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Inlämnade motioner 1 mars 2021  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Inlämnade motioner 

• Motion om att göra Fyrishov till en alkoholfri zon från Knut Godskesen (-)
• Motion om flyktingmottagande i Uppsala från Therese Rhann (-)
• Motion om kostnadsfritt fika från Therese Rhann (-)
• Motion om demokratiskt avgörande av planerna för Uppsala konstmuseum 

från Jonas Petersson (C) och Olle Romlin (C) 
• Motion om konstmuseum från Simon Alm (-)
• Motion om att utveckla Skyttorp från Tobias Smedberg (V) m.fl.
• Motion om personalråd från Tobias Smedberg (V)
• Motion om att anställa ensamkommande från Hanna Victoria Mörck (V) och 

Per Olov Forsblom (V)
• Motion om att bort köavgiften till Uppsala Bostadsförmedling från Stina 

Jansson (FI) m.fl.
• Motion om att införa en trygghetskarta från David Perez (SD)
• Motion om att förbereda Uppsala kommuns planarbete för differentiering av 

strandskyddet från Mattias Johansson (C)
• Motion om att utveckla trygghetsarbetet i bygderna från Therez Almerfors (M)
• Motion om Jällaskolans attraktionskraft från Therez Almerfors (M), Jonas 

Petersson (C) och Jonas Segersam (KD)
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Motion om att göra Fyrishov till en alkoholfri zon. 
 

 

När detta skrivs har det serverats alkohol på Fyrishov i 21 år. Badets huvudmålgrupp är barn, 
unga och barnfamiljer.  Det är inte värdigt en modern, aktiv och i en övrigt barnvänlig kommun 
som Uppsala Kommun, att i 2021 fortsätta att bidra till barn och ungdomars felaktiga intryck 
om att badliv och alkohol hör ihop. 
 
På dessa 21 år har det hänt mycket med samhällets kunskap om hur alkohol påverkar 
människans bedömningsförmåga, och det är dags att göra Fyrishov till en alkoholfri zon. Idag 
vet vi bättre, och även om alkoholkonsumtionen är nedåtgående är statistiken sorglig: 

 50% av alla som drunknar har alkohol i blodet.  

 70% av alla som dör i småbåtsolyckor har alkohol i blodet. 
 
Vad har då dessa siffror med Fyrishov att göra?  
Jo, Uppsala Kommun ger ett ansikte utåt till landsdelens barn och unga om att bad och alkohol 
hör ihop. De barn och ungdomar som besöker Fyrishov idag, kan vara de som kan komma att 
ingå i ovanstående statistik i framtiden. Detta kan omöjligt vara Uppsala Kommuns uppdrag.  
 
Under den senaste 10-årsperioden har den totala alkoholkonsumtionen minskat med 9%. Detta 
är en trend Uppsala Kommun måste kopplas på. Låt istället Fyrishov bli känt för ett mycket 
stort och spännande utbud av alkoholfria drycker. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar jag för: 
 

 Att göra Fyrishov till en alkoholfri zon. 

 Att utöka dryckesutbudet på Fyrishov med alkoholfria drycker. 
 

På detta sätt bjuder vi in Fyrishov till ett modernt och ansvarstagande 2021. 
 
Uppsala den 2021-01-19 
 
Knut Godskesen 
Ersättare (-) 
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INGET FLYKTINGMOTTAGANDE UTAN STATLIGT ANSVARSTAGANDE! 

MOTION TILL UPPSALA KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 9 FEBRUARI 2021 
Therese Rhann (-) 

UPPSALA SKA TA SIN DEL AV ANSVARET – MEN INTE PÅ BEKOSTNAD AV VÄLFÄRDEN 
I Uppsala ska vi ta vår del av ansvaret för det svenska flyktingmottagandet. Det är en självklarhet. 

Men det ska aldrig ske på bekostnad av Uppsalabornas välfärd. Kvaliteteten inom vården, skolan och 

omsorgen, eller inom annan kommunal verksamhet i Uppsala, ska inte försämras på grund av att 

Uppsala kommun tar emot flyktingar. Staten måste ta ansvar för den migrationspolitik som förs på 

riksnivå. Det ansvaret ska inte vältras över på vare sig Uppsalaborna eller invånarna i någon annan 

kommun i Sverige. 

