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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-05-16

§ 102

Motion av Stefan Hanna (C) om att utveckla Gamla Uppsala
KSN-2018-0430
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge Destination Uppsala AB i uppdrag att ta initiativ till en gemensam avsiktsförklaring om
att utveckla området vid Uppsala högar i Gamla Uppsala enligt föredragningen, samt
att därmed besvara motionen.

Reservation
Stefan Hanna (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall eget yrkande om att bifalla
motionen.
Yrkanden
Stefan Hanna (C) yrkar bifall till motionen.
Maria Gardfjell (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Sammanfattning
Stefan Hanna (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den
1 februari 2018 att kommunfullmäktige ska besluta om att ge relevanta delar av Uppsala kommuns
organisation i uppdrag att tillsammans med Upplandsmuseet, Riksantikvarieämbetet, Statens
fastighetsverk och Region Uppsala renovera och utveckla det berörda området till ett
rekreationsområde och en besöksdestination, med större besökskapacitet än idag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Stefan Hannas (C) bifallsyrkande och finner
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse den 2 maj 2018.
Arbetsutskottet har tillstyrk förslaget den 8 mars 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2018-05-16
Plats och tid:

Bergius, 13:00 – 15:20

Beslutande:

Marlene Burwick (S), Ordförande
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice
ordf
Erik Pelling (S)
Caroline Hoffstedt (S)
Ulrik Wärnsberg (S)
Loa Mothata (S)
Rickard Malmström (MP)
Ilona Szatmari Waldau (V)
Therez Olsson (M)
Rikard Steinholtz (M)
Mats Gyllander (M)
Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)
Jonas Segersam (KD)
Simon Alm (SD)

Övriga
deltagare:

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa
Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Mats Norrbom,
stadsbyggnadsdirektör. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Erik Boman,
presschef. Politiska sekreterare (V), (M), (L), (C) och (KD). Susanne Eriksson,
politisk stabschef (S). Jan Franzén, handläggare.

Utses att justera:

Jonas Segersam (KD)

Justeringens
plats och tid:

Kommunledningskontoret den 17 maj 2018.

Ersättare:

Paragrafer:

Gustaf Lantz (S), t o m § 90
Linda Eskilsson (MP)
Hanna Mörck (V)
Daniel Rogozinski (V)
Anne Lennartsson (C)
Carolina Bringborn (M)
Markus Lagerqvist (M)
Eva Edwardsson (L)
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KSN-2018-0430

