
Ärende 5 

Projektdirektiv Ultunaområdet 

 

Yrkande 

Moderaterna  

 

Vi yrkar: 

Att skrivningar om spårväg utgår och ersätts med BRT.  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Christopher Lagerqvist (M) 

  



Ärende 5 

Projektdirektiv för Ultunaområdet  

Yrkande 

Kristdemokraterna 

Vi kristdemokrater är medvetna om att bostadsbyggande kan innebära förtätning av områden, men vi vill att 

om förtätning sker så ska hänsyn tas till områdets historia och befintliga grönytor. För tät och hög bebyggelse 

riskerar att återskapa misstagen från miljonprogrammen, vilket inte är en bostadsvision som Uppsala ska sträva 

efter. I projektdirektivet sägs att det ska byggas småhus och marklägenheter – vi kristdemokrater anser att vi 

ska planera för egnahemsområden även i denna geografi (som vi tidigare föreslagit för Stabby och Söderby). En 

variation mellan lägenheter på max 4-5 våningar och villor skulle både öka attraktiviteten på området, öka 

tryggheten för de boende och bidra till att visionen om att möta mångfalden av människors behov uppfylls.  

Vi yrkar därför  

Att det inom området ska planeras för egnahemsområden och att de lägenheter som byggs skall vara på max 4-

5 våningar. Dokumenten skall justeras efter denna inriktning. 

Att en 4H-gård ska planeras på ett sätt som gör att den smälter in i befintlig gårdsstruktur i området. 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

 

  



Ärende 8 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och 

våld mot anställda  

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Det är bra att KD:s (och C:s) förslag på tillägg i svaret bifölls i KSAU, arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet mot hot 

och våld är viktigt inom hela kommunen. Det är viktigt att skilja på trygghets- och säkerhetsaspekterna och ge 

personalen en bättre kompetens på området. 

När det gäller hot och våld mot förtroendevalda så är den kanske allra viktigaste åtgärden att ha en tydlig 

serviceanda i hela kommunorganisationen, med en öppen och transparent attityd mot allmänhet och andra 

intressenter. Det är när man försvarar uppenbart ohållbara beslut och inte lyssnar på kommunmedborgarna 

som man bygger upp ett politikerförakt som i förlängningen i vissa fall leder till (oacceptabla) hot och våld mot 

politiker. 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

 

 

 

 

 

  



Ärende 10  

Uppföljning per mars/april och helårsprognos 2021 för kommunstyrelsen  

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna hade ett eget budgetförslag för 2021. Detta skulle inneburit en skattesänkning på 30 öre, 

och en bantning av kommunadministrationen, vilket skulle fått konsekvenser för verksamhetsplan och uppdrag 

till och inom kommunstyrelsen. 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

 

Ärende 11 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi per mars/april 2021 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

 

Kristdemokraterna hade ett eget budgetförslag för 2021. Den skulle för kommunen inneburit en skattesänkning 

på 30 öre, en satsning på äldreomsorgen, minskad administration, ett förbättrat företagsklimat och ökat fokus 

på trygghet för kommuninvånarna. Med vår budget hade det varit andra mål att följa upp i denna 

verksamhetsuppföljning 

 

Jonas Segersam (KD) 

  



Ärende 12 

Bostad för alla, program och handlingsplan för bostadsförsörjningen 2021-2024 

 

Yrkande 

Moderaterna, Kristdemokraterna 

 

I bilaga 2 yrkar vi:  

 

Att Sista meningen i sjätte stycket på sida 6/18 stryks ” Beståndet av hyresrätter och 

 hyresrätter med relativt lägre hyra behöver därför värnas och minst 30 % av 

 nyproduktionen ska vara hyresrätter.", 

att Delmål 1.4 på sida 7/18 stryks ”Tillkommande bostäder kompletterar de 

 upplåtelseformer som saknas i ett delområde.” och ersätts med ”1.4 I områden med 

 mycket hög andel hyresrätter bör dessa kompletteras med olika former av ägt eller delägt 

boende”, 

att delmål 2.2 på sida 8/18 stryks, 

I handlingsprogrammet yrkar vi:  

att åtgärd 2.1.4 utgår,  

att åtgärd 2.1.6 ändras till: ”Motverka svarta andrahandsuthyrningar”  

samt,  

att  ovan föreslagna ändringar i bilaga 2 också utgår ur handlingsprogrammet. 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Christopher Lagerqvist (M) 

Jonas Segersam (KD) 

  



Ärende 20 

Svar på motion om utvärdering av åtgärder inom daglig verksamhet i ljuset av covid-19 från Jonas Petersson 

(C) med flera  

Yrkande 

Kristdemokraterna 

Att bifalla motionen 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

Ärende 21 

Svar på motion om bastu i finskt förvaltningsområde från Artemis Lumarker (V)  

Yrkande 

Kristdemokraterna 

Att avslå motionen 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

Ärende 22 

Svar på motion om återvandring från Linnea Bjuhr (SD)  

Yrkande 

Kristdemokraterna 

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att identifiera på vilka sätt personer som önskar återvända till sina 

hemländer kan, vad gäller de kommunala instanser de har kontakt med, få bättre information och stöd i 

processen att flytta tillbaka, och därmed anses motionen besvarad. 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

 