Detta är grundläggande, och borde kunna tas för givet. Men nu är det dags att säkerställa att det 

också blir så. Kommunfullmäktige i Uppsala behöver ta reda på hur det förhåller sig. 

DAGS ATT SKAFFA SIG KONTROLL ÖVER KOSTNADERNA FÖR FLYKTINGMOTTAGANDET 
Sedan årtionden tillbaka är skola, vård och omsorg hårt pressade på grund av den nedskärningspolitik 

som styrande politiska partier fört i riksdag, landsting och kommuner. Här i Uppsala beslutades i bud-

geten i november om ytterligare nedskärningar i de kommunala verksamheterna om ca 340 miljoner 

kr för innevarande år, 2021. Nedskärningarna sker både i form av s.k. effektiviseringar, nedhyvling av 

anslagen till de olika verksamheterna med ett visst procenttal, och i form av borttagna eller minskade 

demografiska uppräkningar. Det sistnämnda innebär som bekant att de kommunala verksamheterna 

inte kompenseras i budgeten för ökad belastning till följd av förändringar av befolkningens samman-

sättning (ökat antal barn i skolan eller äldre inom äldreomsorgen, till exempel). 

Det ökade flyktingmottagande, särskilt från 2015 och framåt, har ställt de nedskurna kommunala 

verksamheterna inför än svårare utmaningar. Behoven har ökat inom ett flertal områden. Barn i 

nyanlända familjer, som utgör en snabbt växande andel av det totala antalet elever, har ofta ett 

större behov av hjälp och stöd i skolan och förskolan. Även inom till exempel SFI-undervisning, social-

tjänst, kommunala arbetsmarknadsåtgärder och andra verksamheter ställer flyktingmottagandet 

krav på ökade ekonomiska och faktiska resurser. Uppsala kommuns årliga kostnader för försörjnings-

stöd har också ökat med flera hundra miljoner kronor under de senaste åren, vilket Liberalernas 

Mohamad Hassan själv har knutit till Uppsala kommuns relativt stora flyktingmottagande. 

Det är dags att Uppsala kommun skaffar sig kontroll över hur stora kommunens kostnader för 

flyktingmottagandet har varit under de senaste åren. Den kunskapen behöver vi ha för att kunna föra 

en ansvarsfull politik själva i kommunfullmäktige och för att kunna kräva av staten att den tar ansvar 

för sin migrationspolitik. Jag yrkar därför att kommunfullmäktige ska uppdra åt de berörda nämn-

derna att utreda vilka kostnader Uppsala kommun haft för flyktingmottagandet från 2015 och 

framåt.  

DAGS ATT TA REDA PÅ OM STATEN HAR LÄMNAT ERSÄTTNING FÖR KOSTNADERNA FÖR 

FLYKTINGMOTTAGANDET 
Staten lämnar viss ersättning under de första åren efter kommunplacering av nyanlända. Men hur 

långt räcker den ersättningen? Ersätter staten Uppsala kommun för de kostnader som kommunen 
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haft? Det är bara om svaret är ja på den frågan som staten kan sägas ha tagit ansvar för sin 

migrationspolitik. 

Redan på hösten 2019 varnades det om att den statliga ersättningen för flyktingmottagandet skulle 

minska, samtidigt som kostnaderna, bland annat för försörjningsstöd, befarades fortsätta öka. För-

modligen är vi redan idag i ett läge då den statliga ersättningen sinar men en stor del av arbetet med 

att integrera och etablera de människor som kommit hit kvarstår, och därmed och kostnaderna för 

detta. Och invandringen till Sverige fortsätter att vara stor, knappt 90 000 uppehållstillstånd bevil-

jades under 2020, vilket förmodligen kommer att leda till att det fortsätter att placeras ett relativt 

stort antal nyanlända i Uppsala. 

Det är hög tid för Uppsala kommun att skaffa sig kunskap om hur stor del av kostnaderna för flykting-

mottagandet som täcks av statliga bidrag till Uppsala kommun. Jag yrkar därför de berörda nämn-

derna ska redovisa i vilken grad kostnaderna för flyktingmottagandet sedan 2015 har täckts av de 

särskilda statsbidragen som lämnats till Uppsala kommun under den nämnda perioden. 

