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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 95

Svar på mot ion om upprustning och
plantering av t räd och grönska i Uppsala från
Mats Åhlund (C)

KSN-2020-02125

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Mats Åhlund (C) har i en motion väckt 19 maj 2020 föreslagit att Kungsängsgatan
mellan Bangårdsgatan och Kungsängstorg ska rustas upp, samt att Dragarbrunnsgatan
mellan Bäverns gränd och Strandbodgatan ska rustas upp i enlighet med
föredragningen i motionen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets förslag 23 mars 2021 § 94
Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021
Bilaga 1, Motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala
från Mats Åhlund (C)
Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 16 februari
2021

Yrkanden

Fredrik Ahlstedt (M) och Stefan Hanna (-) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkande om
bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen Datum:
Protokollsutdrag 2021-04-07

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Reservat ion

Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Särskilda yttranden

Jonas Petersson (C) lämnar ett särskilt yttrande:
Centerpartiet tycker det är olyckligt att den slitna och eftersatta miljön i södra centrum
och norra Kungsängen ger intryck av att staden tar slut där. För att göra området mer
attraktivt vill Centerpartiet att det ska rustas upp och förses med mer grönska.

Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Uppsalas city behöver utvecklas mycket mer attraktivt och löpande underhållas bättre.
Det är viktigt för att city ska vara en attraktiv besöksdestination både för Uppsalabor och
besökare som kommer från andra samhällen. Den yttre miljön är också viktig för att bidra
till kommersiella verksamheter i city som lider allt mer av e-handelsutmaningar och av
att city upplevs som allt mer otillgängligt.
Inslag av grönska bidrar mycket till att under vår, sommar och höst göra en plats
attraktiv. Vi är många som anser att en kraftfull asfalt- och betongmiljö inte bidrar till
trivsel i vårt centrala offentliga rum. De gröna värdena som del av stadsbilden ska alltid
säkerställas för att skapa en attraktiv boendemiljö samt en miljö som lockar inresande
besökare.



Sida 10 (26) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-03-23 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 94  

Svar på motion om upprustning och 
plantering av träd och grönska i Uppsala från 
Mats Åhlund (C) 

KSN-2020-02125 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Sammanfattning 

Mats Åhlund (C) har i en motion väckt 19 maj 2020 föreslagit att Kungsängsgatan 
mellan Bangårdsgatan och Kungsängstorg ska rustas upp, samt att Dragarbrunnsgatan 

mellan Bäverns gränd och Strandbodgatan ska rustas upp i enlighet med 
föredragningen i motionen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 

• Bilaga 1, Motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala 

från Mats Åhlund (C) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 16 februari 

2021 

Yrkande 

Jonas Petersson (C) och Fredrik Ahlstedt (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Petersson (C) med fleras yrkande 

om bifall till motionen och finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-03-23 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Reservationer 

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Jonas Petersson (C) med fleras yrkande. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Svar på motion om upprustning och 
plantering av träd och grönska i Uppsala från 
Mats Åhlund (C)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Mats Åhlund (C) har i en motion väckt 19 maj 2020 föreslagit att Kungsängsgatan 

mellan Bangårdsgatan och Kungsängstorg ska rustas upp, samt att Dragarbrunnsgatan 

mellan Bäverns gränd och Strandbodgatan ska rustas upp i enlighet med 

föredragningen i motionen. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen i samråd med 

kommunledningskontoret. 

Perspektiven för barn, jämställdhet och näringsliv anses inte relevanta med 
föreliggande förslag till beslut. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden har behandlat ärendet 16 februari 2021 och 
föreslagit att motionen besvaras med föredragningen i ärendet. Ledamoten för (C) 
reserverade sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen. 

Föredragning 

Gatu- och samhällsmiljönämnden anser att det är av stor vikt att i stadsplaneringen 

tillskapa en funktionell och estetiskt tilltalande grönstruktur på allmän plats. I de 
nybyggnationsområden som nu planeras och byggs läggs stor vikt vid detta, att 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-03-11 KSN-2020-02125 

  
Handläggare:  

Christer Åkerlund 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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exempelvis plantera träd och att anlägga växtbäddar inom gaturummet. Inom befintlig 
infrastruktur tas denna aspekt med i samband med att gator byggs om. 

Under år 2020 rustas gågatan upp och därefter ska busshållplatser på Stora Torget 
flyttas och Stora Torget byggas om. I det arbetet kommer det att planteras träd utmed 
gågatan eftersom träden är en viktig del av gestaltningen där ny växtlighet, bänkar och 

sittpuffar ska inbjuda till möten mellan människor. Gågatan kommer också att förses 

med blomsterplanteringar i urnor, som är något större än dagens urnor.  

Prioritering av utvecklingen i centrum utgår från innerstadsstrategin och ytterligare 
investeringar i linje med motionen har inte kunnat prioriteras inom investeringsramen. 
Däremot pågår ett detaljplanearbete med kvarteret Hugin. Planen ger möjlighet till 

utveckling av kvarteret och syftar till att stärka kopplingarna mellan innerstaden och 

Kungsängen genom att möjliggöra en ny kvartersindelning som bygger vidare på 

innerstadens rutnätsstruktur. Genom att ersätta befintligt kontorskomplex med 
bostäder, förskola, kontor, centrumverksamhet och park skapar planen 
förutsättningar för ett ökat stadsliv.  

Utöver det pågår också planeringen för Uppsala spårväg som kan komma att påverka 
planeringen av trafik och utformning av gatorna i området. Arbete pågår också med att 

ta fram en trafik- och mobilitetsplan för hela Uppsala. 

