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Nr 66. Motion av Emma Wallrup 
(V) om att inrätta en saluhall för 
närproducerat i Uppsala 
KSN-2013-1352 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen. 
 
Ilona Szatmári Waldau (V) reserverar sig till 
förmån för bifall till motionen. 
 
Maria Gardfjell och Frida Johnsson (båda MP) 
reserverar sig enligt bilaga A. 
 
Uppsala den 15 januari 2014 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ceci-
lia Forss, Liv Hahne, Mats Gyllander (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Karin Ericsson (C), Ebba Busch Thor (KD), Mar-
lene Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, 
Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, Frida 
Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári Waldau 
(V). 
Dessutom närvarande: Christopher Lagerqvist, 
Simone Falk, Louise Landerholm Bill (alla M), 
Peter Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia 
Rezai (båda S), Rickard Malmström (MP) och 
Emma Wallrup (V). 
 
Ärendet 
Emma Wallrup (V) har i motion, väckt den 28 
oktober 2013, yrkat att kommunstyrelsen får upp-
drag, eventuellt i samverkan med Region-
förbundet Uppsala län, att utreda möjligheterna 
att inrätta en saluhall enligt intentionerna i motio-
nen. Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Föredragning 
Uppsala kommun har en aktiv näringslivspolitik 
som syftar till att öka antalet företag i Uppsala 
kommun. Kommunen arbetar för att säkerställa 

en hög företagsservice där det är lätt att starta och 
driva företag. Kommunen initierar och bidrar till 
projekt och stöd till företagande genom exempel-
vis Leader Upplandsbygd, som syftar till att stöd-
ja verksamheter på landsbygden, eller genom Ny-
företagarcentrum som ger affärsrådgivning för 
företag i alla branscher. Förutsättningar finns att 
få hjälp och stöd för den som vill starta företag 
eller vidareutveckla sin verksamhet. 
 
Ett initiativ i linje med motionärens önskemål bör 
komma från näringslivet. Kommunens roll är inte 
att driva verksamhet, eller initiera verksamheter, i 
egen regi som marknaden själv kan göra eller re-
dan gör. I Uppsala finns en befintlig saluhall 
samt flera butiker som satsar på lokalt och ekolo-
giskt odlad och producerad mat. Kommunen har 
en roll att, inom ramen för ansvaret för planering 
och näringslivsutveckling, stödja värdefulla ini-
tiativ för stadens utveckling och för näringslivet. 
”Bondens marknad” som arrangerar marknad vid 
resecentrum har möjliggjorts genom Leader Upp-
landsbygd där kommunen deltar aktivt. För de 
företagare eller föreningar som vill starta ett 
projekt för att undersöka möjligheten att starta en 
saluhall kan stöd och rådgivning sökas hos Lea-
der Upplandsbygd eller Nyföretagarcentrum. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut 
 
Reservation (MP)  
Bilaga A 
 
Miljöpartiet anser att kompetens om de behov 
som finns inom småskalig livsmedelsförädling 
och handel ska finnas hos de kommunala bolag 
som har som uppdrag att tillhandahålla lokaler 
för näringslivet. Därför måste ägardirektiven för 
bland annat Industrihus och Ukfab utvecklas 
inom detta område. 
 
Maria Gardfjell (MP) 
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