INGET MER FLYKTINGMOTTAGANDE UTAN STATLIGT ANSVARSTAGANDE  
Om rätt förutsättningar hade getts så hade det inte varit något problem för Uppsala kommun att ta 

emot och integrera flyktingar, inom rimliga gränser. Uppsala kommun har dock, i likhet med alla 

andra kommuner runtom i landet, inte getts de resurser som krävs, vare sig att upprätthålla kvali-

teteten i välfärdstjänsterna eller sköta mottagande och integration av nyanlända invandrare. Lång-

siktig planering från regering och riksdag saknas. Det råder brist på personal inom skola, vård och 

omsorg och stor bostadsbrist i många delar av landet, vilket vi känner v tydligt här i Uppsala. Att i 

detta läge ge kommunerna ansvaret för flyktingmottagandet och på det sättet belasta redan hårt 

trängda verksamheter utan rimlig ekonomisk kompensation, det är ansvarslöst. 

Uppsala kommun ska dock inte agera ansvarslöst. Om statens politik är att vi ska ha ett fortsatt 

flyktingmottagande, då kräver vi ett statligt ansvarstagande. Tillräckliga resurser måste skjutas till 

från statens håll, så att kommunmedborgarnas tillgång till välfärdstjänster tryggas när fler nyanlända 

invandrare ska tas emot. Om man inte kräver detta från kommunens sida så sviker man kommun-

medborgarna – oavsett om de bott här i hela sina liv eller endast några år.  

Det enda ansvarsfulla är därför att Uppsala kommun villkorar fortsatt mottagande av nyanlända 

invandrare med att staten ger full täckning för de kostnader som Uppsala kommun ådras genom det 

mottagandet. Jag yrkar därför att kommunfullmäktige ska förklara för det första att Uppsala kommun 

kräver att staten ska ge full täckning för de kostnader som Uppsala kommun haft för flyktingmot-

tagandet sedan 2015 och kommer att ha för fortsatt flyktingmottagande framöver, samt för det 

andra att Uppsala kommun vägrar att ta emot fler nyanlända invandrare om staten inte ger sådan 

kostnadstäckning. 
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YRKANDEN 
Jag yrkar att Uppsala kommunfullmäktige ska 

1. uppdra åt de berörda nämnderna att i) utreda vilka kostnader Uppsala kommun haft för 

flyktingmottagandet från 2015 och framåt samt ii) redovisa i vilken grad dessa kostnader har täckts 

av de särskilda statsbidragen som lämnats till Uppsala kommun under den nämnda perioden, 

2. kräva att staten ska ge full täckning för de kostnader som Uppsala kommun haft för 

flyktingmottagandet sedan 2015 och kommer att ha för fortsatt flyktingmottagande framöver, och  

3. förklara att Uppsala kommun vägrar att ta emot fler flyktingar om staten inte ger sådan 

kostnadstäckning. 



Fika ska vara kostnadsfritt


I Uppsala kommun finns det cirka 940 personer som är sysselsatta inom 
daglig verksamhet. Daglig verksamhet är en av insatserna enligt LSS, lagen 
om stöd och service. Det finns 12 olika utförare inom den dagliga 
verksamheten i kommunen. Varav Uppsala kommun sysselsätter cirka 80 
procent av alla som har daglig verksamhet. Brukare inom daglig verksamhet i 
Uppsala kommun har en ersättning på 61 kronor om dagen om de jobbar 5 
timmar eller mer. De som arbetar mindre än 5 timmar har en ersättning på 51 
kronor om dagen. Ersättningen betalas ut de dagar brukaren är närvarande 
på sin dagliga verksamhet. Vid ledighet eller sjukdom betalas ingen 
ersättning ut. På de flesta dagliga verksamheter betalar brukarna 150 kronor 
i månaden för att få kaffe, knäckebröd, pålägg och kakor. Kommunens 
helstidspolitiker har gratis fika. Det är orimligt och snålt att de som är 
sysselsatta inom daglig verksamhet ska lägga nästan tre dagslöner för att få 
fika på sin arbetsplats. 


Jag yrkar på 


att kommunfullmäktige ska besluta att fika ska vara kostnadsfritt för brukare 
på daglig verksamhet.


att kostandsfritt fika för brukare ska vara ett krav för privata utförare vid 
upphandlingar av daglig verksamhet. 


Therese Rhann (-)



MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-02-17 

Motion om demokratiskt förankrat beslut om planerna för 

Uppsala slott 

 
Den 16 februari presenterade tre partier representerande en minoritet av Uppsala 

kommunfullmäktige sin plan för framtida lokalisering av Uppsala konstmuseum. Planerna 

inbegriper en omfattande tillbyggnad av Uppsala slott samt uppförandet av en mycket 

iögonfallande hissanordning i Slottsparken. 

