariserad bland
kommunfullmäktiges partier, och frågan väcker ett stort intresse bland väljarna. Därför är det rimligt att
tillfråga kommuninvånarna om vad de anser när det gäller det kommunala invandringsmottagandet.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna
•

att Uppsala kommun ska vara en demokratisk kommun som uppmuntrar till lokala
folkomröstningar i kommunala frågor

•

att genomföra en folkomröstning om invandringsmottagande i Uppsala kommun under
innevarande mandatperiod

Skyttorp den 13 januari 2016
Simon Alm
gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE
Ink

2016 -01- 2

Dlarlenr ks,4 —2,3 k —

Motion angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism
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I Europa har allt fler städer, kommuner och regioner utarbetat konkreta strategier för hur
islamistisk extremism ska motverkas. I Sverige har frågan i regel inte prioriterats i samma
utsträckning, där bl.a. Uppsala kommun saknar en handlingsplan för hur personer som
riskerar att radikaliseras ska fångas upp.
Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, har i flera
sammanhang understrukit vikten av det förebyggande arbetet. Det är helt avgörande att i ett
tidigt skede arbeta med personer som är i riskzonen och som på sikt kan utgöra ett hot för
samhället. Enligt Säkerhetspolisen har så många som upp till 300 personer lämnat Sverige för
att ansluta sig till IS eller andra islamistiska terrorgrupper. Hur många som sympatiserar med
dem men som stannar kvar i Sverige är osäkert. Däremot vet man att de som radikaliseras ofta
är unga män med multikriminell bakgrund från segregerade miljöer utanför storstäderna.
Kristdemokraterna vill att Uppsala kommun vidtar konkreta åtgärder för att motverka
islamistisk extremism. Till att börja med krävs en genomarbetad strategi, en handlingsplan,
för hur kommunen ska arbeta. Vi kan med fördel ta lärdom av de städer i Europa som har
utvecklat ett väl fungerande förebyggande arbete, till exempel danska Århus, där 31 män
lämnade staden för att strida med IS under 2013, en siffra som efter aktiva insatser minskade
till en enda person 2014. Ett annat förslag är att inrätta en exit-verksamhet för islamistiska
extremister, för att bidra till att fler personer lämnar våldsbejakande organisationer och
miljöer. Uppsala kommun bör även inrätta en särskild kontaktpunkt (hjälplinje) dit anhöriga
och vänner till personer som har radikaliserats kan vända sig för råd, stöd och hjälp.
För att stoppa den utmaning våldsbejakande extremism utgör krävs ett samordnat samarbete
av alla aktörer. Ett särskilt samverkansorgan, där bland annat skola, polis och socialtjänst
utbyter information kan bidra till ett mer samlat och kraftfullt agerande. Uppsala kommun kan
genom ett strategiskt och långsiktigt arbete bidra till att färre personer ansluter sig till extrema
miljöer. Att så är fallet visar erfarenheterna från de Europeiska städer som i dagsläget arbetar
strukturerat med frågan. Det är därför hög tid att Uppsala kommun agerar för att hindra
rekryteringen av ytterligare extremister.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Upprätta en handlingsplan för att motverka radikalisering och våldsbejakande
extremism.

att

Formalisera samverkan med mosk&r och islamska organisationer som kan
innebära en bro till personer som riskerar hamna i islamistisk extremism.

att

Inrätta ett centrum som jobbar med avhopparverksamhet och anhörigstöd.

att

Införa en kontaktpunkt (hjälplinje) dit man kan vända sig om en anhörig eller
vän radikaliseras.

Kristdemokraterna

'

att

Ytterligare formalisera SSP-samverkan (Socialtjänst, Skola, Polis), och även
involvera fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat samarbete.

att

Utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan
förebygga, identifiera och förhindra radikalisering.

att

Utbyta erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har
kommit långt i arbetet med att motverka islamistisk extremism.

