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§ 103

Motion av Stefan Hanna (C) om fler parkbänkar för äldre samt motion av 

Stig Rådahl (M) om möjliggörande för Uppsalabor och företag att bidra till 

ökad tillgänglighet i centrala Uppsala 

KSN-2017-2014, KSN-2016-2360 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med gatu- och samhällsmiljönämnden ta fram förslag 

till regler om sponsring av stadsmöblering för beslut i kommunfullmäktige, samt 

att därmed besvara motionerna. 

Reservationer 

Stefan Hanna (C), Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M) och Mohamad Hassan (L) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att bifalla motionerna. 

Yrkanden 

Stefan Hanna (C), Therez Olsson, Rikard Sparby, Mats Gyllander (alla M) och Mohamad Hassan (L) 

yrkar bifall till motionerna. 

Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Sammanfattning 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 7–8 november 2016, att gatu- 

och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att ta fram en modell för att genom privat sponsring  

delfinansiera parkbänkar längs promenadstråk. 

Stig Rådahl (M) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 24 april 2017, att kommunfullmäktige 

beslutar att möjliggöra sponsring av parkbänkar i Uppsala kommun. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) med fleras bifallsyrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens skrivelse den 18 april 2018. 

Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018.
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Motion till Uppsala kommunfullmäktige 

Möjliggör för Uppsalabor och företag att bidra till ökad tillgänglighet 
i centrala Uppsala 

Centrala Uppsala är en fantastisk plats präglad av handel, kultur, restauranger och parker. 
Kommunen, Uppsala Citysamverkan AB och andra aktörer har under årens gång arbetat 
målmedvetet med frågor som rör säkerhet, ordning, trivsel, tillgänglighet — allt för att skapa 
ett levande och attraktivt city. Alla upplever dock inte city som attraktivt. Ofta handlar det om 
problem som för andra kan tyckas små, men som är mycket begränsande för den som är 
drabbad så som att oftare än andra behöva stanna och vila trötta, onda eller skakande ben. 

Moderaterna tror att det finns ett stort intresse för Uppsalas företag att medverka till att 
centrala Uppsala blir mer attraktivt och tillgängligt för alla, oavsett ålder, rörelseförmåga eller 
funktionsnedsättning. Vi tror också att det i många fall inte behövs särskilt stora insatser för 
att öka attraktiviteten. 

För äldre personer eller personer med rörelsehinder kan även den kortaste promenaden visa 
sig mycket ansträngande. Att parkbänkar finns tillgängliga i centrala Uppsala eller i parker 
och längst promenadstråk är ett enkelt sätt att minska tröskeln till att ge sig ut. Här skulle 
Uppsalas företagare och enskilda kunna få spela en bidragande roll genom att sponsra eller 
helt finansiera parkbänkar. 

Fenomenet med sponsrade parkbänkar finns redan idag i flertalet kommuner runt om i landet 
så som t.ex. Malmö, Lidingö och Partille. Att sponsra en parkbänk är något som både företag 
och privatpersoner i dessa kommuner kan göra som minne av någon närstående, en gåva till 
allmänheten eller i present till någon. Flera kommuner har använd sig av sponsring på olika 
sätt för att få näringsliv och enskilda personer att bidra till upprustningen av det gemensamma 
offentliga rummet. 

Vi tror att Uppsalas företagare skulle vilja och kunna spela en avgörande roll för att 
tillgängliggöra centrala Uppsala om de får möjlighet. Det ligger självklart i deras intresse att 
Uppsala är attraktivt för alla. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar 

att möjliggöra sponsring av parkbänkar i Uppsala kommun. 

()e-d4-k_ 
Stig Rådahl (M) ers. Kommunfullmäktige 
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Kommunfullmäktige 

Motion av Stefan Hanna (C) om fler parkbänkar för äldre samt 
motion av Stig Rådahl (M) om möjliggörande för Uppsalabor och 
företag att bidra till ökad tillgänglighet i centrala Uppsala 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med gatu- och samhällsmiljönämnden ta 
fram förslag till regler om sponsring av stadsmöblering för beslut i kommunfullmäktige, samt 
 
att därmed besvara motionerna. 
 
Ärendet 
Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 7–8 november 2016, att gatu- 
och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att ta fram en modell för att genom privat sponsring 
delfinansiera parkbänkar längs promenadstråk. 
 