 

Planerna innebär ett stort ingrepp i det centralt belägna byggnadsminnet Uppsala slott, 

liksom i det kulturmiljöskyddade riksintresset kring slottet. Den föreslagna hissanordningen 

skulle dessutom konstituera en betydande och bestående förändring av Uppsala stads 

skyline och siktlinjer mot slottet. Därutöver kommer en så hög konstruktion i anslutning till 

den känsliga miljön på och i åsen kräva rejäla och djupa fundament, vilket medför risker för 

Uppsalas framtida dricksvattenförsörjning. 

 

Centerpartiet menar att ovanstående sammantaget gör att frågan om konstmuseets 

framtida placering kvalificerar som ett ärende ”av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt för kommunen”. Därmed kan beslutet enligt 5 kap. 1 § kommunallagen inte 

delegeras till kommunstyrelsen, utan måste avgöras av oss folkvalda i kommunfullmäktige. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi 

 

att beslutet om framtida lokalisering av Uppsala konstmuseum ska tas i Uppsala 

kommunfullmäktige med hänvisning till kommunallagens påbud om frågor av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 

Jonas Petersson (C) 

 

Olle Romlin (C) 



Motion om konstmuseum 
Uppsala kommun håller på med att arbeta fram förslag till beslut till framtida konstmuseum för Uppsala. 

Det framgår nu av mediarapporteringen att delar av styret avser att gå vidare med ett förslag om att 

kraftigt angripa kulturmiljön på Uppsala slott i syfte att skapa rum och nya vägar till ett större 

konstmuseum på platsen.  

Samtidigt framgår det att majoriteten av partierna i fullmäktige inte har intresse av att genomföra dessa 

planer av en rad gemensamma eller olika skäl: 

1. Man vill inte förstöra kulturmiljön vid Uppsala slott som redan är en av Uppsalas främsta

turistmagneter i befintligt skick

2. Man vill gå konsten till mötes med annan lokalisering närmre resecentrum vid exempelvis

Kaniken.

3. Man vill inte alls prioritera en storsatsning på ny konstlokal

Av dessa förhållanden att döma bör inte några förslag om att lokalisera en utbyggnation av konstmuseum 

vid Uppsala slott kunna vinna demokratiskt stöd för ett genomförande. Då framkommer istället att 

byggplanerna ska kuppas igenom på det viset att delar av styret försöker avgöra frågan i kommunstyrelsen, 

utan att ta hänsyn till fullmäktige. I kommunstyrelsen är majoritetsförhållandena annorlunda eftersom man 

i uppgörelser mellan olika partier i valtekniska samarbeten haft ett givande och tagande som landat i denna 

obalans mellan partierna i fullmäktige och styrelsen i just denna sakfråga, där det valtekniska samarbetet 

mellan MP-V-S-L inte är överens om konstmuseum.  

Det som nu alltså tycks vara på gång att ske är ett kuppförsök från S-V-L där de vill få igenom sin vilja 

genom att förvägra kommunfullmäktige att avgöra frågan, trots att man är mycket väl medvetna om att 

deras vilja sannolikt saknar tillräckligt stöd i den högsta beslutande nivån. Sådant riskerar att göda 

misstroende och politikerförakt, vilket i sig också är tragiskt. 

Frågan behöver adresseras i kommunfullmäktige genom motion eftersom kommunstyrelsen verkar avse 

att försöka ta frågan ifrån den högsta beslutande församlingen. 

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad inför kommunfullmäktige 

att nysatsning på konstmuseum inte genomförs vid Uppsala slott och att fortsatt upparbetning av 

kostnader för en sådan lokalisering avbryts 

Att kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för lokalisering av nysatsning på konstmuseum 

vid annan plats än Uppsala slott inför ett framtida avgörande i kommunfullmäktige 

Uppsala den 17 februari 2021

Simon Alm
Ledamot, kommunfullmäktige



 

                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige           2021-03-01 

 

Ta vara på Skyttorp! 
 

Uppsala kommun har som mål att hela kommunen ska leva. Landsbygden och 

tätorterna ska inte glömmas bort eller bortprioriteras. Vidare har kommunen ett 

intresse av att styra utvecklingen mot de områden som har goda förbindelser med 

befintlig kollektivtrafik, framförallt tågsträckan.  