Uppsala kommun den 25 januari 2016

Jonas Segersam

Kristdemokraterna

Fråga till kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick (S)

I Uppsala finns ett uppskattat och väl fungerande aktivitetshus, Uppsala Klättercenter, med
verksamhet för både tjejer och killar. Aktivitetshuset drivs idag av en privat aktör på uppdrag
av Uppsala kommun. Den rödgröna majoriteten i idrotts- och fritidsnämnden beslutade
nyligen att inte förnya den sedan tidigare upphandlade verksamheten i kommunens
aktivitetshus. Detta förklarar nämnden ordförande, Rickard Malmström, med ”att när vi driver
verksamhet i egen regi förbättras våra möjligheter att göra verksamheten mer jämställd”.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick (S),
följande:
1) Delar kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick (S), Rickard Malmströms
(MP) uppfattning att kommunal verksamhet i egen regi är att föredra ur ett
jämställdhetsperspektiv?
2) Finns det andra, väl fungerande verksamheter, som ordförande Burwick (S) kan tänka
sig ska tas över av kommunen med motiveringen att jämställdheten ska öka?

Markus Lagerquist
Ledamot
(m)

Fråga till utbildningsnämndens ordförande, Caroline Andersson (S)

Efterfrågan på förskoleplatser varierar över året med högre efterfrågan varje vår jämfört med hösten.
Detta är något som vi i Uppsala kommun är medvetna om och måste hantera varje år. Jämfört med
januari år 2015 har Uppsala kommun nu 190 färre förskoleplatser, varav 168 färre i egen regi.
Efterfrågan överstiger för närvarande kraftigt kapaciteten och köerna till förskoleplatser förväntas bli
långa under våren.
I skollagen framgår uttryckligen att kommunen ska erbjuda en förskoleplats inom fyra månader.
Kommunens skyldighet att erbjuda plats innebär att platsen ska vara tillgänglig, det vill säga att barnet
kan börja vid aktuell förskoleenhet inom de fyra månaderna. Om kommunen inte följer
bestämmelserna om erbjudande av förskoleplats kan Skolinspektionen förelägga kommunen att
fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant föreläggande kan också förenas med vite.
En förskolekö får allvarliga konsekvenser, många barn kan tvingas börja på en förskola för att sedan
flytta till en annan, vilket skapar en onödig otrygghet för barnen. Föräldrar kan också tvingas vara
borta från sitt arbete längre än man planerat eller budgeterat för, vilket kan få stora konsekvenser för
både familjen och samhällsekonomin.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utbildningsnämndens ordförande, Caroline Andersson (S),
följande:
1. Riskerar kommunen nu vite för att kommunen inte kan fullgöra dessa skyldigheter?
2. Hur avser ni lösa den uppkomna situationen för de föräldrar och barn som drabbas?

Uppsala den 24 februari 2016

Christopher Lagerqvist (M)

KF 29/2-2016 Interpellation om trafiksituationen vid Flottsund

För att länka samman de södra stadsdelarna bättre och underlätta för ett trafikflöde mellan
dessa byggs nu en ny bro vid Flottsund. Att bygga en ny bro samtidigt som trafikanter bereds
utrymme att passera innebär utmaningar och behovet av god planering är viktigt för att trafiken
ska flyta på smidigt.
Sedan den tillfälliga bron kom på plats har jag genom medborgare och medier fått information
om den svåra trafiksituation som nu råder. Jag har också besökt Flottsundsbron och med egna
ögon bevittnat kaoset som uppstår i rusningstrafik. Långa väntetider och frustrerade trafikanter
på väg till och från sina arbeten eller för att hämta eller lämna barn i skolan som nu får ett ännu
svårare livspussel. När irritation gror hos trafikanterna riskerar det att leda till farliga
trafiksituationer samtidigt som förtroendet för Uppsala kommuns förmåga att planera och lösa
trafiksituationer raseras.
Ett raserat förtroende för Uppsala kommun drabbar inte bara invånarnas syn på kommunens
förmåga att planera just detta projekt, utan riskerar också att spilla över på andra områden. Den
tekniska processen är ingen politisk fråga, det finns proffs till detta. Men när detta inte fungerar
måste politiken träda fram och gripa in genom att förtydliga direktiven och se över om
problemen har uppstått genom brist på tydliga politiska beställningar.
Inte förrän sommaren 2017 väntas den nya bron stå klar för invigning. En snabb lösning på
problemen vid Flottsund måste till och kommunen måste se över sin planering inför liknande
projekt så att förtroendet för Uppsala kommun inte raseras ytterligare.
Med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet tillika ordföranden i Gatu- och
samhällsmiljönämnden Maria Gardfjell (MP):
Vilka åtgärder tänker du vidta för att komma tillrätta med det trafikkaos som uppstått i
anslutning till Flottsundsbron?
Hur ska kommunen framöver undvika att likande problem uppstår vid andra projekt som
påverkar Uppsalaborna i deras vardag?
Hur ska du återupprätta Uppsalabornas förtroende för kommunens planeringsförmåga?

