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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-05-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 147

Förbättrade förutsät tningar för semester och
aktiviteter i närområdet sommaren 2021

KSN-2021-01357

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att hemställa till gatu-och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt
genomföra åtgärder enligt föredragning,

2. att hemställa till kulturnämnden att se över möjligheterna att utöka Biotopias
program med utflykter med naturvägledare under sommaren 2021,

3. att hemställa till styrelsen för Destination Uppsala AB att se över om
marknadsföringen av besöks-och utflyktsmål kan breddas och inkludera fler
besöks- och utflyktsmål samt,

4. att Uppsala kommun skaunderlättaför tillfällig försäljning av mat och dryck i
anslutning till grön- och rekreationsområden.

Sammanfattning

Coronapandemin och medföljande restriktioner skapar ett ökat intresse av att
semestra på hemmaplan. För att möta efterfrågan på fler aktiviteter och skapa
förbättrade förutsättningar för att invånare och besökare ska ha ett rikt och varierat
utbud av aktiviteter under sommaren föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om att
hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden, kulturnämnden och Destination
Uppsala AB att genomföra ett antal åtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 maj 2021

Yrkanden

Jonas Petersson (C) yrkar, med instämmande från Tobias Smedberg (V):
att uppdra till Destination Uppsala AB att särskilt marknadsföra mindre kända och
besökta destinationer och utflyktsmål inom kommunen.
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Tobias Smedberg (V) yrkar:
att särskilt beakta att det finns goda förutsättningar för semesteraktivitet och rekreation i
närheten av kommunens socioekonomiskt utsatta stadsdelar, utan krav på kostnader för
transport.

Jonas Segersam (KD) yrkar:
att hemställa åt Destination Uppsala att ha en likvärdig och heltäckande marknadsföring
av både offentliga och privata anläggningar.

Fredrik Ahlstedt (M) och Jonas Segersam (KD) yrkar, med instämmande från Jonas
Petersson (C):
att lägga till en åtgärd som lyder: omgående se över det utökade behovet av
parkeringsplatser vid kommunens badplatser i sommar och strukturera upp samt utöka
dessa i syfte att fler bilar ska få plats att parkera,
att stryka åtgärden ”Ökat idrottsutbud i form av tillfälliga utomhusgym” till förmån för
att upprätta permanenta utegym på väl valda platser,
att stryka åtgärden ”Sommaranställda träningsinstruktörer”,
att styrka åtgärden ”Projektanställning av utvecklingsledare”, samt
att föreslå kommunfullmäktige att i samband med ärendet bifalla samtliga av
oppositionens motioner som tidigare lyft samma förslag till åtgärder som nu återfinns i
ärendet.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Jonas Peterssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Tobias Smedbergs (V) tilläggsyrkande mot avslag och finner
att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Fredrik Ahlstedt (M) med fleras yrkanden mot avslag och
finner att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) tilläggsyrkande mot avslag och
finner att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer slutligen föreliggande förslag med redaktionell ändring mot avslag
och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Reservat ioner

Fredrik Ahlstedt (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Tobias Smedberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
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Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
Reserestriktionerna innebär att fler människor än normalt semestrar inom landet och i
sitt närområde. Det innebär ett ökat slitage på exempelvis välkända naturreservat och
liknande utflyktsmål. För att värna känsliga miljöer och sprida ut besöken anser
Centerpartiet att Uppsala kommun särskilt bör uppmärksamma och marknadsföra
mindre kända ”smultronställen” inom kommunen.

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen:
I föreliggande ärende har en mängd förslag från oppositionen samlats och ska nu
presenteras som minoritetsstyrets satsningar inför sommaren. Vi har exempelvis lyft
vikten av fler grillplatser, exempelvis i Årike Fyris, och KD har tillsammans med V
motionerat om bättre tillgänglighet till badplatser.
Det är bra att styret nu satsar inför sommaren, delvis med redan tilldelade statliga medel
som redan beslutats om, så att fler Uppsalabor ska kunna ”hemestra” i den nära
omgivningen, och även besökare från närliggande områden kunna välkomnas.
Vi hade gärna sett ännu fler satsningar, såsom en uppdatering av linnéstigarna (som vi
motionerat om), fler badplatser (som inte tycks bli klara till sommaren tyvärr, som
Vårdsätra och Trehörningen), och bättre information och skyltning.
På Destinations Uppsalas hemsida marknadsförs dock kommunens verksamheter
betydligt mer omfattande än näringslivets och enskilda aktörers, som också är viktiga
bidrag till en omfattande och spridd ”hemester”-verksamhet i vår kommun. Exempelvis
lyfts endast kommunala anläggningar fram under kategorin ”Utflykter för barnfamiljer”,
samtidigt som man underlåter att nämna något av de andra alternativen som finns i
kommunen, såsom olika typer av lekland och/eller destinationer. Vi yrkade därför att
hemställa åt Destination Uppsala att ha en likvärdig och heltäckande marknadsföring av
både offentliga och privata anläggningar.
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Förbättrade förutsättningar för semester och 
aktiviteter i närområdet sommaren 2021  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att snarast möjligt 

genomföra åtgärder enligt föredragning, 
2. att hemställa till kulturnämnden att se över möjligheterna att utöka Biotopias 

program med utflykter med naturvägledare under sommaren 2021, 
3. att hemställa till styrelsen för Destination Uppsala AB att se över om 

marknadsföringen av besöks- och utflyktsmål kan breddas och inkludera fler 
besöks- och utflyktsmål samt, 

4. att Uppsala kommun ska underlätta för restauranger och caféer att ha tillfällig 
försäljning av mat och dryck i anslutning till grön- och rekreationsområden 