 

Mot denna bakgrund ter sig Skyttorp som en nästan ideal ort för kommunen att satsa på. 

Men idag riskerar många att uppleva Skyttorp som bortglömd. Stationsområdet 

kännetecknas av nedlagda industrifastigheter. Intrycket är nedgånget.  Mycket av 

utvecklingen på orten har trots tågstationen skett en bra bit bort från stationsområdet och 

tillfället har inte tagits i bruk för att utnyttja det stationsnära läget till fullo. En del av marken 

runt stationen är i privat ägo men kommunen äger själv en del mark söder om 

stationsområdet, någonting som i sig kan motivera en satsning på området.  

 

Mindre bostäder, hyresrätter och seniorbostäder på landsbygden efterfrågas av många 

kommunmedborgare. Fler boende kan även utgöra ett underlag för den lokala handeln och 

annan service, vilket skapar arbetstillfällen och höjer livskvaliteten i området. För att 

tillfredsställa behovet av nya bostäder och för att möjliggöra hållbara transporter i linje med 

våra högt uppsatta mål för hållbar utveckling bör inte kommunen vara sena med att utnyttja 

sina stationsnära lägen. Ett första steg vore att initiera kontakt med dagens markägare och 

inleda en diskussion om utvecklingsmöjligheterna i Skyttorp. Att låta denna bygd fortsätta 

stagnera vore ett rejält slöseri med resurser.  

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

 

att kommunen påbörjar ett planarbete för att utveckla Skyttorp (i samråd med nuvarande 

markägare) 

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)    Magne Björklund (v)    Ingela Ekrelius (v) 

  

 

 

  



 

                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige          2021-03-01 

 

Ta vara på personalens kompetens 
när budgetar arbetas fram 
 

Anställda som befinner sig på golvet i en verksamhet har ovärderliga insikter och 

erfarenheter som borde komma till användning när såväl fullmäktiges som 

nämndernas egna budgetar arbetas fram. Men än finns inte ett bra system för att 

involvera personal och chefer nära verksamheten i budgetberedningsarbetet. Viktiga 

röster riskerar att inte bli hörda.  

 

För att ta till vara på kompetensen och kunskapen som finns i kommunens verksamheter, 

men som vi idag går miste om i budgetprocessen, rekommenderar vi ett system med 

personalråd. Ett personalråd arbetar med att stärka medarbetarnas inflytande och 

delaktighet. När det kommer till budgetarbetet har personal och chefer nära verksamheten 

en mer komplett bild på verksamhetens möjligheter och behov än vad politiken rimligen kan 

ha. Det har även varit ett frekvent återkommande önskemål från kommunens verksamheter, 

och i synnerhet inom äldreomsorgen, att de ska få tycka till i budgetprocessen.  

 

Uppsala kommun arbetar sedan flera år mot en mer tillitsbaserad styrning. Att implementera 

ett system med personalråd i samtliga förvaltningar kan anses rymmas inom samma idéram, 

även om det inte handlar om ledarskap som sådant. Att ta tillvara kompetensen som finns 

hos vår personal och våra chefer och därigenom informera nämnder och förvaltningar innan 

de politiska besluten ska tas i samband med budgetarbete, bör vara en självklarhet för den 

organisation som vill lita på och ta tillvara personalens erfarenhet och kunskap. Att låta 

golvnära röster höras kan bara leda till mer välinformerade val när budgetar arbetas fram på 

politisk nivå.  

 

 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet  

 

att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en vägledning för hur nämnderna och de 

kommunala bolagen ska arbeta för medarbetarinflytande i budgetberedningsprocesserna, 

förslagsvis genom att införa personalråd. 

 

 

 

 

 

Tobias Smedberg (v)   

 

 

  



 

                    Vänsterpartiet 

                         uppsala.vansterpartiet.se 

Motion till Uppsala kommunfullmäktige            2021-03-01 

 

Ta tillvara på kompetensen – 
anställ ensamkommande! 
 

På ett Zoom möte med Uppsalastödet (en ideell grupp) om ensamkommande ungdomar 

under hösten 2020 framkom information som var både upprörande och stötande. Det handlar 

enligt uppgift om en grupp på ca 70 personer som drivs runt mellan olika tillfälliga 

boendelösningar. De har i stort inga insatser från samhällets sida.   