Mohamad Hassan (L)
Kommunalråd

Interpellation om sjöfarten i Uppsala
Mycket vatten har runnit under Fyrisåns broar sedan jag för drygt ett år sedan fick jag
försäkringar från majoriteten att ”Närheten till vattnet och hamnen tillför stora kvaliteter till
stadsmiljön i Uppsala och det är den tillträdande majoritetens ambition att förädla och utnyttja
dessa värden än mer i framtiden.” Detta med anledning att jag lyfte fram Uppsalas historia och
geografiska belägenhet som intimt kopplad till sjöfarten, där vi idag fortfarande har en levande
hamnmiljö inne i stadskärnan.
Sedan min fråga har ett av rederierna, som bedriver passagerar och restaurangverksamhet på
Fyrisån med fartyget M/S Linnéa gått i konkurs. I plan- och byggnadsnämnden finns en enighet
att remissbehandla planerna på en ny bro mellan Kungsängsesplanaden och Sjukhusvägen, vilket
skulle innebära ett ytterligare hinder för sjöfarten. Och i dialogen med det kvarvarande rederiet
som driver M/S Carl Gustaf har samarbetet brutit ihop utifrån oklara förutsättningar när det gäller
öppningar utanför de två fasta öppningstiderna (kl 11 och kl 19) per dag (förutom måndag /
tisdag).
Jag ifrågasätter inte behoven av goda förbindelser över Fyrisån. Vi kristdemokrater ser även
behovet av en förbindelse i höjd med Ultuna i syfte att knyta ihop den växande ”Södra Staden”
med E4 och en ny järnvägsstation i Bergsbrunna.
Men i den här processen måste man ha en noggrann och förutseende planering för vad kommunen
vill när det gäller båttrafiken i Fyrisån. Bil- och busstrafik kan ledas om, men fartygen i Fyrisån är
hänvisade till denna enda förbindelse in till Uppsala.
Jag undrar nu med denna bakgrund hur majoriteten agerar för att säkerställa Uppsalas framtid som
hamn- och sjöfartsstad. Här är det viktigt både med ett näringslivsperspektiv, en servicekultur i
genomförandet av infrastrukturinvesteringar samt en långsiktighet och kreativitet i planeringen.
Vi kristdemokrater har exempelvis föreslagit anläggning av en ny småbåtshamn i höjd med
Kungsängsbron, i syfte att förbättra tillgängligheten för båttrafiken i staden, och öka
attraktiviteten även för omgivande område och för de boende.

Jag vill fråga kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Marlene Burwick (S):
-

-

-

Hur arbetar majoriteten för att säkerställa Uppsalas framtida roll som hamn- och
sjöfartsstad, med möjlighet till angörning även inne i Uppsalas historiska (sedan
medeltiden) hamn?
Hur ser majoriteten på de olika broprojektens (Flottsund och Kungsängsesplanaden
exempelvis) betydelse för den framtida framkomligheten i Fyrisån?
Hur säkerställer kommunen en god service gentemot företag och båtintresserad
allmänhet (både som passagerare och som enskilda båtägare) i processen för
utvecklingen av Å-stråket söder om Islandsfallet?
Finns det planer på investeringar för att öka attraktiviteten för båttrafik till Uppsala?
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