
 Vänsterpartiets yrkanden till KS 210526 

 
KS 210526 Ärende 5. Projektdirektiv för Ultunaområdet  
Uppsala kommun är i stort behov av fler hyresrätter i allmänhet och hyresrätter med lägre hyra i 

synnerhet, genom att öka andelen hyresrätter som upprättas med det statliga investeringsstödet 

kan detta uppnås utan att riskera projektets ekonomi.   

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet   

(1) Att minst 6% av det totala antalet bostäder ska upprättas som hyresrätter som omfattas av 

det statliga investeringsstödet.  

(1) Att minst 50% av det totala antalet bostäder upprättas som hyresrätt.  

 

KS 210526 Ärende 12. Bostad för alla, program för bostadsförsörjningen 2021–2024 

Vänsterpartiet yrkar  

(1) Att programmet och handlingsplanens mål om andel hyresrätter höjs till 50 procent.  

(2) Att andelen hyresrätter med låg hyra anges som en hygienfaktor och därmed högst 

gällande prioritering bland programmets och handlingsplanens olika mål och 

prioriteringar.  

(3) Att delmål ”2.2 Andelen hyresrätter ska värnas” ändras till ”2.2 Andelen hyresrätter ska 

utökas”.  

(4) Att programmet och handlingsplanen kompletteras med en formulering om att inga 

barnfamiljer ska vara föremål för vräkningar i Uppsala kommun.  

(5)  Att en ytterligare åtgärds tillförs om att kommunen ska ta fram en särskild åtgärdsplan för 

att säkerställa våldsutsatta kvinnors tillgång till skyddat boende och eget boende efter 

avslutad tid för skyddat boende avslutas. 

(6) Att ett ytterligare delmål tillförs om att kommunens ska fasa ut förekomsten av LOV inom 

särskilda boenden för äldre i syfte att kommunen själva ska ta ansvar planering och 

utbyggnadstakt inom SÄBO. 

 

KS 210526 Ärende 13. Detaljplan för Ångkvarnen 

Vänsterpartiet yrkar  

Att ärendet återremitteras för att dimensionera förskolornas friytor till 40 kvm per barn samt med 

minsta totala ytor om 3 000 kvm. 

Om det faller yrkar Vänsterpartiet i andra hand på Jonas Peterssons (C) yrkande 

 

Att ärendet återremitteras för att dimensionera förskolornas friytor till 30 kvm per barn samt med 

minsta totala ytor om 3 000 kvm 

Om det faller yrkar Vänsterpartiet i tredje hand på 

Att förslag till godkännande av detaljplanen avslås. 

 

 



KS 210526 Ärende 14. Detaljplan för kvarteret Hugin  

Vänsterpartiet yrkar  

Att ärendet återremitteras för att dimensionera förskolornas friytor till 40 kvm per barn samt med 

minsta totala ytor om 3 000 kvm. 

Om det faller yrkar Vänsterpartiet i andra hand på Jonas Peterssons (C) yrkande 

 

Att ärendet återremitteras för att dimensionera förskolornas friytor till 30 kvm per barn samt med 

minsta totala ytor om 3 000 kvm 

 

Om det faller yrkar Vänsterpartiet i tredje hand på 

Att förslag till godkännande av detaljplanen avslås. 

 

KS 210526 Ärende 15. Ägaridé för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Vänsterpartiet 

yrkar  

(1) Att följande skrivelse i ägaridén,  
”Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att på̊ affärsmässig 

grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och fastigheter i 
Uppsala stad och landsbygd.” 

ändras till,  
”Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att balansera målet 

om folkhälsa med affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga och 
utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. ” 
 

(2) Att följande skrivelse i ägaridén,  
”Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den växande kommunen 
och därmed bidra till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva 

och verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad 

folkhälsa...” 

ändras till,  
”Att Uppsala än mer utvecklas till att vara en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. 
Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en förbättrad och jämlik 
folkhälsa. ”     

 

(3) Att följande skrivelse i ägaridén  

”Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation av 

arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och ägande 

samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på långsiktighet och 

hållbarhet.”,  

ändras till  

”Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation av 

arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och ägande 

samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på långsiktighet och 

hållbar utveckling i alla dess tre delar, ekonomiskt, miljö och socialt.” 


