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Svar på interpellation om utvecklingen 
av Uppsala city 

Stefan Hanna (-) har ställt ett antal frågor angående utvecklingen i Uppsala 
city och bland annat om samhällsplanering, regelverk och utveckling av 
digitala lösningar.  
 
Jag delar Stefan Hannas uppfattning om att det är viktigt för utvecklingen av 
Uppsala kommun att Uppsala city är en attraktiv plats för människor att verka och 
leva i. Det är många olika faktorer som påverkar utvecklingen, framförallt gynnas 
city av en god tillväxt och av fler väljer att bosätta sig i kommunen. Den fysiska 
utvecklingen kring Uppsala C, många ny- och ombyggnationer kommer ge nya 
möjligheter.  Vi har en god och nära samverkan med Uppsala citysamverkan sedan 
många år och har tillsammans genomfört åtgärder i den fysiska miljön såsom en ny 
lekplats på Klostergatan, mer ytor för uteserveringar och sommargator. 
Tillsammans med Uppsala citysamverkan genomför vi även omvärldsbevakning 
där fastighetsägare och verksamheter kommer till tals om utveckling. I den 
revidering av innerstadsstrategin som pågår är dialog en del av arbetet.   
  
När det gäller utveckling i övriga delar av Uppsala såsom bostadsområden, 
kransorter och stadsdelar så står det inte i motsättning till utveckling i 
stadskärnan. Uppsala växer och med det konsumtionsunderlaget och efterfrågan 
på handel och service. Verksamheter och arbetsplatser skapar trivsel och 
trygghet i hela kommunen och är något som efterfrågas av invånarna.  
 
När det gäller möjlighet att bidra till att utveckla digitala plattformar så är det 
tjänster som kompletterar dagens fysiska utbud, och marknaden utvecklas snabbt 
på detta område. I Uppsala finns många framgångsrika företagare även inom 
digital utveckling och det är snarare så att ett gott företagsklimat i Uppsala gör att 
programmerare, utvecklare och andra inom ICT branschen kan samverka med 
andra branscher såsom handel och service och tillsammans hitta nya lösningar 
som efterfrågas och utvecklar näringslivet.  
 
 
Erik Pelling (S) 
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