Kommunfullmäktige

Motion av Stefan Hanna (C) om att utveckla Gamla Uppsala
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge Destination Uppsala AB i uppdrag att ta initiativ till en gemensam avsiktsförklaring om
att utveckla området vid Uppsala högar i Gamla Uppsala enligt föredragningen, samt
att därmed besvara motionen.
Ärendet
Stefan Hanna (C) föreslår i en motion väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den
1 februari 2018 att kommunfullmäktige ska besluta om att ge relevanta delar av Uppsala
kommuns organisation i uppdrag att tillsammans med Upplandsmuseet,
Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Region Uppsala renovera och utveckla det
berörda området till ett rekreationsområde och en besöksdestination, med större
besökskapacitet än idag.
Motionen återges som bilaga.
Beredning
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen i samråd
med kulturförvaltningen och Destination Uppsala AB.
Föredragning
Kommunen äger mycket lite mark i området som motionen avser. Förutom delar av åsen och
badplatsen i Storvad äger kommunen endast parkeringen vid Groaplan.
Under 2012 togs en gemensam skötselplan för området fram av Uppsala kommun, Uppsala
stift, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Uppsala län. Syftet var att få en gemensam
och långsiktig förvaltning av områdets natur-, kultur- och friluftsvärden.
I samband med arbetet med tunnelförlängningen av järnvägen genom Gamla Uppsala har
stadsbyggnadsförvaltningen, i samråd med berörda markägare och andra aktörer på plats,
arbetat med en utvecklingsplan för Groaplan. Denna viktiga entré färdigställs under 2018.
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Vidare kommer kommunen under året att ta över den gamla banvallen och utveckla den till ett
strövstråk. På så vis kan efterlängtade friluftskopplingar till Tunåsen och Röboåsen skapas. I
norr kan strövstråket kopplas till Linnéstigen och nordöstra stadsstrandsstråket.
Ett nytt gemensamt informationsprogram för hela området ska också tas fram under ledning
av Statens fastighetsverk. Kommunens informationsmaterial breddas så att det berör hela
området.
Under 2015–2016 genomfördes förstudien Kultur, historia och kunskap som resurs för hållbar
affärsutveckling i samverkan. I den används Gamla Uppsala som exempel för att utveckla en
samverkansmodell och metod för destinationsutveckling. Förstudien genomfördes i
samverkan mellan bl.a. nuvarande Region Uppsala, Upplandsmuseet, Destination Uppsala
AB, Uppsala kommuns kulturförvaltning och Uppsala universitet. Av förstudien framgår att
samverkansmodellen är en bra form för att utveckla Gamla Uppsala.
Museet utgör en viktig attraktionspunkt i området. Under 2018 kan beslut komma att fattas
om dess framtida huvudmannaskap, med en överlåtelse från Riksantikvarieämbetet till
Upplandsmuseet. Även om Riksantikvarieämbetet tidigare har erbjudit ett engångsbidrag för
förnyelse av anläggningen och att de statliga driftsmedlen ska överföras till Region Uppsala,
krävs ytterligare medel för önskad utveckling och drift. Regionen genomför med anledning av
detta en förstudie för att finna former för hur utveckling och drift av museet kan finansieras.
Kommunstyrelsen instämmer i att Gamla Uppsala har stor potential att utvecklas och växa
som besöksmål. Den samverkan som redan finns kring området kan stärkas och utvecklas.
Det behövs en tydlig långsiktig målsättning och plan för området. Samtidigt gäller det att ta
tillvara på det arbete som redan genomförts och pågår. Därtill bör det beaktas att kommunen
förfogar endast över en liten del av marken, byggnaderna och verksamheten i området.
Kommunen kan bidra till en närmare samverkan genom att ta initiativ till en gemensam
avsiktsförklaring för Gamla Uppsala med gemensamma mål och åtaganden. I det bör ingå att
göra området mer tillgängligt, även under vintern. Eftersom det handlar om att utveckla
Gamla Uppsala som besöksmål bör Destination Uppsala AB, i nära samarbete med
stadsbyggnadsförvaltningen, få i uppgift att representera Uppsala kommun i det arbetet.
Baserat på resultaten av sådana samtal ska Destination Uppsala AB återkomma till
kommunstyrelsen med förslag om den fortsatta processen i arbetet.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt i föreliggande ärende.
Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret
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Uppsala, den 18 januari 2018

Motion av Stefan Hanna (C) om att utveckla Gamla
Uppsala
Uppsala behöver stärka sin attraktion som turistort och besöksdestination, liksom
kvaliteten på rekreationsområden i kommunen. Få områden i Uppsala har sådan potential
för detta ändamål som Gamla Uppsala. Gamla Uppsala hyser enorma kulturhistoriska
värden, och några av de viktigaste arven från det medeltida och förmedeltida Sverige.
Här finns bland annat Uppsala högar från vendel- och vikingatiden, Gamla Uppsala kyrka
som var ett av Sveriges tidigaste biskopssäten, Tingshögen som tros ha spelat en roll i
forna tiders kungaval, påvestenen som donerades till Sverige av påve Johannes Paulus II
och gravarna efter Erik den Helige och flertalet viktiga vetenskapsmän. Därtill finns här
också Vikingamus&t, Disagården och Odinsborg. Kort sagt så har Gamla Uppsala alla
förutsättningar för att locka historie- och kulturintresserade från hela världen.
Idag är förutsättningar för turistnäring i området dessvärre dåliga, och många av de
faciliteter för detta ändamål som finns i området är omoderna, slitna och nedgångna.
Somliga av kulturminnena är grovt vandaliserade, toaletter och andra hygienfaciliteter är ur
funktion och området är ostädat och dåligt upplyst.
Genom att förbättra förutsättningarna för besöksnäring i Gamla Uppsala skulle vi dels
bättre kunna förvalta Uppsalas — och Sveriges — viktiga kulturhistoriska arv, och skapa
många viktiga arbetstillfällen som kräver liten eller ingen utbildning, under åtminstone vår,
sommar och tidig höst.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Centerpartiet kommunfullmäktige

att ge relevanta delar av Uppsala kommuns organisation i uppdrag att tillsammans med
Upplandsmuseet, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Region Uppsala
renovera och utveckla det berörda området till ett rekreationsområde och en
besöksdestination, med större besökskapacitet än idag.
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