
Ärende 5 

Fördelning av statsbidrag från Socialstyrelsen 2021 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna och Moderaterna 

För att säkerställa att insatserna får avsedd effekt är det viktigt att följa upp hur de 

statsbidragsfinansierade projekten faller ut, med relevanta nyckeltal och indikatorer. Detta bör göras 

och återrapporteras till kommunstyrelsen senast i början av 2022. Därför var det positivt att vårt 

yrkande med det innehållet bifölls. 

 

Jonas Segersam (KD) 

Fredrik Ahlstedt (M) 

  



Ärende 7 

Direktiv för bostadssatsning på landsbygden 

 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi yrkar 

 

att  stryka de två punkterna under avsnitt 2 på sidan 6 som lyder: 

Dessutom ska från år 2025 bostadsbyggandet (i termer av givna bygglov): 

• i de prioriterade tätorterna sammantaget årligen överstiga det samlade 

bostadsbyggandet på landsbygden, utanför detaljplan. (Gunsta och Storvreta undantagna) 

• i var och en av de prioriterade tätorterna årligen överstiga bostadsbyggandet i respektive 

omgivande bygd (se karta nedan). (Undantag: Järlåsa och Vänge som saknar infrastrukturella 

förutsättningar),  

 

att  i föredragningen på sida 2 i missivet stryka att programmet bara ska gälla de 

prioriterade tätorterna, till förmån för att det istället ska gälla för att överbygga hinder 

generellt för att stärka äganderätten och möjliggöra byggande för en stärkt landsbygd,  

 

att lägga till stärkt äganderätt med fokus på fler bostäder och etableringar på landsbygden 

och i våra prioriterade tätorter som mål under avsnitt 2 på sidan 5,   

 

att  skrivningar i arbetet med översiktsplanen görs om för att stimulera ett ökat 

bostadsbyggande där det är möjligt, samt 

 

att  förslag på åtgärder som underlättar för byggande på landsbygden utanför de 

prioriterade tätorterna presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2021.  

 

 

Therez Almerfors (M) 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

  



Ärende 7 

Direktiv för bostadssatsning på landsbygden 

Yrkande 

Kristdemokraterna 

Tidigare i vår lämnade vi in en motion om hur Uppsalas landsbygd kan utvecklas med utgångspunkt i 

de 36 socknar som finns. Socknarna är föregångare till dagens kommuner och har sitt ursprung som 

centralplatser långt tillbaka i vikingatid/järnålder, där sedan, när Uppland kristnades, kyrkor 

uppfördes. Gränserna till dessa socknar har sparats för eftervärlden genom att alla landets invånare 

folkbokförs i distrikt sedan 2016. Distrikten motsvarar i sin tur de gamla socknarna.  

När vi nu utvecklar Uppsala kommuns landsbygd vore det en stor vinst att använda dessa gamla 

bygdecentra, och på så vis kunna samla bebyggelsen i redan naturliga centralplatser. Flera av dessa 

”kyrkbyar” har redan service, i form av skola, äldreboenden och liknande. Några få har blivit större 

orter, men de allra flesta sockenkyrkor ligger nästan helt för sig själva ute på den uppländska 

landsbygden. Varför skapa nya bebyggelsecentra långt inne i skogen, bara för att man har markägare 

som är intresserade av att exploatera mark, när man kan använda gamla centra för en expansion av 

bebyggelsen på landsbygden?  

Ett exempel är Danmark, där det vid kyrkan finns både skola och bygdegård. När nu bebyggelse växer 

till en bit bort hade orten varit betjänt av att samla ny bebyggelse på ett mer strukturerat sätt. Ett 

annat, lite större, exempel är Rasbo, med orten Gåvsta. Där har kyrkbyn hamnat strax norr om orten 

som har skola och äldreboende. Även där behöver man bättre samla, och även välja namn så att det 

blir en rationell utveckling.  

På många av de här mindre orterna finns det efterfrågan på någon form av mindre lägenheter, och 

då vore det rimligt att placera dessa just vid det gamla sockencentrat.  

Vi yrkar: 

Att befintliga sockenstrukturer såsom ortsnamn och centralplatser ska beaktas i utvecklingen av 

Uppsala kommuns landsbygd.  

 

Jonas Segersam (KD) 

  



Ärende 15 

Deklarationen för en stark demokrati 

Yrkande 

Kristdemokraterna och Moderaterna 

 

Man brukar säga att demokratin måste vinnas av varje generation för att bestå. I Uppsala har vi den 

senaste tiden haft en debatt om demokratiskt underskott med anledning av minoritetsstyrets sätt att 

hantera det nya politiska landskapet. Bland annat har man brutit mot kommunallagen för att 

arvodera Vänsterpartiet som utgör parlamentariskt underlag, och hållit nere samrådsprocessen kring 

utbyggnadsprojektet i Sydöstra stadsdelarna till ett minimum, med enbart digitala möten.  

