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Frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) 

Frågor av Therez Olsson (M) angående konsekvensanalys  

Såväl Sverige som Uppsala står inför ett omfattande behov av att bygga ut nya förskolor och 
skolor och lokaler för omsorg av våra äldre. Moderaterna välkomnar att fler aktörer än 
kommunerna tar ansvar för att bygga och driva morgondagens utbildnings- och 
vårdboendelokaler. Därför är det förvånande att regeringen väljer att gå vidare med ett 
förslag som i praktisk mening hotar investeringsviljan och som riskerar att redan existerande 
förskolor och skolor riskerar att läggas ned. Vare sig kommunen eller de fristående aktörerna 
i Uppsala vet fullt ut hur verksamheterna kommer att påverkas och regeringens agerande 
skapar oro och riskerar fristående aktörers investeringsvilja. Förslaget hotar kommunens 
skyldighet att trygga behovet av nya förskole- och skolplatser och de äldres möjlighet till 
kvalitativa boenden. 
 
För att stå rustade inför framtiden har ett flertal kommuner, däribland Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Helsingborg, Gävle, Örebro, Linköping med flera tagit fram konsekvensanalyser.  
 
Jag vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S):  
 
Har Uppsala kommun tagit fram en konsekvensanalys av vad Reepaluutredningens förslag 
får för konsekvenser för Uppsala kommun, uppsalaborna och för de som idag bedriver 
enskild verksamhet i Uppsala?  
 
Vad har Uppsala kommun för strategi att hantera konsekvenserna?  
 
 

Therez Olsson, kommunalråd (M)  

 

 



Fråga till kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) 

Fråga av Therez Olsson (M) angående vem som bekostar 
Uppsalarummet  
I samband med att arbetet med en arkitekturpolicy togs fram så genomfördes projektet 
Arkitekturåret i Uppsala. Då installerades ett så kallat Uppsalarum för att lyfta 
stadsbyggnadsfrågorna och bjuda in uppsalaborna till en fördjupad dialog och förståelse för 
förändringen i vår levande stad. Projektet Arkitekturåret bekostades av kommunstyrelsen 
och avslutades under 2017.  

I samband med renoveringen av stadshuset så har Uppsalarummet flyttat in på bottenplan 
av Stationsgatan 12 och bemannas dagligen av personal. Enligt uppgift är kostnaden för 
Uppsalarummet kring närmare 2 miljoner årligen så det är inte en obetydlig summa pengar. 

I samband med en frågedebatt vid förra sammanträdet i kommunfullmäktige ställde 
kommunalrådet Jonas Segersam (KD) en fråga gällande de många receptioner som i dag 
finns vid Stationsgatan 12. Till svar gav då kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick 
(S) att Uppsalarummet bekostas av Plan- och byggnadsnämnden.  

Som vice ordförande i Plan- och byggnadsnämnden har jag under året frågat om just 
finansieringen av Uppsalarummet och fått till svar att det till 2017 års utgång har räknats in 
under projekt Arkitekturåret vilket bekostas av kommunstyrelsen men att det inför 2018 inte 
finns något beslut om vem som ansvarar samt finansierar Uppsalarummet. En god 
hushållning av kommunens skattemedel är viktigt och Plan- och byggnadsnämndens 
ekonomi består till mindre del av kommunbidrag och finansierar större delar av 
verksamheten via avgifter och taxor. Därför är det av stor vikt att veta vilka delar som 
eventuellt bekostar kringprojekt som inte åligger nämndens ansvarsområde. För att nyttja 
Uppsalarummet maximalt är det också av stort intresse att veta vem som bär det politiska 
ansvaret för utvecklingen av det.  

 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Marlene Burwick (S):  

Vem finansierar Uppsalarummet nu och vilket organ har fattat beslut om finansieringen? 

 

Therez Olsson, kommunalråd (M)  
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