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Motion av Emma Wallrup (V) om att inrätta en saluhall för närproducerat 
i Uppsala 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Ärendet 
Emma Wallrup (V) har i motion, väckt den 28 oktober 2013, yrkat att kommunstyrelsen får 
uppdrag, eventuellt i samverkan med Regionförbundet Uppsala län, att utreda möjligheterna 
att inrätta en saluhall enligt intentionerna i motionen. Motionen återges i bilaga 1. 

Föredragning 
Uppsala kommun har en aktiv näringslivspolitik som syftar till att öka antalet företag i 
Uppsala kommun. Kommunen arbetar för att säkerställa en hög företagsservice där det är lätt 
att starta och driva företag. Kommunen initierar och bidrar till projekt och stöd till 
företagande genom exempelvis Leader Upplandsbygd, som syftar till att stödja verksamheter 
på landsbygden, eller genom Nyföretagarcentrum som ger affärsrådgivning för företag i alla 
branscher. Förutsättningar finns att få hjälp och stöd för den som vill starta företag eller 
vidareutveckla sin verksamhet. 

Ett initiativ i linje med motionärens önskemål bör komma från näringslivet. Kommunens roll 
är inte att driva verksamhet, eller initiera verksamheter, i egen regi som marknaden själv kan 
göra eller redan gör. I Uppsala finns en befintlig saluhall samt flera butiker som satsar på 
lokalt och ekologiskt odlad och producerad mat. Kommunen har en roll att, inom ramen för 
ansvaret för planering och näringslivsutveckling, stödja värdefulla initiativ för stadens 
utveckling och för näringslivet. ”Bondens marknad” som arrangerar marknad vid resecentrum 
har möjliggjorts genom Leader Upplandsbygd där kommunen deltar aktivt. För de företagare 
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eller föreningar som vill starta ett projekt för att undersöka möjligheten att starta en saluhall 
kan stöd och rådgivning sökas hos Leader Upplandsbygd eller Nyföretagarcentrum. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
 
Joachim Danielsson   Lars Ingeberg 
Stadsdirektör    Tf näringslivsdirektör 
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Många lantbrukare och småbrukare upplever idag att de har svårt att leva 
på sina verksamheter. Det är viktigt att stödja den lokala 
matproduktionen ur många perspektiv; klimataspekten med kortare 
transportavstånd, att vi upprätthåller vår kapacitet ti l l lokal 
matproduktion och för att gynna sysselsättning på landsbygden. För 
många handlar det dock om bra kvalitet. 

Bondens marknad på fredagar vid resecentrum i Uppsala under vår och 
höst har blivit ett lyckat arrangemang. Många uppskattar möjligheten att 
kunna köpa lokalt och/eller ekologiskt producerade matvaror och 
samtidigt är det betydelsefullt för producenterna att det finns en 
möjlighet att sälja sina varor. Verksamheten skulle kunna utökas och 
finnas året om. Den lokala/regionala produktionen skulle gynnas av att 
det fanns lokaler och en verksamhet tillgänglig i Uppsala där bönder och 
lokala odlare kunde sälja sina produkter under ordnade former. Det skulle 
uppskattas av Uppsalabor, men även av hela länets innevånare, att ha en 
plats året om att kunna handla närodlad mat på. Det skulle också kunna 
kombineras lokalt hantverk och med återbruk och second-handförsäljning 
för lokalt bruk. 

Det finns exempel runt om i världen på liknande verksamheter, ofta 
benämnda "food-hubs". I Snohomish strax utanför Seattle byggs en stor 
affärslokal för lokala producenter med regionala medel. I Helsingfors har 
det gamla slakthuset blivit ett centrum för lokal mat och hantverk samt 
för en restaurang som satsar på traditionell finsk mat byggd på lokala 
produkter. 

Lämpliga lokaler kan vara gamla industri- eller butikslokaler, gärna nära 
resecentnim. En intressant plats kan vara att hyra de gamla tennishallarna 
vid Svandammen och området runtom. Det passar bra i utformningen 
som saluhall, särskilt om den befintliga strukturen med de stora limträ-
bågarna kompletteras med fler bågar och mer glasytor i kombination med 
grönska. 

En saluhall kan kanske delfinansieras med EU bidrag och eventuellt stöd 
från länsstyrelsen så som har skett exempelvis vid uppbyggandet av en 

Bilaga



saluhall för närproducerat i Våmhus i närheten av Mora. En kommunal, 
eller kommunalt initierad, saluhall skulle kunna erbjuda tillfällen att för 
en låg kostnad hyra marknadsplats och en verksamhet som med fördel 
kan drivas som ett socialt företag. 

V i yrkar att 

- Kommunstyrelsen får uppdrag, eventuellt i samverkan med 
Regionförbundet Uppsala län, att utreda möjligheterna att inrätta en 
saluhall enligt intentionerna i motionen. 

Emma Wallrup 
Vänsterpartiet 