Stig Rådahl (M) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 24 april 2017, att 
kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra sponsring av parkbänkar i Uppsala kommun. 
 
Motionerna återges som bilaga 1 respektive 2. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.  
 
Gatu- och samhällsmiljönämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 21 mars 2018 och 
beslutade att föreslå kommunfullmäktige att som svar på motionerna uppdra till gatu- och 
samhällsmiljönämnden att ta fram förslag till regler om sponsring av stadsmöblering för 
beslut i kommunfullmäktige. Protokollsutdrag återges som bilaga 3. 
 
Sedan gatu- och samhällsmiljönämnden behandlade ärendet har ett arbete för att ta fram en ny 
sponsringspolicy initierats inom kommunledningskontoret. Gatu- och samhällsmiljönämndens 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
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förslag har inom ramen för kommunstyrelsens beredning av ärendet bedömts lämpligt att 
kopplas till och omhändertas inom ramen för arbetet med policyn. 
 
Föredragning 
Välplanerade och välskötta parker med bänkar är självklara och nödvändiga inslag i tätorter.  
 
I Mål och budget 2018–2020 finns ett uppdrag att identifiera rekreationsstråk och 
tillgängliggöra parkbänkar inom ramen för en äldrevänlig stad. Under 2017 genomförde gatu- 
och samhällsmiljönämnden en inventering av parkbänkarna i kommunen. Inventeringen 
kommer att leda till en plan för åtgärder. Planen kommer att utarbetas i dialog med bland 
annat det kommunala pensionärsrådet. Nämnden har avsatt investeringsmedel i 2018 års 
budget för genomförandet av parkbänksstrategin. 
 
Lidingö och Danderyds kommuner har infört regler om sponsring av parkbänkar.  
Genom att öppna för privatpersoner och företag att bidra med parkbänkar kan fler bänkar 
tillkomma eller rustas upp. Detta ligger också väl i linje med kommunens ambition att vara en 
äldrevänlig stad. En trevlig utformning med plaketter ger också ett personligt intryck vilket 
gör parken mer attraktiv.   
 
Inom kommunledningskontoret pågår arbete med att revidera och aktualisera de 
kommungemensamma riktlinjerna för sponsring. Kommunstyrelsen föreslås i samverkan med 
gatu- och samhällsmiljönämnden ta fram förslag till regler för privatpersoners och företags 
sponsring av stadsmöblering som ligger i linje med en ny sponsringspolicy. Den nya 
sponsringspolicyn kommer att tas upp för beslut i kommunfullmäktige och regelverket för 
stadsmöblering kan med fördel tas fram inom ramen för arbetet med policyn. Sponsringen ska 
avse kommunens möblering som ingår i planer för anskaffning eller upprustning.  
I sammanhanget kan nämnas att kommunen har haft ett samarbete med Rotary för att 
möjliggöra samverkan med den ideella sektorn kring parkbänkar och annan parkutveckling. 
 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Plats och tid: Bergius, 13:00 – 15:20 

Beslutande: 
 

Marlene Burwick (S), Ordförande
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice 
ordf 
Erik Pelling (S) 
Caroline Hoffstedt (S) 
Ulrik Wärnsberg (S) 
Loa Mothata (S) 
Rickard Malmström (MP) 
Ilona Szatmari Waldau (V) 
Therez Olsson (M) 
Rikard Steinholtz (M) 
Mats Gyllander (M) 
Mohamad Hassan (L) 
Stefan Hanna (C) 
Jonas Segersam (KD) 
Simon Alm (SD) 
 

Ersättare: 
 

Gustaf Lantz (S), t o m § 90 
Linda Eskilsson (MP)  
Hanna Mörck (V)  
Daniel Rogozinski (V)  
Anne Lennartsson (C)  
Carolina Bringborn (M)  
Markus Lagerqvist (M)  
Eva Edwardsson (L)  
 

Övriga  
deltagare: 

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa 
Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Mats Norrbom, 
stadsbyggnadsdirektör. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Erik Boman, 
presschef. Politiska sekreterare (V), (M), (L), (C) och (KD). Susanne Eriksson, 
politisk stabschef (S). Jan Franzén, handläggare. 
 

