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Kommunfullmäktige  

Interpellation av Mohamad Hassan (L) om förhyrning av lokaler 
Uppsala kommun äger många lokaler, och ännu fler blir det om man också räknar med de som ägs via 
kommunala bolag. Att nyttja dessa, så att de inte står tomma och kostar pengar är viktigt. Kutym är att 
kommunen vid behov av lokaler i första hand letar internt, innan man går ut på öppna marknaden. 
Men nu finns ett exempel på hur kommunen har valt att hyra slitna och dyrare lokaler av staten i stället 
för egna nya lokaler i ett expansiv stadsdel. Det anser vi i Liberalerna är ett misslyckande. Kommunen 
arbetar under parollen ett Uppsala, och för oss liberaler gäller det också ekonomin.  
 
I det aktuella fallet handlar det om miljöförvaltningens behov av nya lokaler, och i nyrenoverade 
Gottsunda centrums nybyggda del står inflyttningsklara kontorslokaler redo för hyresgäster. Hit flyttar 
snart Region Uppsalas verksamheter Folktandvården, Gottsunda vårdscentral och barnavårdscentral. 
Plats finns för fler. Men Uppsala kommun tackar nej. Det tycker vi i Liberalerna är anmärkningsvärt.  
 
Gottsunda har de senaste åren varit föremål för stor omvandling och stora satsningar. Fler bostäder har 
byggts, parker och lekplatser har tillkommit, nya vägar har dragits och centrumet har renoverats för att 
rymma flera intressanta verksamheter i moderna lokaler. Gottsunda centrum är förmodligen det enda 
centrum i Sverige, och kanske i världen, där vi har teater, bibliotek, bad och shopping samlat. Nyligen 
invigdes det nya mattorget och mängder av barn och vuxna från Uppsalas södra delar samlades för att 
möta trollkarlar och magi. Fler planer för stadsdelen finns.  
Planeringen av och satsningen på nya Gottsunda centrum kom igång under Liberalernas och 
Alliansens tid vid makten. Nu när ni rödgröna hade chansen att följa upp och bygga vidare på vår 
satsning så misslyckas ni. För det kan inte kallas annat än ett misslyckande att inte våga gå före och 
hyra nybyggda lokaler och på så sätt stötta utvecklingen i Gottsunda.  
 
Att låta Miljöförvaltningen med sina många medarbetare flytta till Gottsunda, nu när deras nuvarande 
lokaler har drabbats av mögel, hade skickat tydliga signaler till invånarna i Gottsunda och till 
marknaden om att Uppsala kommun tror på Gottsunda. Fler arbetsplatser ökar kundunderlaget och 
lockar fler aktörer att etablera sig och på så sätt skapas ännu fler lokala arbetstillfällen inom handel 
och service. Samtidigt hade stadsdelen, som är utsatt när det gäller arbetslöshet och social oro, fått 
ökade möjligheter till nya möten och social interaktion med Uppsalabor från andra delar av staden. 
Kommunens satsningar på Gottsunda bör inte begränsas till sociala insatser, skola och fritidsgårdar. 
Även denna typ av satsningar behövs.  
En flytt till kommunala lokaler i Gottsunda hade också inneburit skattemedel hade stannat inom 
Uppsala kommun och bidragit till kommunens utveckling, snarare än att gå till statens kassa.  
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Det är nödvändigt att arbeta praktiskt för social och ekonomisk hållbarhet nu, inte bara på pappret eller 
i framtiden. Här fanns en chans att göra verklighet av policyer. Att den rödgröna majoriteten missar 
den är oförlåtligt. Kommunen kan inte räkna med att andra ska lösa situationen utan måste våga gå 
före och visa vägen. Möjligheten för S, MP och V att följa civilminister Ardalan Shekarabis initiativ 
om att flytta ut förvaltningar till utsatta områden hade kunnat bli ett lyft för Gottsunda och Uppsala. 
Men det politiska modet att initiera detta saknas uppenbarligen. Om den rödgröna majoritetens 
ambition är att utveckla hela Uppsala i en hållbar riktning är detta ett steg åt fel håll.  
 
Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick:  
 

• Anser du att kommunen i första hand ska hyra lokaler av sig själv så att inte fungerande 
lokaler står tomma? Om ja, hur säkerställer du att så sker?  

 
• Hur arbetar du konkret för att kommunen ska spela en viktig roll i att skapa fler jobb i 

Gottsunda eller andra delar av Uppsala kommun där det behövs fler lokala arbetstillfällen?   
 
Mohamad Hassan (L) 
Kommunalråd 
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