Förhoppningsvis kan vi dock samlas runt demokratin som begrepp, eftersom alla partier säger sig stå 

för denna styresform – även om tolkningarna av innehållet kan skifta något. På så sätt kan vi utgå 

från en uppslutning runt demokratin och de mänskliga rättigheterna i det fortsatta arbetet. 

2019 pågick en omfattande debatt om kommunens föreningsbidrag utifrån ett demokratiskt 

perspektiv. Saken gällde studieförbundet Ibn Rushd, som av flera kommuner och regioner nekats 

bidrag eftersom de inte anses vila på en demokratisk grund och har kända kopplingar till Muslimska 

brödraskapet. Uppsala kommun har trots detta valt att ändå bevilja förbundet pengar. Samma år 

genomfördes en utredning på uppdrag av Folkbildningsrådet. Rapporten rekommenderade, trots 

stora tveksamheter, att ge fortsatt statsbidrag men var ändå så kritisk att Region Uppsala använder 

den som motivering för att avslå Ibn Rushds ansökan. I beslutsunderlaget till avslaget citeras 

utredningen (s. 6): 

”Slutsatserna handlar om Ibn Rushd som en betydelsefull aktör som bidrar till att målen med 

folkbildningen delvis uppfylls. Men de handlar också om idémässiga svagheter och direkta 

felsteg som är problematiska utifrån folkbildningsanslagets syften och villkor.”  

I rapporten nämns vidare att kritik framförs rörande könsdiskriminering, antisemitism och homofobi. 

Kritiken vinner i viss utsträckning stöd i rapportens egna slutsatser (s. 7): 

”För det andra framstår vissa ämnen som ”no go-zones” som till exempel anti-semitism och 

homofobi. Tabun är knappast något unikt för Ibn Rushd. Men det är inte försvarbart att ett 

statligt finansierat studieförbund undviker att hantera värderingsmotsättningar och 

värdekonflikter som är centrala i en demokratisk samhällsutveckling.” 

En organisation kan naturligtvis hävda att man följer demokrati, men om man lägger en helt annan 

tolkning i begreppet förlorar det sitt värde. Demokrati är dessutom inte bara en beslutsregel, utan ett 

skydd för minoriteter och säkerställande av mänskliga rättigheter.  

För att säkerställa att det inte råder några som helst tvivel om att Uppsala kommun inte finansierar 

föreningar som kopplas till antidemokratiska åsikter, rasism och antisemitism bör ytterligare ett 

åtagande läggas till. 

Vi yrkar: 

Att som åtagande för Uppsala kommun lägga till:  

”Genomlysning av demokratisk struktur i föreningar  

I samband med översyn av bidrag som Uppsala kommun beviljar säkerställa att den mottagande 

aktören ställer sig bakom de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna.” 

Jonas Segersam (KD) Fredrik Ahlstedt (M) 



Ärende 19 

Åtgärder maj 2021 för att mildra effekterna för det lokala näringslivet med anledning av covid-19 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi yrkar  

 

Att Uppsala kommun återbetalar avgifter för 2020 avseende tillsyn av serveringstillstånd. 

Kostnaden ska tas från kommunstyrelsens ekonomiska ram för 2021. 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

 

Jonas Segersam (KD) 

  



Ärende 19 

Åtgärder maj 2021 för att mildra effekterna för det lokala näringslivet med anledning av covid-19  

Yrkande 

Kristdemokraterna 

Under pandemin har många småföretagare fått se sina företag sakna uppdrag, vilket lett till att man 

tvingats söka andra jobb. Kultursektorn är ett område där stödet till många frilansande musiker / 

konstnärer etcetera aldrig har nått ut och de har hamnat utan försörjning. Även handel, service- och 

besöksnäringarna är hårt drabbade. 

För politiker och de offentliganställda som administrerar stöd och näringslivssatsningar har dock 

lönerna kommit in på kontot utan förändring, oberoende av närvaro på arbetsplatsen eller insatser. 

Tyvärr har de flesta av de handläggare som ska säkerställa stöd till de utsatta småföretagarna ingen 

egen erfarenhet av företagandets villkor. 

Att som minoritetsstyret nu föreslår, förutom Uppsala-alliansens förslag om efterskänkta avgifter, 

som enda insats ge bidrag till näringslivsfrämjande organisationer ger en skev bild av insatserna mot 

de företagare som drabbas hårt av nuvarande Corona-situation.  