 

De får ingen medicinsk vård, de får inget boende, de får inget arbete trots utbildning, de får 

inget stöd från socialtjänsten eller andra myndigheter som kollektivt kört ner sina huvuden i 

sanden. Det stöd de får är från människor, vanliga Uppsalabor, som jobbar och engagerar 

sig ideellt på humanistisk grund. Kommunen har frånhänt sig allt ansvar och lastar över 

ansvaret på enskilda Uppsalabor som inte kan se dessa människors utsatta situation utan att 

försöka göra något för dem. 

 

Kommunen har ett grundläggande ansvar för alla människor som bor eller vistas i 

kommunen enligt Socialtjänstlagen och utifrån en humanistisk människosyn. 

 

Det är inte rimligt att Uppsala kommun helt överlåter ansvaret för dessa papperslösa 

personer på enskilda uppsalabor.  

 

Ca 50% av gruppen kommer från Afghanistan och övriga 50% från ett tiotal olika länder. Det 

handlar om ungdomar med tillfällig uppehållstillstånd som måste fixa tillsvidareanställning på 

6 månader efter avslutad utbildning. Sverige har släppt in dessa personer och dessutom 

utbildat flera av dem till gymnasiekompetens och nu finns de här i Uppsala. Det börjar bli 

bråttom för många av dem att hitta en anställning för att inte bli utvisad.  

 

Det är här kommunen kan göra en insats genom att anställa människor ur den här gruppen. 

Många har trots allt utbildat sig inom vård och omsorg.  

 

 

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på 

 

att anställa de personer i gruppen papperslösa som har genomgången utbildning, som 

gymnasieutbildning, och som riskerar utvisning om inte en anställning hittas inom sex 

månader efter avslutad gymnasieutbildning, inom kommunen i till exempel äldreomsorgen för 

att ta vara på den utbildning som dessa personer genomgått. 

 

 

 

 

 

Hanna Victoria Mörck (v)     Per Olof Forsblom (v)  

  



Motion: Ta bort köavgiften till Uppsala bostadsförmedling

På en redan ansträngd bostadsmarknad där tillfälliga och osäkra kontrakt ökar, behöver vi arbeta för att
stärka den kommunala bostadsförmedlingen. För ett antal år sedan infördes en köavgift till den
kommunala bostadskön, ett beslut som blev starkt kritiserat. Feministiskt initiativ vill därför åter göra
bostadskön kostnadsfri.

Genom att ta bort köavgiften gör vi det lättare, och för vissa helt enkelt ekonomiskt möjligt, att stå i
bostadskö och få en lägenhet med ett säkert kontrakt. Rätten till bostad är en mänsklig rättighet och
kommunen har det yttersta ansvaret för sina invånare. Det bör därmed vara en självklarhet att bostadskön
bekostas av just kommunen.

Även förmedlingsavgiften som nya hyresgäster behöver betala vid påskrivning av kontrakt behöver ses
över. Det finns ingen anledning att förmedlingsavgiften ska falla på hyresgästen, när det är den som under
en lång tid framöver kommer att betala hyra till hyresvärden. Om en förmedlingsavgift ens är nödvändig,
vore en rimligare slutsats att det är hyresvärden som betalar en förmedlingsavgift till bostadsförmedlingen
efter förmedling av bostad.

Med anledning av detta yrkar vi:

- Att köavgiften till Uppsala bostadförmedling tas bort

- Att förmedlingsavgiften för hyresgästen vid kontraktskrivning tas bort

Stina Jansson  (F!)
Lovisa Johansson (F!)
Charlie Strängberg (F!)
Josef Safady Åslund (F!)



 
 

 

 

 

 

 

Motion om att införa en trygghetskarta 

 
 
 
En av våra främsta uppgifter är att verka för en tryggare kommun och att uppsalaborna ska kunna känna 
sig trygga när de vistas ute.  
 
Flera kommuner runt om i Sverige använder sig av en digital trygghetskarta dit medborgare kan lämna 
synpunkter om olika platser runt om i kommunen eller staden. Några kommuner som använder sig av 
detta verktyg är Helsingborg och Avesta.   
 
Detta digitala hjälpmedel gör det enklare för allmänheten att inkomma med synpunkter såsom bristande 
belysning, skadegörelse eller att en plats upplevs som otrygg. Kommunen och medborgare kan se vilken 
gata eller plats som åsyftas, då anmälan markeras ut på en karta. Tillräckligt många anmälningar inom ett 
geografiskt område kan tyda på att kommunen behöver fokusera mer på trygghetsskapande åtgärder och 
arbeta i förebyggande syfte.     
 
