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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-02-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 59  

Utredning kring samutnyttjande av lokaler 

KSN-2021-00600 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att utreda effekterna med en gemensam etablering av ett antal verksamheter i 
stadsdelen Kungsängen, i enlighet med föredragningen, 

2. att utredningen ska belysa effekten ur ett integrerande och ett ekonomiskt 

perspektiv, samt 
3. att en etablering i kvarteret Ångkvarnen ska särskilt belysas. 

Sammanfattning 

Ärendet berör ett utredningsuppdrag kring att studera vilka möjligheter som finns och 
vilka integrerande och ekonomiska positiva effekter som kan uppnås genom att 
etablera ett antal olika verksamheter underställda flera olika nämnder i stadsdelen 

Kungsängen. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2021 

Yrkanden 

Jonas Petersson (C) yrkar: 
att en etablering på Kungsängen 1:11 särskilt belyses och även belyser lokalisering av 
skola på fastigheten. 

Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Jonas Peterssons (C) 
tilläggsyrkande. 

Mohamad Hassan (L) och Rickard Malmström (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer först Jonas Peterssons (C) tilläggsyrkande mot avslag och finner att 

arbetsutskottet avslår detsamma. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2021-02-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet 
bifaller detsamma. 

Reservation 

Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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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. 

Utredning kring samutnyttjande av lokaler   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att utreda effekterna med en gemensam etablering av ett antal verksamheter i 

stadsdelen Kungsängen, i enlighet med föredragningen, 

2. att utredningen ska belysa effekten ur ett integrerande och ett ekonomiskt 
perspektiv, samt 

3. att en etablering i kvarteret Ångkvarnen ska särskilt belysas.  

Ärendet 

Ärendet berör ett utredningsuppdrag kring att studera vilka möjligheter som finns och 
vilka integrerande och ekonomiska positiva effekter som kan uppnås genom att 

etablera ett antal olika verksamheter underställda flera olika nämnder i stadsdelen 
Kungsängen. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  

Ärendet berör ett utredningsuppdrag som kommer bland annat belysa effekter sett ur 
ett barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiv. 

Föredragning 

Kopplat till de identifierade behov som presenterats i lokalförsörjningsplanerna för 
stadsdelen Kungsängen med omnejd finns möjlighet med en gemensam etablering av 

ett antal verksamheter där lokaler skulle kunna samnyttjas med så väl integrerande 

som ekonomiska positiva effekter.   

Flertalet nämnder har framställt behov av lokaler: 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-02-22 KSN-2021-00600 

  
Handläggare:  

Carl Ljunggren 
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• Inom kulturnämndens område har behov av kulturhus, kulturskola, 
allaktivitetshus, bibliotek samt dans- & teaterlokal identifierats. Där till finns 
behov av en fritidsklubb som planerats att ligga i den kommande skolan på 

Norra Hovstallängen.  

• Inom utbildningsnämndens område finns behov av en förskola. 

• Inom äldrenämndens område finns behov av en träffpunkt.  

• Inom idrott och fritidsnämndens område finns behov av en föreningslokal. 

Flera av de ovanstående verksamheterna skulle med fördel kunna samnyttja t.ex. 

större samlingslokaler. Med en fastighet som innehåller flera verksamheter som fyller 
lokalerna på olika tider öppnas också en möjlighet att skapa en lokal knutpunkt som 

kan locka till sig restaurant- och kaféverksamheter vilket kan bidra till en levande 

stadsdel.  

Flera av de behov som lyfts ovan ligger idag i separata utredningsuppdrag under 

respektive nämnd. För att ta nästa steg i arbetet med samnyttjande föreslås att ovan 
nämnda behov ska utredas simultant för att på så vis detektera samnyttjande-
potentialen. 

Utredningen ska särskilt studera en gemensam etablering av de nämnda 

verksamheterna i kvarteret Ångkvarnen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnader i samband med utredningen kommer att hanteras inom kommunstyrelsens 
budgetram. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad den 22 februari 2020 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ola Hägglund 

Stadsdirektör Stabsdirektör 
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