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Interpellation
Avstängningen av Drottninggatan har nu pågått i ett antal månader och konsekvenserna för
affärsidkarna är påtagliga. Vi är politiskt eniga om att en så kallad ”paradgata” ska byggas.
Folkpartiet är övertygat om att det i sinom tid kommer att göra centrum och just Drottninggatan mer attraktiv för affärsidkare, boende och besökare när paradgatan blir färdigbyggd.
Men ombyggnationerna verkar dra på tiden och planeringen verkar ha skett utan minsta hänsyn till affärsidkarna, de småföretagare som är beroende av kunder som rör sig i kvarteren.
Det mest olyckliga är sättet att stänga av gatan på. När jag ser avstängningen så tänker jag på
min barndoms Beirut. Hur olika milisgrupperingar stängde av gator för att skydda sig mot
sina fiender! Jag hoppas att Uppsala kommun inte ser sina företagare som fiender.
Det finns många sätt att hantera ombyggnationer och avstängningar av gator och torg.
Speciellt när småföretagare, som är känsliga för förändringar i kundunderlaget, blir lidande.
Uppsala kommun måste bli bättre på att planera avstängningar och införa tidsgränser på hur
länge en gata ska förbli avstängd. Det ska också gå att stänga av en gata på ett trevligt och tilltalande sätt. Blommor och tydliga skyltar som välkomnar folk till fots och samtidigt informerar flanörerna om vilka affärer som finns på den avstängda gatan med information om
öppettider och inriktning. Det måste vara kommunens ansvar att ordna detta eftersom det är
kommunen som stänger av gator och gör det svårt för våra lokala företagare att verka. Sedan
måste upphandlingen ske på sådana sätt att ombyggnationen ska gå så fort som möjligt vid
känsliga och viktiga gator. Det går att ställa krav på dubbla skift, det går att planera tiden
ännu bättre så att avstängningen inte behöver stå still under sommaren. Det går att ställa krav
på utsmyckningen på avstängningen. Det går också att samarbeta med de berörda affärsidkarna så att planeringen blir ännu bättre och allt sker så smidigt som möjligt för alla inblandade. Förståelsen för hur de enskilda företagarna har det måste in i varje politiker och tjänstemans planering. Det går ibland en skör tråd mellan en konkurs och framgång. Många företagare räknar varenda intäkt som ska räcka till att betala löner, leverantörer, skatter och
kanske sin egen lön. Den smärta som varje företagare får i magen när balansräkningen visar
fel siffror och kassaflödet pekar neråt är en obehaglig känsla som Uppsala kommun till varje
pris inte ska medverka till. Företagare har nog med bekymmer och vi behöver inte lägga på
ytterligare pålagor.
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Mot denna bakgrund vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick:
– Anser du att avstängningen av Drottninggatan hitintills varit lyckad?
– Kommer du att agera för att införa garantitider för avstängningar av gator?
– Kommer berörda näringsidkare att få större inflytande över processen framöver?
– Vilka initiativ kommer du att ta för att avstängningarna blir mer välkomnande och
inbjudande för fotgängare än vad det är idag?
Mohamad Hassan (FP)
Kommunalråd
Svar:
Uppsala är en stad som växer, samtidigt som nödvändiga byten av gamla ledningar och rör,
samt nedläggning av till exempel fiberkabel genomförs. Det innebär grävarbeten som
påverkar trafiken och gator måste stängas av. Detta påverkar framkomligheten för gående,
cyklister och bilister såväl som för kollektivtrafiken och kan bli en källa till irritation om
skyltningen är otillräcklig och det blir svårt att förstå hur länge avstängningen ska vara och
hur man i stället ska ta sig fram. Enligt den lokala ordningsstadgan krävs polismyndighetens
tillstånd att utföra bullrande arbeten mellan 22-07. Det finns en anledning till detta eftersom
det är störande framförallt vid bostäder. Av den anledningen är möjligheten att jobba i dubbla
skift mycket begränsade.
Vid arbetet kring Paradgatan, just nu på Drottninggatan, är Uppsala citysamverkan AB
involverad. De är med på regelbundna möten om projektet och bjuder in berörda parter
(butiker, restauranger och fastighetsägare) regelbundet för att informera och diskutera. Det
finns rutiner för detta kring samtliga ombyggnationer i city såsom Dragarbrunnsgatan,
Forumtorget med mera, där Uppsala citysamverkan är en viktig part i att företräda
företagarna.
Kommunalrådet Mohamad Hassan (FP) ställer följande frågor:
Anser du att avstängningen av Drottninggatan hitintills varit lyckad?
Kommunen har skyltat på ett korrekt sätt ur trafikjuridisk synvinkel. Vi har ansvar för
säkerheten både för tredjeman och för entreprenörerna på plats. Kommunen behöver dock bli
mycket bättre på välkomnande skyltning och tydligare information om vilka verksamheter
som är öppna och vad som erbjuds längs med avstängningen. Här har ett förbättringsarbete
påbörjats.
Kommer du att agera för att införa garantitider för avstängningar av gator?
Att införa en garanti är både svårt och olämpligt. Åtskilligt av arbetet sker under mark och är
beroende av ledningsnät, arkeologi och andra faktorer som är svåra att förutse. Kommunen
arbetar dock aktivt med att underlätta för allmänhet och näringsliv. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade den 23 september att införa viten för entreprenörer som inte leder om
trafiken på ett säkert sätt eller skyltar tillräckligt vid trafikavstängningar i samband med
grävarbeten på offentlig mark. Nämndens beslut innebär att det blir hårdare tag mot de som
slarvar med trafikavstängningar och grävarbeten och ger otillräcklig information.
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Kommer berörda näringsidkare att få större inflytande över processen framöver?
Näringsidkarna har inflytande genom Uppsala citysamverkan samt genom möten på plats
fortlöpande. För projektet med Paradgatan planeras uppföljningsmöten för att ge bland annat
näringsidkarna möjlighet att komma med synpunkter på hur kommunens arbete kan
förbättras.
Vilka initiativ kommer du att ta för att avstängningarna blir mer välkomnande och
inbjudande för fotgängare än vad det är idag?
Vi kommer att i samråd med Uppsala citysamverkan ta fram förslag på välkomnande
skyltning och tips på vad som kan göras längs gångstråken, utan att för den sakens skull
äventyra säkerheten.
Marlene Burwick (S)
Kommunstyrelsens ordförande