Utses att justera: Jonas Segersam (KD) Paragrafer: 76 - 105 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2018-03-21 

§ 17

Motion av Stefan Hanna (C) om fler parkbänkar för äldre samt motion av 
Stig Rådahl (M) om möjliggörande för Uppsalabor och företag att bidra 
till ökad tillgänglighet i centrala Uppsala 
GSN-2018-0256 

Beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar föreslå fullmäktige besluta 

att som svar på motionerna uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att ta fram förslag till regler 
om sponsring av stadsmöblering för beslut i kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Stefan Hanna (C) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 7-8 november 2016, att gatu-och 
samhällsmiljönämnden får i uppdrag att ta fram en modell för att genom privat sponsring 
delfinansiera parkbänkar längs promenadstråk. 

Stig Rådahl (M) föreslår i motion, väckt vid sammanträdet den 24 april 2017, att 
kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra sponsring av parkbänkar i Uppsala kommun. 

Motionerna återges som bilaga 1 respektive 2 till tjänsteskrivelsen. 

Föredragning 

Välplanerade och välskötta parker med bänkar är självklara och nödvändiga inslag i tätorter. 

I Mål och budget 2018-2020 finns ett uppdrag om att identifiera rekreationsstråk och tillgängliggöra 
parkbänkar inom ramen för en äldrevänlig stad. Under 2017 genomförde gatu-och 
samhällsmiljönämnden en inventering av parkbänkarna i kommunen. Inventeringen kommer att leda 
till en plan för åtgärder. Planen kommer att utarbetas i dialog med bland annat det kommunala 
pensionärsrådet. Nämnden har avsatt investeringsmedel i 2018 års budget för genomförandet av 
parkbänksstrategin. 

Lidingö och Dandeiyds kommuner har infört regler om sponsring av parkbänkar. 

Genom att öppna för privatpersoner och företag att bidra med parkbänkar kan fler bänkar tillkomma 
eller rustas upp. Detta ligger också väl i linje med kommunens ambition att vara en äldrevänlig stad. 
En trevlig utformning med plaketter ger också ett personligt intryck vilket gör parken mer attraktiv. 

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås få i uppdrag att ta fram förslag till regler om 
privatpersoners och företags sponsring av parkbänkar för beslut i kommunfullmäktige. Sponsringen 
ska avse kommunens bänkar som ingår i planer för anskaffning eller upprustning. 

Justerandes sign Utdrags bestyrkande 
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Uppsala, den 7 november 2016 

Motion om fler parkbänkar för äldre 

Det lilla kan betyda mycket när det gäller hälsa, motion och friskvård. Bland de viktigaste 
åtgärder politiken kan vidta för att främja en god hälsa återfinns att göra det möjligt och 
enkelt för människor att gå ut med hunden, ta en promenad i parken eller cykla en sväng 
när det passar dem. 

Detta stärker inte bara människors hälsa, det stärker också deras frihet och egenmakt. 
Många motionsfonner kräver att man tar hänsyn till när kommunen har lediga halltider, när 
gymmet har öppet eller om det går bussar till simhallen. Att ta en promenad eller en 
cykeltur kan man emellertid göra helt och hållet på eget bevåg. 

Lågintensiva motionsfonner som dessa är särskilt viktiga för äldre personer som av 
exempelvis ledbesvär eller funktionsnedsättning kan vara förhindrade att utöva mer 
högintensiva motionsformer. För äldre personer kan emellertid också lågintensiv motion 
vara ansträngande, varför det är viktigt att det finns parkbänkar eller motsvarande 
viloplatser längs promenad- och cykelstråk. 

Kommunens resurser är emellertid begränsade, och att ta resurser från exempelvis 
äldreomsorgen, skolan eller ungdomars idrott för att satsa på fler parkbänkar vore 
svånnotiverat. Därför menar vi att kommunen bör möjliggöra för privatpersoner och 
företag att donera en parkbänk eller liknande. 

Utöver att bidra till en attraktivare och mer funktionell stadsmiljö samt bättre 
förutsättningar för spontan motion skulle detta stärka känslan av samhörighet och social 
tillit i Uppsala. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige 

att ge gatu- och samhällsmiljönämnden i uppdrag att ta fram en modell för att 
delfinansiera parkbänkar längs promenadstråk genom privat sponsring. 

Stefan Hanna, kommunalråd 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 
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