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Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-01-27

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 3

Uppsalapaketet –aktörsgemensam vision för
Uppsala C

KSN-2019-0636

Beslut

Kommunstyrelsens mark-och exploateringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att godkänna mål och aktörsgemensam vision för Uppsala C enligt ärendets
bilaga 1, samt

2. att delegera till kommunstyrelsens ordförande att underteckna visionen med
berörda parter och justera texten utan att budskapet förändras om behov av
detta skulle föreligga.

Sammanfattning

Uppsala har en av Sveriges vackraste centralstationer och fungerar idag som en
nationell och regional viktig knutpunkt och en attraktiv mötesplats för Uppsalas
invånare. Här finns plats för handel, service, cykelparkering och en järnvägspark med
tilltalande formspråk och grönska. När platsen utvecklas vidare, görs det tillsammans
med flera berörda parter och en gemensam vision med tillhörande mål har tagits fram
för att fungera som unison ledstjärna för det fortsatta arbetet. Målet är att visionen
undertecknas av samtliga parter som deltagit i mål- och visionsarbetet. Eventuella
justeringar kan behöva göras innan undertecknandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021
Bilaga 1, föreslagen aktörsgemensam vision

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot avslag och finner att utskottet bifaller
förvaltningens förslag.
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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. 

Uppsalapaketet – mål och aktörsgemensam 
vision för Uppsala C  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna mål och aktörsgemensam vision för Uppsala C enligt ärendets 
bilaga 1, samt 

2. att delegera till kommunstyrelsens ordförande att underteckna visionen med 
berörda parter och justera texten utan att budskapet förändras om behov av 
detta skulle föreligga. 

Ärendet 
Uppsala har en av Sveriges vackraste centralstationer och fungerar idag som en 
nationell och regional viktig knutpunkt och en attraktiv mötesplats för Uppsalas 
invånare. Här finns plats för handel, service, cykelparkering och en järnvägspark med 
tilltalande formspråk och grönska. När platsen utvecklas vidare, görs det tillsammans 
med flera berörda parter och en gemensam vision med tillhörande mål har tagits fram 
för att fungera som unison ledstjärna för det fortsatta arbetet. Målet är att visionen 
undertecknas av samtliga parter som deltagit i mål- och visionsarbetet. Eventuella 
justeringar kan behöva göras innan undertecknandet.  

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. Avsiktsförklaringens aktörer har 
deltagit i mål- och visionsarbetet. Näringslivsperspektivet har beaktats genom att 
arbetet bedrivits i nära dialog med berörda marknadsaktörer. Representant för 
barnombudet har också deltagit i framtagandet av förslag till mål och vision. 
Föreslagen mål och vision överensstämmer med den målbild som beskrivs i den 
avsiktsförklaring som tecknades om Uppsala C under 2018. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-01-20 KSN-2019-0636-12 
  
Handläggare:  
Michael Eriksson 

 
 
 

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

Uppsala Central också kallad Uppsala Resecentrum omfattas av en avsiktsförklaring 
som ingicks 2018-08-13 med syfte att etablera långsiktiga relationer och en gemensam, 
samordnad process för utveckling av såväl järnvägsanläggningen som Uppsala 
resecentrum med stationshuset, bussterminalen samt stationens angöringsytor samt 
de nära omgivningarna i staden. Avsiktsförklaringen tecknades mellan fyra parter: 
Uppsala kommun, Region Uppsala, Trafikverket och Jernhusen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2019, § 61, att godkänna projektdirektiv för 
Uppsala C och S och gav stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med 
en utvecklingsplan för Uppsala C.  
 
