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Nr 125. Motion av Emma Wallrup 
(V) om att kartlägga ekosystemtjäns-
terna i Uppsala kommun 
KSN-2012-1023 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen i enlighet med föredrag-
ningen i ärendet. 
 
Maria Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen. 
 
Uppsala den 22 maj 2013 
På kommunstyrelsen vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia 
Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch (KD), Marlene 
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson 
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande; Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malm-ström (MP). 
 
Ärendet 
Emma Wallrup (V) har i motion. väckt den 24 sep-
tember 2012, yrkat att kommunfullmäktige be-
slutar att ge gatu- och samhällsmiljönämnden i 
uppdrag att göra en pilotutredning för att peka ut 
viktiga lokala ekosystemtjänster, att tillsammans 
med lokal miljöorganisation bjuder in andra orga-
nisationer och näringslivet för att inleda en dialog 
om hur natur och miljö påverkar lokalsamhället, 
samt tillsammans med kommunstyrelsen därefter 
ta fram en plan för hur man kan beakta de eko-
nomiska, sociala och miljömässiga aspekterna i 
den fysiska planeringen med hänseende på de kart-
lagda ekosystemtjänsterna. Bilaga 1 
 

Remissbehandling 
Motionen har remitterats till gatu- och samhälls-
miljönämnden (GSN). Bilaga 2. 
 
Nämnden instämmer i motionens intentioner att det 
är angeläget att ekosystemtjänster värdesätts inom 
ramen för samhällsplaneringen. GSN anser däre-
mot att värdering av ekosystemtjänster är en fråga 
av övergripande karaktär och att den följaktligen 
bör hanteras av kommunstyrelsen. 
 
Föredragning 
Forskningen kring ekosystemtjänster och hur de 
kan beräknas och hanteras är under utveckling. Att 
i ett lokalt perspektiv utveckla kunskapen kring 
och synliggöra ekosystemtjänster är en strategisk 
fråga för det hållbara samhälle som Uppsala kom-
mun vill och ska vara. Kommunstyrelsen har där-
för i direktiven till aktualiseringsprövningen av 
översiktsplanen lagt in en undersökande studie 
kring de lokala ekosystemtjänsterna. Därmed krävs 
inget särskilt uppdrag med anledning av motionen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
 
 














