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 Kommunfullmäktige 

Inlämnade motioner 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

 

 

Motioner 

Motion av Mia Nordström (C) om att klä reningsverket i solceller. Bilaga 1. 

 

Motion av Mia Nordström (C) om solcellstunnel vid Kungsängsbron. Bilaga 2. 

 

Motion av Mia Nordström (C) om nya riktlinjer för mer yta och grönska mellan husen vid 

nybyggnation. Bilaga 3. 

 

Motion av Mia Nordström (C) om utsläppsfri fordonsflotta år 2025. Bilaga 4. 

 

Motion av Mia Nordström (C) om att inför miljözon 3 i Södra staden from år 2022. Bilaga 5. 

 

Motion av Mia Nordström (C) om att förenkla för barn och ungdomar att idrotta. Bilaga 6. 

 



 

 

Motion av Mia Nordström (C) 

 
Klä reningsverket i solceller  
 

I Uppsalas nya stadsdel Kungsängen, i dagligt tal kallat Industristaden, byggs 
det för fullt och de senast färdigställda flerbostadshusen ligger sannolikt närmare 
reningsverket än vad de borde. Vissa dagar för blåsten med sig en mindre trevlig 

och kanske ohälsosam lukt från reningsverket. För att förbättra luftkvalitet för 
boende samt möjliggöra en fortsatt utbyggnad på central och attraktiv mark har 

det under tidigare mandatperioder diskuterats att glasa in reningsverket i 
Kungsängen. En kostsam historia där summor som 1 miljard figurerat. På senare 
år har dock Helsingborg klätt sitt reningsverk med solceller för att uppnå samma 

effekt. Ett mycket lyckat projekt med en betydligt lägre kostnad i 
storleksordningen 100 miljoner.  

 
För en renare luft i Uppsala och möjlighet till fortsatt bostadsexpansion närmare 

reningsverket bör Uppsala kommun utreda möjligheten att klä reningsverket i 
solceller. Detta skulle dessutom öka kommunens självförsörjning på förnybar el 
men framförallt förbättra luftkvalitén för boende och besökare i Kungsängen, vid 

Studenternas och framtida boende i Ulleråker, vilket också möjliggör en fortsatt 
utbyggnad av bostäder i området. Om reningsverket vid ett senare tillfälle flyttas 

så kan solcellerna återanvändas då de håller i mer än 30 år.  
 
Jag och Centerpartiet yrkar därför på: 

 
att  återuppta frågan om reningsverkets framtid i Kungsängen  

 
att  initiera en utredning om att klä reningsverket i solceller 
 

 
 

 
 
 

 
Mia Nordström 

Centerpartiet 
 
 

 

  



 

 

Motion av Mia Nordström (C) 

 

Solcellstunnel vid Kungsängsbron  

Trafiken över Kungsängsbron hörs påtagligt när man rör sig i området. Ett 

exempel är de många människor som går, cyklar och springer under bron för 
rekreation från Stadsträdgården via Årike Fyris till Ultuna.  

 
I takt med att Södra staden byggs ut kommer trafikmängden öka på 

Kungsängsbron. Även om fordonen inom en ganska snar framtid på ett eller 
annat sätt kommer att vara eldrivna med en tyst motor så kommer fortfarande 
vindmotstånd och däck generera buller från bron till närliggande områden. 

 
En relativt enkel och första åtgärd vore därför att minska buller genom att sätta 

upp bullerdämpande solceller längs med bron i form av halvtunnlar, rundade 
bullerplank eller liknande.  
 

För att öka naturupplevelsen vid rekreation och livskvalitén för framtida boende 
så yrkar jag och Centerpartiet för: 

 
att  uppföra solceller i form av bullerdämpande åtgärder på 

Kungsängsbron  

 
 

 
 
 

 
 

Mia Nordström  
Centerpartiet 

 

  



 

 

Motion av Mia Nordström (C) 

Nya riktlinjer för mer yta och grönska mellan husen vid 
nybyggnation  
 
För att attrahera fler och nya byggherrar till Uppsala har kommunen aktivt 

arbetat med att få in så många aktörer som möjligt i nya stadsdelsprojekt som 
Kungsängen, Östra Sala backe, Rosendal och Bäcklösa. En mindre kaka för 
respektive byggherre leder till ett behov av att maximera bebyggelseytan för att 

maximera vinsten eller i vissa fall ens kunna ta risken. Det här är en anledning 
till att många Uppsalabor upplever att det har byggs alldeles för tätt. En annan 

är att kommunen inte planerat in tillräckligt med yta och grönska mellan husen 
dvs de olika byggherrarnas projekt. Här behövs det tydligare och tuffare 
riktlinjer från kommunen för att kunna stå emot kortsiktiga vinstintressen. 

Dessutom handlar det om framkomlighet för utryckningsfordon och färdtjänst. 
Fordon ska kunna köra i båda riktningarna mellan huskropparna. 

 
Att bo för tätt och utan möjlighet att se träd och annan grönska från sitt fönster 
kan påverka de boendes hälsa negativt. För tät bebyggelse hör inte hemma i en 

långsiktigt hållbar bebyggelse där människor ska kunna bo och trivas under 
många decennier. Olika riktlinjer har tagits fram av kommunen för att 

säkerställa en viss arkitektur, grönytefaktor m.m. men det är min mening att 
dessa behöver ses över och kompletteras för att inte förtäta sönder vår vackra 
stad och kommun.  