I projektdirektivet framgår att projektet ska identifiera hur möjligheterna att utveckla 
omkringliggande, stationsnära områden ska tas tillvara samt att utvärdering av metod 
för det fortsatta arbetet, till exempel hur näringslivet kan involveras i den kommande 
processen samt upplägg av affärsmodeller ska redovisas. 
För att bredda perspektivet och få infallsvinklar från andra aktörer, bland annat 
näringslivet, bjöd stadsbyggnadsförvaltningen in ett antal aktörer till tre workshoppar 
under 2020 i syfte att skapa en gemensam bild av mål och vision för Uppsala C med 
dess omkringliggande, stationsnära områden samt skapa ett nätverk för fortsatt 
kontakt i projektets framdrift. Deltagarna representerade Uppsala universitet, 
Handelskammaren, Polisen, Barnombudsmannen i Uppsala, Uppsala 
akademiförvaltning, Trafikverket, Region Uppsala, Vasakronan, Klöverna, Castellum, 
Jernhusen och Bonnier Fastigheter. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till vision och mål som 
kommunstyrelsen ska besluta om  

Förslaget till vision är: 

• Uppsala C 
o  är en plats för många möten! När du reser, när du jobbar, när du äter 

och när du handlar!  
o är välkomnande och tryggt för alla åldrar och ger dig en upplevelse 

oavsett om du stannar här eller passerar under alla dagar i veckan året 
om.  

o är platsen där du utvecklar ditt företag, hittar den kompetens du söker 
och förverkligar dina idéer.  

o är platsen där du möter nya människor och hittar nya möjligheter.  

Förslag till mål är: 

• Uppsala C  
o stärker stadens attraktivitet, identitet och konkurrenskraft 
o är trygg, hälsosam, innovativ och välkomnande 
o stärker Uppsala som nod i huvudstadsregionen 
o är det självklara valet för etablering för företag med behov av centrala 

lägen med goda kommunikationer 
o är en av Europas bästa kollektivtrafiknoder med flera olika trafikslag 

där byten sker enkelt och lätt med tillgång till nya tjänster för mobilitet 

Ett gemensam undertecknande av visionen planeras genomföras efter att beslutet 
enligt detta ärende har tagits i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande 
undertecknar för Uppsala kommun och godkänner eventuella justeringar. Om 
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budskapet i visionen behöver ändras behöver en ny visionsformulering beslutas i 
Kommunstyrelsen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Detta ärende medför inte några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2021 
• Bilaga 1, föreslagen aktörsgemensam vision 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Christian Blomberg 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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Aktörsgemensam mål och vision 
Uppsala C 

Vision Uppsala C 

Uppsala C är en plats för många möten! När du reser, när du jobbar, när du äter och när 

du handlar!  

Uppsala C är välkomnande och tryggt för alla åldrar och ger dig en upplevelse oavsett 

om du stannar här eller passerar under alla dagar i veckan året om.  

Uppsala C är platsen där du utvecklar ditt företag, hittar den kompetens du söker och 

förverkligar dina idéer.  

Uppsala C är platsen där du möter nya människor och hittar nya möjligheter.  

Uppsala C är en sammanhållen lokal, regional och nationell knutpunkt som är 

tillgänglig, inkluderande och ger förutsättningar för ett hållbart transportsystem ur ett 

hela resan perspektiv.  

Uppsala C är en av Europas bästa kollektivtrafiknoder med flera olika trafikslag där 

byten sker enkelt och lätt med tillgång till nya tjänster för mobilitet. 

Mål Uppsala C 

Uppsala C  

stärker stadens attraktivitet, identitet och konkurrenskraft 

är trygg, hälsosam, innovativ och välkomnande 

stärker Uppsala som nod i huvudstadsregionen 

är det självklara valet för etablering för företag med behov av centrala lägen med goda 

kommunikationer 

kopplar samman olika transportslag och utformningen bidrar till snabba och effektiva 

bytesmöjligheter för resenärer  

bidrar till regional och lokal nytta och tillgänglighet. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen Datum: Diarienummer: 

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen. Bilaga 2021-02-03 KSN-2019-0636 

  
Handläggare:   

Michael Eriksson  
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