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(båda S), Rickard Malmström (MP) och Emma
Wallrup (V).

Kommunfullmäktige

- omvandla Svartbäcksgatan till gågata med
cykelväg,
- omvandla Östra och Västra Ågatan till gågata
med cykelväg,
- se över möjligheterna att skapa en ”grön våg” vid
övergångsställen för gående och cyklister i
innerstaden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
besluta

föreslår

kommunfullmäktige

att besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet.
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg,
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmari Waldau
(V) reserverar sig till förmån för att fullmäktige
ska besluta
”att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att
omvandla Svartbäcksgatan, fram till Skolgatan, till
en gågata med cykelväg,
att uppdra till gatu- och samhällsmiljönämnden att
utreda möjligheten att omvandla Västra resp Östra
Ågatan till gågata med cykelväg,
att bifalla de två sista attsatserna i motionen, samt
att därmed besvara motionen.”

Uppsala den 19 juni 2013
På kommunstyrelsens vägnar
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Cecilia
Forss, Magnus Åkerman, Mats Gyllander (alla M),
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP),
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Marlene
Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde
Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Frida Johnsson
(båda MP) och Ilona Szatmari Waldau (V).
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist,
Simone Falk (alla M), Peter Nordgren (FP), Karin
Ericsson (C), Bengt Westman, Irene Zetterberg

Ärendet
Robert Damberg (MP) yrkar i motion, väckt den
26 november 2012, att kommunfullmäktige uppdrar till gatu-och samhällsmiljönämnden att

Vidare föreslås att fullmäktige uppdrar till gatuoch samhällsmiljönämnden, kulturnämnden och
plan- och byggnadsnämnden att omvandla St
Erikstorg och Fyristorg till vistelsetorg
Motionen återges i ärendets bilaga 1.
Remissbehandling
Remissvar har lämnats av gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN) (ärendets bilaga 2), kulturnämnden (KTN) (ärendets bilaga 3) och plan- och
byggnadsnämnden (PBN) (ärendets bilaga 4).
Reservationer har lämnats i GSN och i KTN av
(MP), (S) och (V), samt i PBN av (MP).
Gatu- och samhällsmiljönämnden anser att det med
de förutsättningar och behov som finns idag inte är
lämpligt att i sin helhet tillmötesgå de i motionen
föreslagna förändringarna. Nämnden anser att vissa
förslag i motionen på sikt kan vara lämpliga att
studera närmare, till exempel frågan om att omvandla Svartbäcksgatan norr om St. Olofsgatan till
att bli mer naturlig fortsättning av gågatan. Då det
pågår ett stadsförnyelsearbete för de centrala delarna av staden i samarbete mellan kommunen och
Uppsala Citysamverkan AB anser dock gatu- och
samhällsmiljönämnden att eventuella förändringar
av stadsrummen inte ska föregå det arbetet.
Kulturnämnden anser att Fyristorg och St. Eriks
torg delvis har förlorat sin funktion som platser
med ett rikt offentligt liv och är därför positiv till
initiativ som kan bidra till att platserna blir mer attraktiva för kommunens invånare och besökare. Det
krävs dock att medborgarnas behov av parkeringsmöjligheter tillgodoses på ett tillfredställande sätt
så att stadskärnan karaktär av social och kulturell
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mötesplats inte går förlorad på grund av minskad
tillgänglighet.
Plan- och byggnadsnämndens anför att det inte behövs någon ny detaljplan för att omvandla St. Eriks
torg och Fyristorg från parkering till vistelsetorg
och att de båda torgens funktion kan komma att ses
över med anledning av pågående parkeringsutredning. När det gäller Östra och Västra Ågatan
samt Svartbäcksgatan mellan Skolgatan och St.
Olofsgatan kan de lokala trafikföreskrifterna på
gatorna ändras med befintlig detaljplan.
Föredragning
I översiktsplanen beskrivs kommunens ambitioner
för innerstaden och stadskärnan. Den ska bland
annat vara en attraktiv mötesplats med extra god
tillgänglighet för fotgängare och cyklister. Vidare
ska det vara hög framkomlighet för kollektivtrafiken till resecentrum och lågfartsområde för
bilar. Trafiken ska ske på stadens villkor. Översiktsplanen har också högt uppsatta mål vad det
gäller trafikslagens olika andelar där de hållbara
transportsätten gång, cykel och kollektivtrafik sammanlagt ska utgöras en andel på minst 70 procent.
För att nå detta arbetar kommunen med flera olika
projekt. Det har bl.a. tagits fram förslag till en
cykelpolicy och en parkeringspolicy med tillhörande riktlinjer och konkreta handlingsplaner.
De är nu är ute på remiss. Vissa av förslagna åtgärder pågår som t.ex. en parkeringsutredning. Sedan
flera år tillbaka finns ett samarbete mellan kommunen och Uppsala Citysamverkan AB för att
stärka centrums attraktivitet. Omvandlingen av
Dragarbrunnsgatan är ett exempel på detta.
Ett annat pågående arbete är kring den sk. Paradgatan utmed Drottninggatan. Det pågår även ett
omfattande arbete tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen/UL för att skapa ett mer konkurrenskraftigt linjenät där kollektivtrafiken ska
locka fler till att ställa bilen och istället åka kollektivt. Innerstaden är en mycket viktig målpunkt och
att skapa attraktiva hållplatser med acceptabla
avstånd till de olika utbud och delmålpunkter är
viktigt, men svårt.

Det arbetas alltså på flera håll för att steg för steg
nå ambitionerna i ÖP 2010 som också stämmer
med intentionerna i motionen. Det är dock för
tidigt att ställning till de konkreta förslag som ges i
motionen. Även om successiva avstämningar sker
mellan projekten måste de pågående utredningarna
komma längre och vägas ihop till en realistisk och
tilltalande helhet då det förekommer att de olika
särintressena står emot varandra. Även de föreslagna åtgärderna i motionen bör då vägas in.

Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut.
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