Vi anser att hela kommunorganisationen måste ställa om mot ett näringslivsfrämjande 

förhållningssätt. Ett första steg på den vägen är att utbilda kommunala tjänstemän i företagandets 

villkor. Beslut om detta har redan fattats i Handlingsplan för Näringslivsprogrammet 2021-2023, men 

det behövs en kunskap särskilt om hur företag drabbats under pandemi-tiden, och riskerar att 

drabbas efter denna. 

Tyvärr tar det tid att förändra den mycket negativa attityd som finns gentemot kommunen bland 

företagare och näringsliv – en allvarlig situation som det socialdemokratiskt ledda styret under 7 år 

inte tagit på tillräckligt stort allvar. 

 

Vi yrkar: 

Att i den utbildning som genomförs när det gäller företagares villkor särskilt situationen för 

småföretag drabbade av Corona belyses 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

  



Ärende 20 

Förbättrade förutsättningar för semester och aktiviteter i närområdet sommaren 2021 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi yrkar 

 

Att lägga till en åtgärd som lyder: omgående se över det utökade behovet av tillfälliga 

parkeringsplatser vid kommunens badplatser i sommar och strukturera upp samt 

utöka dessa i syfte att fler bilar ska få plats att parkera,  

 

att stryka åtgärden ”Ökat idrottsutbud i form av tillfälliga utomhusgym” till förmån för att 

upprätta permanenta utegym på väl valda platser,  

 

att stryka åtgärden ”Sommaranställda träningsinstruktörer”,  

 

att styrka åtgärden ”Projektanställning av utvecklingsledare”,  

 

att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla motion om ett Uppsala 

med plats för sport och rekreation från Markus Lagerquist (M),  

 

att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla motion angående en 

genomlysning av det offentliga rummet för att maximera tryggheten från Therez 

Almerfors (M), 

 

att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla Motion om utveckling 

av friluftslivet från Jonas Segersam (KD), 

 

 

   

  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

 

Jonas Segersam (KD)  

  



Ärende 20 

Förbättrade förutsättningar för semester och aktiviteter i närområdet sommaren 2021  

Yrkande  

Kristdemokraterna 

I föreliggande ärende har en mängd förslag från oppositionen samlats och ska nu presenteras som 

minoritetsstyrets satsningar inför sommaren. Vi har exempelvis lyft vikten av fler grillplatser, 

exempelvis i Årike Fyris, och KD har tillsammans med V motionerat om bättre tillgänglighet till 

badplatser.  

Det är bra att styret nu satsar inför sommaren, delvis med redan tilldelade statliga medel som redan 

beslutats om, så att fler Uppsalabor ska kunna ”hemestra” i den nära omgivningen, och även 

besökare från närliggande områden kunna välkomnas.  

Vi hade gärna sett ännu fler satsningar, såsom en uppdatering av linnéstigarna (som vi motionerat 

om), fler badplatser (som inte tycks bli klara till sommaren tyvärr, som Vårdsätra och Trehörningen), 

och bättre information och skyltning. 

På Destinations Uppsalas hemsida marknadsförs dock kommunens verksamheter betydligt mer 

omfattande än näringslivets och enskilda aktörers, som också är viktiga bidrag till en omfattande och 

spridd ”hemester”-verksamhet i vår kommun. Exempelvis lyfts endast kommunala anläggningar fram 

under kategorin ”Utflykter för barnfamiljer”, samtidigt som man underlåter att nämna något av de 

andra alternativen som finns i kommunen, såsom olika typer av lekland och/eller destinationer. 

Vi yrkar: 

Att hemställa åt Destination Uppsala att ha en likvärdig och heltäckande marknadsföring av både 

offentliga och privata anläggningar  

 

Jonas Segersam (KD)  



Ärende 21 

Utreda och föreslå utveckling av kamerabevakning av skolfastigheter och i skolmiljön 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi yrkar 

 

Att                     föreslå kommunfullmäktige att uppdra till Utbildningsnämnden att skyndsamt 

fortsätta implementera kameraövervakning där behovet finns,  

att                     föreslå kommunfullmäktige att uppdra till Uppsala kommuns Skolfastigheter AB att 

skyndsamt fortsätta implementera kameraövervakning där behovet finns.  

 

att föreslå kommunfullmäktige att i bifalla Therez Almerfors motion om ”att utveckla 

kommunens trygghetsarbete i våra bygder” som lämnades in den 13 februari 2021,  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Jonas Segersam (KD)  



Ärende 21 

Utreda och föreslå utveckling av kamerabevakning av skolfastigheter och i skolmiljön  

Yrkande 

Kristdemokraterna 

Det finns många positiva exempel på hur god effekt denna typ av kamerabevakning ger, inte minst på 

Gränbyskolan som tack vare detta både förhindrat och klarat upp brott. Mot bakgrund av hur lång tid 

det tagit för S, L och MP-styret att få upp trygghetskameror på brottsutsatta platser i Uppsala, såsom 

Resecentrum, är det särskilt viktigt att säkerställa att inte även detta blir en långbänk, utan 

genomförs skyndsamt. 