Kommunen använder sig idag av ett liknande hjälpmedel för att göra en felanmälan eller lämna 
synpunkter på trafik- och utemiljö.  Detta hjälpmedel är emellertid svårt att hitta på hemsidan och bör 
göras mer lättillgängligt. Det finns möjlighet att göra en anmälan om ”övrigt” men det är oklart vad som 
innefattas under detta begrepp då det inte specificeras. En felanmälan som markerats ut på kartan med 
denna benämning förses även med ett ärendenummer och beskrivningen ”Övrigt: Övrigt”. Det finns 
såvida goda förutsättningar för kommunen att vidareutveckla detta hjälpmedel.   
 

 
 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

 

• att kommunen inför en trygghetskarta på sin hemsida. 
  

Uppsala den 2 februari 2021 
 
David Perez 

 
Ledamot (SD)  

 
 

  
 

 



MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-02-06 

Motion om att förbereda Uppsala kommuns planarbete för 

ökad differentiering av strandskyddet 

En av punkterna i Januariavtalet är att genomföra en reform av strandskyddslagstiftningen. 

Därför tillsatte dåvarande miljöministern Isabella Lövin (MP) en utredning sommaren 2019 i 

syfte att föreslå författningsändringar och andra åtgärder som innebär att strandskyddet 

görs om i grunden. Utredningsdirektivet slog fast att detta skulle ske genom en ökad 

differentiering av strandskyddet, som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder, 

befolkningstätheten och exploateringstrycket varierar i landet. 

 

Reformen skulle särskilt leda till förbättrade förutsättningar för bostäder och 

näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar, i områden 

med lågt exploateringstryck. 

Utredningen är nu färdig och en proposition läggs hösten 2021 för att nya regler ska kunna 

träda ikraft den 1 januari 2022. Ett av de centrala verktyg som föreslås är att kommunerna 

ska kunna utse så kallade landsbygdsområden. Detta med tanke på direktivet att öka 

differentieringen och därmed ge kommunerna ökade möjligheter att inom ramen för PBL 

själva avgöra var det lämpar sig att bygga nära vattendrag. 

 

Enligt förslaget till författningsändring ska kommuner kunna ansöka om att strandskyddet 

upphävs i strandnära områden och kunna redovisa sådana områden i översiktsplan. I dessa 

ska det vara enklare att få dispens. Det ska vara områden som har god tillgång på 

obebyggd mark, inte har stor efterfrågan på mark för bebyggelse och inte är av särskild 

betydelse för något av strandskyddets syften. 

 

Länsstyrelsen ska sedan häva strandskyddet inom ett landsbygdsområde, om kriterier för 

detta är uppfyllda. Prövningen ska beakta om området behövs för enstaka en- eller 

tvåbostadshus, om det behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse att 

utveckla sammanhållen bebyggelse, eller om området behövs för åtgärder som är 

nödvändiga för en verksamhet som har fördel av ett strandnära läge. 

 

Uppsala, såsom varande Sveriges största landsbygdskommun, har allt att vinna på att 

förbereda inför lagändringarna. De nya reglerna kommer att ge större möjligheter till att 

bygga i attraktiva lägen, liksom att fler delar av kommunen – särskilt öster och norr om 

staden – kan utvecklas. Det gynnar hushåll som vill bo utanför tätorter, det ger större 

möjligheter till lant- och skogsbrukare som vill göra insatser för ökad biologisk mångfald och 

det förenklar för företagare och besöksnäringen att utveckla sina verksamheter.  

 

Med anledning av ovanstående yrkar jag därför 

att  Uppsala kommun skyndsamt inleder en process för att – utifrån 

strandskyddsutredningens föreslagna författningsändringar – identifiera 

landsbygdsområden där strandskyddet kan upphävas i strandnära områden  

att  en redovisning av dessa landsbygdsområden inkluderas i arbetet med ny 

översiktsplan för Uppsala kommun 

 

Mattias Johansson (C) 



Mot ion om at t u t vec k la k om m unens t rygghet sarbet e i våra
bygder

Den senaste tiden har flera av kommunens skolor i bygderna utsatts för vandalisering, en
oacceptabel situation. Det är förödande för individen, kostsamt för samhället och det drabbar
elevernas undervisningskvalitet. Det är inte rimligt att våra unga ska komma till skolan efter
helgen och skollokalerna saknar fönster i januarikylan, datorerna är stulna eller det ligger
rester av Mr Musclebomber med kaustiksoda på skolgården efter helgens skadegörelse,
stöld eller vandalisering. Eller att förskolepersonal tvingas städa undan glasflaskor och klotter
för att förskolegården använts som undangömd festplats.