Utmed de aktuella gatusträckorna är gaturummets bredd varierande och på vissa 

delsträckor begränsat. Det är tillåtet att föra fordon i båda riktningarna utmed 

sträckorna och det finns separata gångbanor på var sida om körbanorna.  Körbanas 
bredd på Dragarbrunnsgatan är cirka 6,8 meter och på Kungsängsgatan cirka 7,5 
meter.  För närvarande finns det avgiftsbelagda parkeringsplatser, parkeringsplatser 

för rörelsehindrade, lastplatser och cykelparkeringsplatser på gatorna. Det finns också 
avgiftsbelagda parkeringsplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade på 

Kungsängstorg.  

Gatornas funktioner måste således utredas med hänsyn taget till de olika 
verksamheternas behov så som sophämtning, varuleveranser, parkeringsplatser, i 

synnerhet parkeringsplatser för rörelsehindrade, cykelparkeringsplatser och den 

rullande trafiken i övrigt som trafikerar gatorna, i förhållande till önskemålet att förse 
gatan med träd eller annan växtlighet. Hänsyn måste också tas till blåljusaktörernas 

framkomlighet.   

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 mars 2021 

• Bilaga 1, Motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala 
från Mats Åhlund (C) 

• Bilaga 2, Protokollsutdrag från gatu- och samhällsmiljönämnden 16 februari 
2021 
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Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 

 



Uppsala, den 19 maj 2020

M o t i o n o m u p p r u s t n i n g o c h p l a n t e r i n g a v t r ä d o c h
g r ö n s k a i U p p s a l a

Uppsala innerstad växer. Tusentals personer har flyt tat in i den nya cit ynära stadsdelen
Kungsängen ( I ndust r istaden) . Gatorna m ellan cent rala Uppsala och Kungsängen, där allt fler rör
sig, är i stort behov av upprustning. Som de nu ser ut ger ut form ningen int rycket av at t staden
tar slut söderut och bidrar t ill at t om rådet uppfat tas som t r ist och uppdelad.

De smala t rottoarerna och m onotona gaturumm et gör at t färre lockas at t ta sig t ill fots och i
stället väljer bilen t rots at t det är en kort st räcka. I och m ed den kom mande upprustningen och
ombyggnat ionen av Ham nplan och om rådet kr ing Skat te- och Livsm edelsverket ser
Centerpart iet et t stort behov av att även kom plet tera m ed en upprustning de gator som utgör
en vikt ig länk mellan I nnerstaden och Kungsängen.

Uppsala kom mun ska arbeta akt ivt med klim atanpassning i alla verksamheter. Stadst rädsåret
innebar dessvärre inte at t t räd planterades i den nu aktuella delen av staden. Grönska och t räd
ska användas för at t erbjuda svalka under värm eböljor. Grönska ökar också t r ivseln och
att rakt iviteten och bidrar t il l et t bät t re innerstadsklimat .

De aktuella gatorna behöver moderniseras, rustas upp och göras at t rakt ivare med
möbleringszoner och mer plats för gående och levande gaturum . Fler t räd och annan grönska
behöver planteras utmed de gator som förbinder cent rala Uppsala m ed den nya stadsdelen i
Kungsängen för at t bryta det m onotona int rycket gatorna ger i dag. Et t t r ivsam mare gaturum
skulle dessutom på sikt kunna locka fler verksam het er som yt ter ligare kan bidra t ill et t m er
levande stadsrum i om rådet .

Med anledning av det ta föreslår jag komm unfullmäkt ige besluta

at t Kungsängsgatan mellan Bangårdsgatan och Kungsängstorg ska rustas upp i enlighet m ed
mot ionens föredragning.

at t Dragarbrunnsgatan m ellan Bäverns gränd och St randbogatan ska rustas upp i enlighet med
mot ionens föredragning.

---------------------------------------
Mats Åhlund (C)
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Gatu-och samhällsmiljönämnden Datum:
Protokollsutdrag 2021-02-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 16

Svar på mot ion om upprustning och
plantering av t räd och grönska i Uppsala från
Mats Åhlund (C)

GSN-2020-02785

Beslut

Gatu-och samhällsmiljönämnden föreslår fullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservat ion

Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

Yrkande

Jonas Petersson (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande ställer det liggande förslaget mot Jonas Peterssons (C) yrkande. Gatu- och
samhällsmiljönämnden bifaller det liggande förslaget.

Sammanfattning

Mats Åhlund (C) har i en motion väckt 19 maj 2020 föreslagit att Kungsängsgatan
mellan Bangårdsgatan och Kungsängstorg ska rustas upp, samt att Dragarbrunnsgatan
mellan Bäverns gränd och Strandbodgatan ska rustas upp i enlighet med
föredragningen i motionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2021
Bilaga 1, Motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala


	Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2021-04-07 § 95
	§ 95
	Svar på motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala från Mats Åhlund (C)
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Reservation
	Särskilda yttranden


	31. Svar på motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala från Mats Åhlund (C)
	Protokollsutdrag 94
	7. Svar på motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala från Mats Åhlund (C)
	7. Svar på motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala från Mats Ålund (C)
	Svar på motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala från Mats Åhlund (C)
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Beredning
	Föredragning
	Ekonomiska konsekvenser
	Beslutsunderlag



	Motion
	Protokollsutdrag Gatu- och samhällsmiljönämnden 2021-02-16 § 16
	§ 16
	Svar på motion om upprustning och plantering av träd och grönska i Uppsala från Mats Åhlund (C)
	Beslut
	Reservation
	Yrkande
	Beslutsgång
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag





