
Ärende 3 

Prioritering av samhällsbyggnadsprojekt 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi yrkar:  

Att  ändra rubriken ”Jämn fördelning över tiden” till ”Jämn fördelning över tid och rum” 

att Portföljbalanseringen ska medverka till att byggande kan pågå kontinuerligt och svara 
upp mot efterfrågan/behov av nya bostäder och lokaler vid varje tidpunkt och bidra till 
att tillväxtkraften kommer hela kommunen till del. 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Jonas Segersam (KD)  



Ärende 3 

Prioritering av samhällsbyggnadsprojekt – revidering av portföljmål  

Yrkande 

Kristdemokraterna 

Uppsala är i en expansiv tillväxt. Det ställer stora krav på utbyggnad av infrastruktur och social 

infrastruktur. Vi kristdemokrater anser att det är en fullt tillräcklig ambition att öka med cirka 

100.000 invånare de närmsta trettio åren, fram till 2050. Därför bör vi undvika de höga prognoser 

och planer som delvis har talats om för utvecklingen de kommande åren. Att öka från 230.000 till 

320.000 invånare är något vi kanske klarar av. Att sträcka sig mot 380.000 invånare 2050 tror vi inte 

är realistiskt, och kommer leda till omfattande ”miljonprogramsområden” som de föreslagna 

Sydöstra och Södra stadsdelarna, Ulleråker eller den tidigare planerade ”staden” på Stabbyfälten 

Vi yrkar: 

Att  där det i handlingen står ”2000-3000” bostäder årligen byts till ”1500-2500” bostäder 

årligen.  

 

Jonas Segersam (KD) 

 
 
 
  



Ärende 5 

Direktiv för revidering av översiktsplan 

 

Yrkande 

Moderaterna 

Vi yrkar: 

Att trafikplanen ska vara en del av revideringen av översiktsplanen, 

att ytterligare mark för framtida näringslivsetableringar säkras genom att exempelvis lyfta 

in Kumlamotet, 

att ändra det tredje sammanfattande målet på sida 2 (3) till: Förtydliga/konkretisera 

rådande förutsättningar för markanvändningen i kommunen och tydliggöra var 

kapacitet finns i VA-nätet för nyetableringar under planperioden, 

att revidera målsättningarna angående andelen som förväntas vara kollektivtrafik, 

att säkra större beredskap för byggnation i kransorterna, 

att  ny bebyggelse tillåts i stadens omland såvida detta inte innebär att större 

 exploateringar i form av nya utvecklingsområden förhindras växa fram i ett 

 planeringsperspektiv till 2030, 

att  preciseringar och avvägningar gällande bebyggelsegrupper i stadens omland, 

 Uppsalaslätten och skogslandskap minimeras. 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

 

 

  



Ärende 8 

Begäran om planbesked avseende område kring Norbyvägen i södra Eriksberg 

 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

Vi yrkar:  

 

Att inriktningen för nybyggnationen i området bör vara 100 % bostadsrätter. 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Jonas Segersam (KD)  



Ärende 9 

Riktlinje för områdesutveckling 

 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi yrkar: 

 

Att ärendet återremitteras för att utreda om detta skall vara en riktlinje eller om det skall 

 vara en rutin inom förvaltningen samt för att ytterligare klargöra dokumentets syfte 

 och de tidigare erfarenheter som finns av utvecklingsarbetet.  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Jonas Segersam (KD) 

 

 

  



Ärende 10 

Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021–2030 

Yrkande 

Kristdemokraterna 

Stärk de boendes organisations- och initiativförmåga för delaktighet i idrott och andra aktiviteter. 

Skapa förutsättningar för gemenskap och föreningsidrott genom exempelvis idrottsytor. 

 

Vi yrkar:  

Att  under Mål 2025 lägga till att stärka civilsamhället och ge bättre förutsättningar för 

föreningsverksamhet  

 

Jonas Segersam (KD) 

  



Ärende 12 

Förnyat idéburet offentligt partnerskap med Barnombudet i Uppsala län 

Yrkande 
Kristdemokraterna 
 
Vi yrkar: 
 
Att  återremittera ärendet i syfte att barnrättsarbetet bedrivs i kommunal regi, liksom 
 äldreombudsmannen. 
 

Jonas Segersam (KD)  

 

  



Ärende 13 

Rapport barn och ungas psykiska hälsa 

Yrkande 

Moderaterna 

 

Vi yrkar:  

Att lägga till att-satsen ”öka tillgängligheten i elevhälsan genom digitala lösningar”. 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

  



Ärende 15 

Avtal om förändrat väghållaransvar, väg 255 och 272 

 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi yrkar:  

 

Att  ärendet återremitteras för att delas upp i två ärenden där väg 255 och 272 behandlas 

 var och en för sig och att kommunen går vidare för att överta väghållaransvaret för väg 

 272, men inte för väg 255.  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Jonas Segersam (KD)  



Ärende 16 

Utvecklingsplan för Hammarskogs naturreservat och friluftsområde 

 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi yrkar:  

 

Att  överlåta driften av caféverksamheten till privat regi,  

att  begränsningar för caféverksamheten gällande öppettider stryks.  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Jonas Segersam (KD)  



Ärende 18 

Uppdragsärende för initieringsbeslut av naturreservatsbildningar 

 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi yrkar:  

Att bifalla att-sats 2, 5 och 6,  

Samt,  

Att avslå att-sats 1, 3 och 4.   

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Jonas Segersam (KD)  



Ärende 19 

Översyn av gränser, reservatsföreskrifter och skötselplan för naturreservatet Hågadalen-Nåsten 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi yrkar:  

Att avslå att-sats 2.  

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Jonas Segersam (KD) 

  



Ärende 29 

Yttrande i mål om laglighetsprövning; Fredrik Ahlstedt ./. Uppsala kommun 

 

Yrkande 

Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Vi anser att svaret från Uppsala kommun till förvaltningsrätten ska vara följande: 

 

Att  Uppsala kommun tillstyrker Fredrik Ahlstedts begäran. 

 

Fredrik Ahlstedt (M) 

Therez Almerfors (M) 

Jonas Segersam (KD) 


