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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordföranden i gatu- och samhällsmiljönämnden, 
plan- och byggnadsnämnden och kulturnämnden ges möjlighet att delta på studieresa till 
Århus, Danmark med Uppsala citysamverkan AB den 4-5 oktober 2017, samt 
 
att stadsdirektören beslutar om vilka tjänstepersoner från Uppsala kommun som ska delta.  
 
Ärendet  
Uppsala kommun och Uppsala citysamverkan AB genomför årligen omvärldsbevakning i 
enlighet med det samverkansavtal som beslutades i kommunstyrelsen 10 oktober 2014. 
Förslaget för 2017 är att resa till Århus i Danmark för att studera stadsutveckling, 
trivsel/trygghet och utbud/marknad. Århus är under 2017 Europas kulturhuvudstad.  
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans 
med Uppsala citysamverkan. I beredningen har barn- och jämställdhetsperspektivet beaktats. 
 
Föredragning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden från gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- 
och byggnadsnämnden och kulturnämnden erbjuds att delta i studieresan. Resan genomförs 
tillsammans med Uppsala citysamverkans styrelse. Tjänstepersoner från Uppsala kommun 
berörda av samverkan erbjuds också att delta. Respektive nämnd och bolag bekostar sina 
deltagares resa. Fokus följer avtalets inriktning kring stadsutveckling, utbud, marknad, trivsel 
och trygghet i syfte att skapa en attraktiv stad i enlighet med Mål och budget 2017-2019. 
 
Århus är Danmarks andra största stad med 330 000 invånare i kommunen. Staden har många 
likheter med Uppsala, exempelvis genom prägel av studentstad och cykelstad. Kommunen har 
ett blomstrande näringsliv med flera huvudkontor och näringsliv från många branscher. Då 
staden har god tillväxt finns många spännande stadsutvecklingsprojekt att besöka. På event-, 
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festival- och evenemangsscenen har Århus mycket på gång och är 2017 kulturhuvudstad i 
Europa. Med en liten, äldre stadskärna med gott om handel och restauranger samt en lång 
historia finns fler likheter med Uppsala som gör staden till ett utmärkt resmål för att inspireras 
av tillsammans med Uppsala citysamverkan. 
 
Århus och Uppsala är medlemmar i organisationen Nordic City network som kan assistera 
kring programpunkter liksom Business Århus som arbetar med etableringar och 
näringslivsutveckling.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppskattad kostnad för resa och uppehälle är cirka 8 000 kronor per person och 
arbetsutskottets deltagande finansieras genom kommunstyrelsens budget för 
näringslivsfrämjande åtgärder 2017. 
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