Vi yrkar: 

Att såväl utredning av behov av kamerabevakning som återrapport och förslag till åtgärder ska ske 

skyndsamt, genom tillägg av ordet ”skyndsamt” i de båda att-satserna. 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

 

  



Ärende 22 

Utveckling av Uppsala konstmuseum, konsthallsverksamhet, historiskt centrum och slottsparken 

Yrkande 

Moderaterna 

 

Vi yrkar 

 

att ändra att-sats 1 så att denna lyder: Uppsala kommun fastställer placeringen av 

Uppsala konstmuseum till kvarteret Kaniken i enlighet med tidigare utredningsförslag, 

 

att ändra att-sats 2 då att denna lyder: Uppsala kommun har som avsikt att Uppsala 

konstmuseum ska placeras i kvarteret Kaniken så att tillgängligheten och upplevelsen för besökarna 

samt villkoren för verksamheten förbättras, samt 

 

att avslå att-sats 3-8. 

 

  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Christopher Lagerqvist (M)  



Ärende 22 

Utveckling av Uppsala konstmuseum, konsthallsverksamhet, historiskt centrum och slottsparken 

Yrkande 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna har aldrig stött en fördubbling av Konstmuseets yta och kostnader, utan föreslog 

tidigt (vilket också en gemensam utredning mellan landstinget och kommunen av Eva Schöld 2011 

föreslog) att verksamheten inom Upplandsmuséet och Konstmuseet borde samordnas. Hade man 

gått på den linjen hade man kanske kunnat förebygga att Uppsala Universitet nu lämnat samarbetet 

med Konstmuseet när det gäller deras samlingar. Framöver ökar det handlingsfriheten när det gäller 

utställningsytor i såväl slottet som akademikvarnen (och Gamla Uppsala efterhand). Det är därför 

utmärkt att minoritetsstyret bifaller detta förslag från KD. 

KD har också föreslagit konsthall på stan, och det är bra att detta nu vidare utreds, på samma sätt 

som vi anser att Uppsala slott som besöksmål behöver utvecklas.  

Vi avstyrker dock den kraftiga anslagsökningen till Konstmuseet från nuvarande 13 mnkr till 

beräknade 40-50 mnkr oberoende av placering. 

Vi yrkar: 

Att avslå attsats 1 och 8. 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

  



Ärende 26 

Svar på motion om artificiella träd från Therez Almerfors (M) 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi yrkar: 

Att bifalla motionen.  

 

Therez Almerfors (M) 

Jonas Segersam (KD) 

  



Ärende 27 

Svar på motion om kommunalrådsarvoden från Tobias Smedberg (V), och på motion om att 

halvera vice ordförandens arvoden från Tobias Smedberg (V), med flera 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi yrkar 

 

Att avslå motionen, samt 

 

att minska antalet kommunalråd med en person.  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

 

Jonas Segersam (KD) 

  



Ärende 28 

Svar på motion om matbodar från David Perez (SD) 

Yrkande 

Moderaterna 

 

Vi yrkar 

 

Att flytta de foodtrucks som idag står nedanför Uppsala domkyrka till Fyris torg.  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

 

Therez Almerfors (M) 

 

Christopher Lagerqvist (M) 

 

  



Ärende 28 

Svar på motion om matbodar från David Perez (SD) 

 

Särskilt yttrande 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna motionerade för flera år sedan om större möjligheter för Food-Trucks i Uppsala. 

Tyvärr har inte denna verksamhet fått den frihet och utveckling som vi hade önskat, utan några få 

vagnar finns ofta placerade mer eller mindre stationärt. Tillgängligheten till mat från mindre 

serveringstjänster på stan behöver utvecklas, och då kan permanenta bodar vara en av lösningarna. 

 

Jonas Segersam (KD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ärende 30 

Svar på motion om studentbostäder från Olle Romlin (C) och Diana Zadius (C) 

Särskilt yttrande 

Inledningsvis ville styret avslå motionen, men efter yrkande från KD som övriga instämde i valde man 

att i stället besvara den. Det är viktigt att ta tillvara alla goda idéer för att underlätta studenters 

boendesituation, och därför vore det märkligt att avslå en vällovlig motion. 

Även om det idag finns relativt gott om studentbostäder måste Uppsala kommun och Uppsalahem / 

Studentstaden vara mer aktiv i att säkerställa framtida tillgång på studentbostäder i Uppsala. Ett 

närmare samarbete med studentnationernas bostadsstiftelser är viktigt, och även möjligheten för 

andrahandsuthyrning av privata bostäder, som till stor del styrs av nationell lagstiftning. 

 

Jonas Segersam (KD) 

 


