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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-11-16

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 374

Svar på mot ion om Vackra st igen från Stefan
Hanna (-)

KSN-2020-00499

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 27 januari 2020

att Uppsala kommun utreder möjligheten hur något liknande den ”Vackra
stigen” kan skapas i Uppsalas innerstad, samt
att sponsring av informationsskyltar kopplade till den ”Vackra stigen” blir
möjligt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 oktober 2021
Bilaga, Motion om Vackra stigen från Stefan Hanna (-)

Beslutsgång

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

Besöksadress: Stationsgatan 12 

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. 

Svar på motion om Vackra stigen från Stefan 
Hanna (-) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 

Stefan Hanna (-) föreslår i en motion väckt 27 januari 2020  

• att Uppsala kommun utreder möjligheten hur något liknande den ”Vackra 
stigen” kan skapas i Uppsalas innerstad, samt 

• att sponsring av informationsskyltar kopplade till den ”Vackra stigen” blir 
möjligt. 

Beredning 

Ärendet har beretts av Destination Uppsala AB och kommunledningskontoret. 

Föredragning 

Uppsala kommun arbetar idag aktivt med olika insatser för att öka Uppsalas 

attraktivitet hos besökare och skapa fler reseanledningar så som upplevelser, 
aktiviteter och kulturmiljöer. Detta både för att öka kännedom och attraktivitet, samt 
för att förlänga besöket och få besökare att röra sig i ett större geografiskt område 
inom kommunen.  

 

 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2021-10-06 KSN-2020-00499 

  
Handläggare:  

Helena Bovin 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Destination Uppsala AB och kulturförvaltningen gör det inom befintliga uppdrag bland 
annat genom 

• att aktivt deltaga i stadsutvecklingsgrupper där vi bejakar intressen att skapa 
attraktivitet och tillgänglighet i city och på landsbygd, och nya 
affärsmöjligheter för näringslivet,  

• att erbjuda utbildningar till företag i besöksnäringen vilket ger dem 
förutsättningar för att skapa fler bokningsbara och prissatta upplevelser och 
aktiviteter för besökare med mål att generera ökade intäkter och fler 
arbetstillfällen,  

• ett nära samarbete med Uppsala Citysamverkan och en lokal affärs- och 

medborgarplats (AMP) Forumtorget för en levande och attraktiv stadskärna 

genom att erbjuda och synliggöra evenemang och aktiviteter för både 
Uppsalabor och besökare,  

• att synliggöra tematiserade stråk och promenader i stadskärnan och på 
landsbygden så som exempelvis Konststråken, Linnéstigarna, och ”Mod, 

minnen och äventyr” via Uppsala CityApp, samt att synliggöra de 
stadsvandringar med olika teman som näringslivet och guideförmedlingar 
erbjuder till både Uppsalabor och besökare,  

• att som en del av evenemanget Allt Ljus på Uppsala erbjuda tematiserad 

digital guidning under utvald period,  

• att genom kulturförvaltningen producera en digital guide (mobilapp) som 
guidar besökare till offentlig konst, kulturmiljöer och kulturella spår och 

platser, samt  

• att i linje med innerstadsstrategin utveckla Kulturstråket som en prioriterad 

inriktning: Uppsalas mest värdefulla historiska miljöer ska knytas samman och 
aktiveras genom att skapa fler målpunkter. Kulturförvaltningen kommer under 
de närmaste åren år lyfta fram kulturarv, kulturmiljö och historiska berättelser 

i Uppsala i flera, och delvis nya former. Den verksamhet som etableras i 
Historiskt centrum kommer att ha sin utgångspunkt i Uppsala slotts historia 

och kulturmiljö, men också berätta om stadens historia och kulturmiljöer med 
hjälp av olika förmedlingsformer och tekniker.  

Ett skyltat promenadstråk som leder Uppsalabor och turister längst en vacker led med 

intressanta berättelser är en aktivitet för besökare på plats, men bedöms inte vara 
något som drar eller lockar nya besökare till Uppsala.  

Destination Uppsala AB och kulturförvaltningen kommer inom ramarna av befintliga 
uppdrag att fortsätta driva insatser för att utveckla nya aktiviteter, upplevelser och 

miljöer som både lockar besökare hit och får dem att stanna längre, samt verka för 
förutsättningsskapande infrastruktur för att förbättra och förenkla upplevelsen på 
plats.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 6 oktober 2021 

• Bilaga, Motion om Vackra stigen från Stefan Hanna (-) 
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Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
 



2020-01-10 

Motion: Vackra stigen 

Uppsala har ett centralt stadsrum som i delar håller attraktiv världsklass. Det är också ett stadsrum 
med berättelser som mycket bättre än hittills kan bidra till att stärka Uppsala som besöksort för 
turister. Turister som gärna får stanna i Uppsala fler än några timmar. Ett enkelt sätt att göra centrala 
Uppsala till en attraktivare besöksort är att skapa ett skyltat promenadstråk som inkluderar 
berättelser om personer och platser. Skyltarna kan med fördel vara sponsrade av privatpersoner eller 
juridiska personer. En enkel promenadstråks app kan med fördel erbjuda en intressant berättelse per 
station på svenska, engelska, spanska och kinesiska. Promenadstråket kan med fördel starta vid 
Resecentrum. Promenadstråket skulle kunna kallas ”Vackra stigen”.  

En mycket attraktiv vandring, och berättelse, kan göras genom att gå längs Bangårdsgatan till Fyrisån, 
promenera söder ut och över Islandsbron. Promenera in i Stadsträdgården. Gå förbi Svettis och upp 
för den södra slottsbacken. Promenera in i Botaniska trädgården. Ett besök till Evolutionsmuséet. 
Promenera in i stadskyrkogården. Promenera vidare till Engelska parken. Promenera ner vid Carolina 
Rediviva. Gå vidare till Helga Trefaldighets kyrka och Gustaf II Adolfs obelisk. Gå till Skytteanum, 
Domkyrkan, Universitetsaulan och ned till Saluhallen. Därefter en promenad längs Fyrisån till 
Bangårdsgatan och tillbaka till Resecentrum.  

 

Jag yrkar: 

 

Att Uppsala kommun utreder möjligheten hur något liknande den ”Vackra stigen” kan skapas i 
Uppsalas innerstad. 

 

Att sponsring av informationsskyltar kopplade till den ”Vackra stigen” blir möjligt. 

 

 

Stefan Hanna 

Kommunalråd 
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