Ärendet 

Coronapandemin och medföljande restriktioner skapar ett ökat intresse av att 
semestra på hemmaplan. För att möta efterfrågan på fler aktiviteter och skapa 

förbättrade förutsättningar för att invånare och besökare ska ha ett rikt och varierat 
utbud av aktiviteter under sommaren föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om att 

hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden, kulturnämnden och Destination 
Uppsala AB att genomföra ett antal åtgärder. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven har beaktats i beredningen av 
ärendet 

Click or tap here to enter text.  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-05-06 KSN-2021-01357 

  
Handläggare:  

Christian Dahlmann, Hannes Vidmark 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Föredragning 

Coronapandemin och medföljande restriktioner kring resor, framför allt utlandsresor, 

skapar ett ökat intresse av att semestra på hemmaplan. Precis som förra året förväntas 
många Uppsalabor i år stanna hemma och tillbringa stora delar av sin 
sommarsemester i och kring Uppsala. Antalet besökare från närområdet som besöker 

Uppsala över dagen förväntas också vara högt. Detta medför en ökad efterfrågan på 

utomhusaktiviteter, utflyktsmål, friluftsliv och bad med mera.   

Det föreligger behov om att utöka utbudet av besöks- och utflyktsmål samt aktiviteter 
under sommaren 2021. Detta för att möta efterfrågan på fler aktiviteter och skapa 
förbättrade förutsättningar för att Uppsalas invånare och besökare ska ha ett rikt och 

varierat utbud av aktiviteter under sommaren. Kommunstyrelsen förslås fatta beslut 

om att hemställa till gatu- och samhällsmiljönämnden att genomföra av ett antal 

åtgärder: 

- Anläggning av fler frisbeegolfbanor 
- Tillgång till idrottsutrustning vid befintliga anläggningar för spontanidrott 

- Utplacering av leksaker på lekplatser 
- Ökat idrottsutbud i form av tillfälliga utomhusgym  

- Sommaranställda träningsinstruktörer 

- Fler grillplatser med bord och bänkar 
- Uppställning av fler tillfälliga toaletter i parker och vid lekplatser 
- Projektanställning av utvecklingsledare 

- Satsning på stadsodling 

Åtgärderna är en förstärkning av befintliga och redan planerade åtgärder Den totala 

merkostnaden för att genomföra dessa åtgärder beräknas till 1 645 000 kronor. 

Utöver detta har ett antal åtgärder med samma syfte redan beslutats att genomföras 
av kommunstyrelsen eller annan nämnd. Bland dessa återfinns även åtgärder som 

syftar även till att öka tryggheten utomhus dygnet runt: 

- Ytterligare satsningar inom belysningsprogrammet 
- Skogsbrynsröjningar 
- Förstärkning av badplatser 

- Vidareutveckling av sommargata 
- Hundaktivitetsslingor genom parkområden 

År 2021 har utropats till Friluftslivets år. Inom ramen för denna satsning genomförs för 
en rad aktiviteter som bidrar till fler möjligheter till semester och aktiviteter i 
närområdet. Inom ramen för Biotopias verksamhet finns ett program med utflykter 
som leds av naturvägledare.  Detta sker i samarbete med Upplandsstiftelsen och flera 

lokala naturföreningar. Kommunstyrelsen föreslås besluta att hemställa till 
kulturnämnden att se över möjligheterna att utöka utflyktsprogrammet ytterligare 
under sommaren 2021 för att skapa möjligheter för fler att delta. 

Inom ramen för ordinarie verksamhet marknadsför Destination Uppsala AB besöks- 

och utflyktsmål i Uppsala kommun. Marknadsföring sker på webbplatsen 
www.destionationuppsala.se. Kommunstyrelsen föreslås hemställa till styrelsen för 

Destination Uppsala AB att se över om marknadsföringen av besöks- och utflyktsmål 
kan breddas och inkludera fler besöks- och utflyktsmål inom Uppsala kommun i syfte 
att få Uppsalabor att upptäcka nya platser och upplevelser.  
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Uppsala kommun ser positivt på etablering av tillfällig försäljning av mat och dryck i 
anslutning till grön- och rekreationsområden. Caféer och restauranger som ansöker 
om att flytta ut verksamhet och sälja mat och dryck i anslutning till grön- och 

rekreationsområden ska möta en snabb handläggning och skyndsam hantering i 
tillståndsgivningen. 

Nya och redan beslutade åtgärder sammantaget förväntas öka närheten till utbud av 

aktiviteter och utflyktsmål och minska risken för trängsel. Åtgärderna förväntas även 
öka upplevelsen av trygghet utomhus.  

Utöver ovanstående pågår ett intensivt arbete med att få fler feriearbeten till stånd, att 
öka utbudet av lovaktiviteter för barn och att förstärka åtgärder för att förebygga social 

oro under sommaren. Beslut om detta fattas av respektive nämnd och finansieras 

inom ram.  

Ekonomiska konsekvenser 

Uppskattad kostnad för de åtgärder kommunstyrelsen föreslås hemställa till Gatu- och 

Samhällsmiljönämnden att genomföra uppgår till 1 645 000 kronor.   

Skyndsam hantering av tillståndsärenden, utökad marknadsföring av besöks- och 
utflyktsmål samt översyn av möjligheten till fler utflykter i Biotopias sommarprogram 

är huvudsakligen en fråga om prioritering och innebär i sig inte några ytterligare 
kostnader. 

Respektive nämnd och bolag bär sina egna kostnader för genomförande av 

åtgärderna. 

 
 

Beslutsunderlag  
- Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06 

 

 

Kommunledningskontoret, 

 

 

Joachim Danielsson  Ingela Hagström  

Stadsdirektör  Utvecklingsdirektör  
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