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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokollsutdrag

Datum:
2019-10-08

§ 301
Svar på motion om att införa miljözon 3 i Södra
staden from år 2022 av Mia Nordström (C)
KSN-2018-3412
Beslut
Kommunstyrelsens
arbetsutskottföreslårkommunstyrelsenföreslåkommunfullmäktige
besluta
1. attavslå motionen.
Beslutsgång
Ordförandeställerföreliggandeförslagmot avslagoch finner att arbetsutskottetbifaller
detsamma.
Sammanfattning
MiaNordström(C)föreslåri en motion väcktvid kommunfullmäktigessammanträdeden 5
november2018att Uppsalakommuninför miljözon3 i Ulleråkerfrån och med år 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
daterad20 september2019
Motionom att införa Miljözon3 i SödraStadenfrom år 2022från MiaNordström(C)
Protokollsutdragfrån kommunstyrelsensarbetsutskott4 juni 2019§ 206
Protokollsutdragfrån gatu-och samhällsmiljönämnden2 maj 2019§ 49

Justerandessignatur

Utdragsbestyrkande
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Datum:
2019-09-20

Stadsbyggnadsförvaltningen

Diarienummer:
KSN-2019-2208

Kommunstyrelsen

Handläggare:
Sandberg Kristina

Svar på motion om att införa Miljözon 3 i Södra
Staden from år 2022 av Mia Nordström (C)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Ärendet
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 5 november 2018 att Uppsala kommun inför miljözon 3 i Ulleråker från och med år
2022.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.
Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade den 2 maj 2019 att bifalla motionen
med tillägget att göra undantag för arbetsfordon under utbyggnadstiden.
Barn-, jämställdhets-, och näringslivsperspektiven bedöms inte relevanta med
föreliggande förslag till beslut.
Föredragning
Att skydda dricksvattentäkten i Ulleråker är ett fortsatt prioriterat område för Uppsala
kommun. Syftet med lagstiftningen gällande miljözon 3 är dock endast att förbättra
luftkvaliteten. Då detta inte är den primära utmaningen i Ulleråker är ett införande av
miljözon 3 inte ändamålsenligt. Av den anledningen riskerar ett sådant beslut
dessutom att inte klara en prövning hos länsstyrelsen.
Ett införande av miljözon 3 till 2022 hade krävt att invånarna i Ulleråker ställer om till
elfordon, bränslecellsfordon eller gasfordon inom tre år. Samtidigt skulle kommunen
ha fortsatt använda arbetsfordon med förbränningsmotor i samma område under
utbyggnaden av Ulleråker fram till 2035.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
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Ekonomiska konsekvenser
Ej relevant i detta ärende.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Joachim Danielsson
stadsdirektör

Mats Norrbom
stadsbyggnadsdirektör

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
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KOMMUNSTYRELSENS
ARBETSUTSKOTT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-06-04

§ 206

Motion av Mia Nordström (C) om att införa miljözon 3 i Södra staden från
och med 2022
KSN-2018-3412
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att återremittera ärendet till kommunledningskontoret.
Särskilt yttrande
Stefan Hanna (-) lämnar ett särskilt yttrande:
Det är orimligt att hela det berörda området, och där boende, redan 2022 ska drabbas av en miljözon
3.
Sammanfattning
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 november
2018, att Uppsala kommun ska införa miljözon 3 i Ulleråker från och med år 2022.
Yrkanden
Stefan Hanna (-) yrkar avslag till motionen.
Erik Pelling (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret.
Beslutsgång
Ordförande ställer först Erik Pellings (S) återremissyrkande mot ärendets avgörande idag och finner
att ärendet återremitteras.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 24 maj 2019.
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