 
Centerpartiet yrkar således om 

 
att  komplettera och ändra nuvarande riktlinjer för planering av nya 

bostäder till att säkerställa mer än tillräcklig yta, ljusinsläpp och 

grönska mellan huskropparna 
 

 
 

 
 
 

  
Mia Nordström  

Centerpartiet 

  



 

 

Motion av Mia Nordström (C) 

 

Utsläppsfri fordonsflotta år 2025  
 

Uppsala kommun har som mål att nå en fossilfri fordonsflotta år 2020. Det är en 
utmaning i sig och väldigt ambitiöst då regeringens mål för Sverige är 2030.  

 
Samtidigt går utvecklingen av elbilar, batterier och laddinfrastruktur snabbt och 

runt 2023 förväntas en elbil kosta lika mycket som motsvarande fossildrivna bil. 
Dessutom krymper skillnaden fortfarande i och med att det nya Bonus Malus 
systemet trädde i kraft 2018. Det innebär bland annat att det ges ett statligt 

bidrag om 60 000 kr vid nyinköp av utsläppsfria elbilar. 
 

Den begränsade biogas som produceras av det kommunalägda bolaget Uppsala 
Vatten kan med fördel fortsätta användas i bussflottan och på sikt användas till 
andra fordon eller som en förnybar källa till fjärrvärme. Därmed finns inga skäl 

till att biogasbilar ska vara en del av kommunens framtida fordonsflotta.  
 

Centerpartiet har den mest offensiva, företagsvänliga och verklighetsförankrade 
miljöpolitiken och vi nöjer oss sig inte med fossilfrihet. Dessutom handlar det om 
framkomlighet för utryckningsfordon och att bilar ska kunna köra i båda 

riktningarna mellan huskropparna. Vi ser redan nu visionen om en helt 
utsläppsfri fordonsflotta i hela kommunen där kommunens egen flotta ska gå i 

bräschen för omställningen. 
 
Centerpartiet yrkar därför på: 

 
att Uppsala kommun ska anta målet en utsläppsfri fordonsflotta år 2025  

 

 

 

 

 

 

Mia Nordström 

Centerpartiet  



 

 

Motion av Mia Nordström (C) 

 

Inför miljözon 3 i Södra staden from år 2022 
 

I Södra staden eller Dag Hammarsköldsstråket planeras för över 20 000 nya 
bostäder och minst 50 000 nya invånare. Området kommer under lång tid att 

vara Uppsala kommuns prioriterade nya stadsdelsområde. Området sträcker 
sig från Rosendal till Sunnersta och inkluderar Ulleråker, Ultuna och 

Bäcklösa. Den största miljöutmaningen i Ulleråker är närheten till 
rullstensåsen och dricksvattenförsörjningen. Därmed bör inga fordon med 

förbränningsmotor tillåtas i området. 
 

Med miljözon 3 from år 2022 kan kommunen begränsa fordonstrafiken till 
endast utsläppsfria fordon. Det innebär fordon utan förbränningsmotor, 

lokala utsläpp och motorbuller. Tillåtna fordon blir i så fall elbilar, 
laddhybrider när de körs på el, och framtida vätgasbilar. 

 
Centerpartiet yrkar  

att Uppsala kommun inför miljözon 3 i Ulleråker from år 2022 

 

 

 

 

 

 

Mia Nordström 

Centerpartiet  



 

 

 

Motion av Mia Nordström (C) 

 
Förenkla för barn och ungdomar att idrotta 
 

Idag sitter vi en allt större del av tiden, både barn och vuxna, i skolan, på 
jobbet, i bilen, på tåget och ofta framför datorer, mobiltelefoner och IPads. 

 
Om en allt större del av tiden ägnas åt stillasittande och aktivering av enbart 

hjärnan, och en allt mindre del av tiden till rörelse och aktivering av flera 
sinnen, så leder det till mer fysisk och psykisk ohälsa. Därför är det idag så 
otroligt viktigt att samhället hjälper barn och föräldrar till en mer aktiv fritid. 

 
Vi lever också i en tid då många upplever tidsbrist och ett oändligt 

informationsutbud. Sammantaget ger detta nya utmaningar och möjligheter 
till en mer aktiv fritid. Men att som förälder söka bland det stora utbudet av 

idrott och att anmäla i tid kräver en ganska hög motivation, IT kompetens, 
kunskap i det svenska språket och inte sällan en ganska god ekonomi för att 

ha råd. 
 

En idrottspeng till alla skolbarn och en applikation som samlar idrott- och 
fritidsutbud för barn och ungdomar i kommunen kan vara lösningar som 

underlättar för att aktivera fler barn och föräldrar i idrotts- och föreningslivet. 
 

Centerpartiet yrkar för 
 

att  utveckla förslag som idrottspeng för en mer aktiv fritid för 
skolbarn 

 

att  i samverkan med idrotts- och föreningslivet i kommunen utveckla 
en applikation som samlar och förenklar information om 

öppettider, kostnader, anmälan, buss- och cykelförbindelser 
 

 
 

 
 

 
 

Mia Nordström 
Centerpartiet 

 




