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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2022-02-01 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 43  

Studieresa till Odense, Danmark, för 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSN-2022-00253 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att kommunstyrelsens arbetsutskott och stadsdirektör deltar på studieresa till 
Odense, Danmark. 

Sammanfattning 

Odense i Danmark har identifierats som en kommun som kan ge Uppsala mycket 
kunskap och erfarenheter kring de utmaningar kommunen står inför. I Odense finns 

kunskap och inspiration som kan hjälpa Uppsala att utveckla verksamheter och 

arbetssätt. Det gäller främst inom områdena mobilitet och kollektivtrafik, 

hållbarutveckling och näringslivsutveckling.  Därför arrangeras en studieresa hit för 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 4–5 april 2022. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2022 

Yrkande 

Erik Pelling (S) yrkar att ändra förslaget till: 
att kommunstyrelsens arbetsutskott och stadsdirektör deltar på studieresa till Odense, 
Danmark. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer reviderat förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller 
detsamma. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

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

Studieresa till Odense, Danmark, för 
kommunstyrelsens arbetsutskott  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att kommunstyrelsens arbetsutskott och stadsdirektör deltar på studieresa till 

Odense, Danmark, 4 – 5 april 2022 

Ärendet 

Odense i Danmark har identifierats som en kommun som kan ge Uppsala mycket 

kunskap och erfarenheter kring de utmaningar kommunen står inför. I Odense finns 

kunskap och inspiration som kan hjälpa Uppsala att utveckla verksamheter och 

arbetssätt. Det gäller främst inom områdena mobilitet och kollektivtrafik, 
hållbarutveckling och näringslivsutveckling.  Därför arrangeras en studieresa hit för 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 4–5 april 2022. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Föredragning 

De kommande åren står Uppsala inför fler nya utmaningar, men också många gamla 

som måste lösas på helt nya sätt. Odense i Danmark har identifierats som en kommun 
som kan ge Uppsala mycket kunskap och inspiration. Odense är Danmarks tredje 
största stad och jämnstor med Uppsala. Odense är en av de äldsta städerna i Danmark 

med en historia som går tillbaka till mer än 1 000 år. Odense är en universitetsstad med 
ett kunskapsintensivt näringsliv. Odense är också en stad i omvandling. Investeringar 

på över 34 miljarder danska kronor kommer att läggas på att utveckla staden med 
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spårväg, att tänka om stadskärnan, hela hamnområdet och bygga nytt campusområde 
och universitet under perioden fram till 2030.  

I Odense arbetaraktivt med utveckling inom ett antal, för Uppsala, viktiga områden: 

- Uppsala kommuns egen klimatpåverkan ska minska samtidigt som 
kommunen aktivt verkar för lägre påverkan bland Uppsalas alla invånare och 

företag. Utsläppen ska minska med 10–14 procent per år i kommunen för att 

ligga i linje med Parisavtalet. I Odense har man en vision om att vara 
klimatneutrala 2030. Ett viktigt verktyg i detta arbete är något man kallar 
”Klimatneutral Odense 2030”. Projektet liknar Uppsala klimatprotokoll då man 
samlar många delar av samhället, offentlig sektor, näringsliv och andra aktörer 

i ett gemensamt arbete för att nå visionen om att vara klimatneutrala år 2030. 

Odenses arbete med Klimatneutral Odense 2030 bedöms ge Uppsala kunskap 

och inspiration som kan hjälpa Uppsala att nå kommunens egna mål inom 
området 

- Uppsala kommun har som mål att alla som kan också ska arbeta och att 

företagen ska växa och utvecklas. En stärkt lokal ekonomi och en expansiv 

jobbtillväxt inom stad och landsbygd är avgörande för att genom stabila 
skatteintäkter säkra invånarnas välfärd och sociala trygghet. I Odense har 
näringslivet gått igenom en transformation under de senaste årtiondena, från 
industristad (varv) till modern teknikstad med fokus på robotik. Genom riktade 

satsningar på utvalda företagskluster har Odense etablerat sig som ett 

centrum för robotik och datateknik, inklusive en flygplats som är ledande inom 
testning av drönarteknik. Odense ligger också i framkant när det gäller välfärd 
och hälsoteknik. Denna transformation har möjliggjorts genom tät samverkan 

mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Då samverkan mellan dessa 
tre sektorer är centralt även för Uppsalas näringslivsutveckling bedöms det 

som relevant och viktigt att få ta del av Odenses arbetsmetoder och 
erfarenheter för att vidareutveckla arbetet och samverkan i Uppsala. 

- Den digitala teknikens roll för kommunens ekonomi och samhällets välstånd 

har vuxit snabbt och kommunen behöver dra lärdom av erfarenheter, skynda 
på och hitta rätt fokus i verksamhetsutveckling, innovation, samverkan och 

införande av välfärdsteknik. I Odense har man kommit långt i arbetet med 

öppen data och hur detta kan användas för att utveckla Odense kommuns 

egna verksamheter och kommunen i stort. Här finns kunskap och erfarenheter 
som bedöms som värdefulla för Uppsala kommuns fortsatta arbete inom 

området. 
- För att kunna fortsätta att växa hållbart behöver Uppsala en kapacitetsstark 

och robust kollektivtrafik som klarar av att förflytta det stora antalet resenärer 

som förväntas. I Odense tas under våren 2022 ett nytt spårvägssystem i bruk, 
Odense Letbane.  Den nya spårvägen ingår som en viktig del i den framtida 
stads- och transportplaneringen i Odense. En stor utmaning som Odense 
mött i planering och byggande av spårvägen är att skapa balans mellan 

spårvägen och stadens andra transportformer. Dessutom har den drygt 14 

km långa spårvägen i passats in i det trånga stadsrummet vilket ställt 
särskilda krav på bland annat konstruktion, utformning av stationer, gator 

och vägar, och på samspelet med den övriga trafiken så att ingreppet i 
staden minimeras. Uppsala kommun kan hämta mycket värdefull kunskap 

från Odenses erfarenheter av planering och byggande av Odense Letbane i 
Uppsalas fortsatta arbete med att skapa en ny kapacitetsstark 

kollektivtrafik  
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Resan mellan Uppsala och Odense kommer ske med tåg. För att få mer tid till 
studiebesök i Odense kan det bli aktuellt att resa med nattåg i en av riktningarna. Detta 
kan påverka resans längd på så vis att utresa kan komma ske på kvällen den 3 april 

alternativt att hemkomst sker tidigt på morgonen den 6 april. 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppskattad kostnad för resa och uppehälle för 12 personer beräknas till 60 000 kronor. 

Finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för internationella kontakter 
2022. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2022 
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Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör och 

biträdande stadsdirektör 
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