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10. Ansökan om verksamhetsstöd för Antidiskrimineringsbyrån Uppsala år 2022-2023
Det är pinsamt att kommunen prognostiserar nya närmast rekordstora överskott, samtidigt som det
ska snålas med stöd till civilsamhällesorganisationer som på ett resurseffektivt bedriver en
verksamhet som i stor utsträckning ligger i kommunens intresse. Med anledning av detta yrkar
Vänsterpartiet:
Att hela det sökta beloppet beviljas

23. Antagande av fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna
Vänsterpartiet har tidigare i beslutsprocessen lagt fram flera förslag som minskar det tillkommande
områdets miljöpåverkan, till exempel större respektavstånd till Stordammen, större respektavstånd
till Lunsens naturskyddsområde, minskad andel utrymmeskrävande småhusbebyggelse. Delar av våra
förslag har vi fått gehör för i slutjusteringar av ärendet, men andra delar av våra förslag har övriga
partier visat ett oroväckande ointresse för. Dessa större justeringsförslag är det nu tyvärr att driva då
det skulle kräva ett nytt samrådförfarande och en tidsförskjutning som äventyrar möjligheter att
bygga bort bostadsbrist och fram hållbara transporter och järnvägsutbyggnad. Men fortfarande finns
det andra områden där justeringar är möjliga utan att ett nytt samrådsförfarande krävs. Med
anledning av detta yrkar Vänsterpartiet:
Att andelen hyresrätter i utbyggnadsplanerna i området ökas till 50 procent.
Att den planerade stadsdelen vid nya stationsområdet i Bergsbrunna görs till en bilfri stadsdel samt
att reservatet för framtida bilbro över naturkänsliga områden av Fyrisån stryks.
Att förskolegårdarnas friyta per barn i utbyggnadsplanerna av området bestäms till 40 kvadratmeter.

31. Uppföljning av program och planer 2021
I första hand
Att kommunstyrelsen för egen del initierar en dialog med BOiU om framtiden för program och
handlingsplanför Uppsala kommuns barn och ungdomspolitik.
I andra hand, om ovanstående faller
Att avslå att-sats tre.

33. Svar på motion om att inrätta en haverikommission mot mäns våld mot kvinnor från Lovisa
Johansson (FI) och Stina Jansson (FI)
Vi yrkar bifall till motionen

39. Svar på motion om nödhjälp till ensamkommande från Torbjörn Björklund (V) och Per-Olof
Forsblom (V), och på motion om kommunens ansvar för ensamkommande från Hanna Victoria
Mörck (V) och Per-Olof Forsblom (V)
Vi yrkar bifall till motionen

40. Svar på motion om att granska kommunens sparkrav från Tobias Smedberg (V)
Vi yrkar bifall till motionen

43. Svar på motion om att anställa ensamkommande från Hanna Victoria Mörck (V) och Per Olov
Forsblom (V)
Vi yrkar bifall till motionen

47. Svar på motion om att återkommunalisera vuxenutbildningen från Torbjörn Björlund (V) och
Tobias Smedberg (V)
Vi yrkar bifall till motionen