Jag kräver därför att Uppsala kommun agerar kraftfullt för att stävja detta och att
kommunorganisationen sätter samman en funktion som griper över förvaltning och bolag
eftersom ansvaret ofta är delat. Vi måste som kommun måste se över samtliga skolgårdar
för att motverka skadegörelse. Det innefattar bland annat att se över belysning och vid behov
förbättra den. Skumma, mörka platser bör ersättas med mer belysta vilket också skulle
medföra att fler boende i bygden som är ute och promenerar vågar gå in på våra
skolområden. Fler människor i rörelse är positivt. En diskussion bör också ske om det är
rimligt att vi har wifi på kvälls/nattetid på en mörk och instängd skolgård som idag saknar
belysning eller bör man se över exempelvis tidsstyrning/avstängning av wifi på kvälls/nattetid
innan belysning och andra åtgärder finns på plats? En annan åtgärd skulle kunna vara
tillsynsslingor i form av etablerad grannsamverkan, i samverkan med närboende och polis.
Kameraövervakning på särskilt utsatta platser är ytterligare ett bra alternativ som kommunen
bör arbeta vidare med.

Med anledning av ovanstående yrkar jag

At t kommunledningskontoret omgående utreder och tillsätter effektiva åtgärder för
att motverka vandalisering och skadegörelse på skolgårdarna i Uppsala
kommun

Therez Almerfors (M)
13 februari 2021



Motion om att värna Jällaskolans attraktionskraft 

Uppsala 2021-02-19 

År 2017 beslutade kommunstyrelsen i Uppsala kommun att ställa om Jällaskolans lantbruk till att helt 

bli ekologiskt till 2020. Då förordade vi i M, C och KD att endast en del av lantbruket skulle ställas om 

till ekologisk produktion och att en basutbildning i konventionellt jordbrukande skulle finnas kvar och 

utvecklas. Nu är vi i år 2021 och kan konstatera att problemen som uppstått är många.  

Den förändring som genomdrevs innebar stora investeringar i maskiner och anläggningar för 

gödsellagring, kostsamma ombyggnader av stallar och även minskad produktion på grund av färre 

djur och minskad avkastning per djurenhet.  

Framför allt innebär beslutet att Jälla inte kan sälja sin mjölk som ekologisk, trots förändringarna med 

dyrare ekologisk odling. Inget mejeri är på grund av bristande efterfrågan beredd att förädla Jällas 

mjölk som ekomjölk. Den säljs därför nu istället som konventionell, trots förändringarna med dyrare 

ekologisk odling. Efterfrågan på ekologiskt finns inte på det sätt som önskades när beslutet togs.  

Jällaelevernas attraktionskraft på marknaden värnas inte heller eftersom de bara får praktisk kunskap 

i ett produktionssätt. Ekologisk jordbruksproduktion växer i Sverige men konventionell produktion är 

och kommer även fortsatt att vara den klart dominerande produktionsformen. Samtidigt finns inte 

heller vattentäta skott mellan ekologisk och konventionell odling och därtill finns flera andra sätt att 

producera livsmedel så som klimatneutralt, naturbeteskött, perenn spannmålsodling m.m. Kunskap 

och erfarenhet delas mellan de olika produktionsinriktningarna för att på bästa sätt förvalta mark 

och lokal livsmedelsproduktion. Vi vill att Jällas elever ska vara attraktiva på arbetsmarknaden och 

lära sig att hantera flera olika produktionssätt. Bättre vore att fortsätta driva skoljordbruket med en 

mix av både konventionella och ekologiska metoder, vilket på sikt skulle kunna öka intresset för 

utbildningen och förbereda eleverna för en bred arbetsmarknad. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi 

att öka andelen konventionell odling på Jälla för att garantera bättre produktion och 

elevernas attraktionskraft på arbetsmarknaden.  

 

Therez Almerfors (M)  

Jonas Petersson (C) 

Jonas Segersam (KD)  
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