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§ 23

Svar på motion av Mia Nordström (C) om att utveckla Graneberg
KSN-2017-3792
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Jonas Segersam (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Yrkande
Jonas Segersam (KD) yrkar bifall till motionen.
Sammanfattning
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 november
2017 att kommunfullmäktige beslutar att initiera ett projekt för att utveckla området från Skarholmen
till Graneberg tillsammans med närings- och föreningsliv.
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Segersams (KD) yrkande om bifall till motionen
och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 11 december 2018.
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Kommunfullmäktige

Motion av Mia Nordström (C) om att utveckla Graneberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.
Ärendet
Mia Nordström (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6
november 2017 att kommunfullmäktige beslutar att initiera ett projekt för att utveckla
området från Skarholmen till Graneberg tillsammans med närings- och föreningsliv.
Motionen återges i ärendets bilaga.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen.
Föredragning
Kommunstyrelsen har genom sin mark- och exploateringsverksamhet redan initierat ett
projekt för området. Arbetet pågår sedan flera år.
Enligt mark- och exploateringsutskottets beslut från den 25 oktober 2016 ska Skarholmen
utvecklas för att bibehålla en publik karaktär som främjar besök från allmänheten. Syftet är att
säkerställa allmänhetens tillgång till Mälarens strandkant vid och omkring Skarholmen och
lösa logistik kring bil- och båtliv i anslutning till udden. Parkeringssituationen inom området
är känd och även detta ska tas i åtanke när man utvecklar udden och dess omgivningar. Målet
är att utveckla och förädla kommunal mark, samt att bygga bostäder.
Skarholmen ska utvecklas till en regional mötesplats vid Mälaren. Det finns dock inga
politiska beslut rörande innehållet i dagsläget. Möjlig exploateringsgrad och vilka intäkter en
möjlig exploatering kan generera måste därför utredas. I arbetet kommer allmänheten,
föreningslivet och näringslivet naturligt att involveras, liksom fallet tidigare har varit.
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Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i detta ärende.
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Uppsala, den 21 augusti 2017

Motion av Mia Nordström (C) om att utveckla
Graneberg
Att Uppsalas södra delar ligger vid Ekholn och att man kan åka båt ända till Stockholm
innebär en stor potential för rekreation och besöksnäring. Vid Skarholmen och längs
vattenvägen till Graneberg finns flera föreningar som driver båtklubbar och liknande. I
vissa fall är kommunen ansvarig för fastigheterna som ofta är i väldigt dåligt skick. Det
känns som att det är många kockar men en salig soppa där kommunen saknar riktning och
kompass för området. Detta blir påtagligt när det kommer till parkeringsplatser,
småbåtshamn och tankstation för iläggande av småbåtar.
Kanske är undertecknad ute på djupt vatten men det verkar vara ganska oklart hur
samordningen ska ske och vad kommunen egentligen vill med området. När de privata
ägarna för Skarholmen nu planerar för ett helt nytt hotell- och konferenscenter är det hög
tid att initiera ett projekt för att en gång för alla lösa upp knutarna, utveckla och
marknadsföra området och dess aktiviteter på ett sätt som medför att fler Uppsalabor och
besökare aktivt kan ta del av den fantastiska miljön. Projektet ska syfta till att öka områdets
ekonomiska, sociala och milj ömässiga hållbarhet.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige
att Uppsala kommun initierar ett projekt för att utveckla området från Skarholmen till
Graneberg tillsammans med närings- och föreningsliv.
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