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§ 76 

 

Deltagande i studieresa med Uppsala Citysamverkan 2019 

KSN-2019-0212 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden i plan- och byggnadsnämnden, gatu- och 

samhällsmiljönämnden och kulturnämnden, andre vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden 

samt stadsdirektör erbjuds möjlighet att delta på studieresa till Utrecht, Holland tillsammans med 

Uppsala Citysamverkan AB den 9-10 oktober 2019. 

  

 

Sammanfattning 
Uppsala kommun och samarbetsorganisationen Uppsala Citysamverkan AB genomför årligen 

omvärldsbevakning i enlighet med det samarbetsavtal som kommunstyrelsen godkände i november 

2017. Som del av omvärldsbevakningen 2019 planeras en resa till Utrecht i Holland för att studera 

stadsutveckling med särskilt fokus på utvecklingen av resecentrum samt handel, besöksnäring och 

utbud i stadskärnan. 

 

Yrkande 
Mohamad Hassan (L) yrkar tillägg med att även andre vice ordförande i gatu- och 

samhällsmiljönämnden erbjuds möjlighet att delta i studieresan. 

  

Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag med Mohamad Hassans (L) tilläggsyrkande mot avslag och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 6 mars 2019. 
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Kommunstyrelsen 

Deltagande i studieresa med Uppsala Citysamverkan 2019 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta  
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden i plan- och byggnadsnämnden, gatu- och 
samhällsmiljönämnden och kulturnämnden samt stadsdirektör erbjuds möjlighet att delta på 
studieresa till Utrecht, Holland tillsammans med Uppsala Citysamverkan AB den 9-10 
oktober 2019. 
 
Ärendet  
Uppsala kommun och samarbetsorganisationen Uppsala Citysamverkan AB genomför årligen 
omvärldsbevakning i enlighet med det samarbetsavtal som kommunstyrelsen godkände i 
november 2017. Som del av omvärldsbevakningen 2019 planeras en resa till Utrecht i 
Holland för att studera stadsutveckling med särskilt fokus på utvecklingen av resecentrum 
samt handel, besöksnäring och utbud i stadskärnan.  
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samarbete med Uppsala citysamverkan. 
 
Föredragning 
Deltagandet i studieresan föreslås erbjudas kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden från 
plan- och byggnadsnämnden, gatu- och samhällsmiljönämnden och kulturnämnden. Resan 
genomförs tillsammans med Uppsala Citysamverkan AB´s styrelse. 
 
Fokus för studieresan följer samarbetsavtalets inriktning kring stadsutveckling, etablering, 
marknad, evenemang, digitalisering, trivsel och trygghet i syfte att skapa en attraktiv stad i 
enlighet med inriktningen i bland annat Mål och budget. 
 
Utrecht är en stad i Nederländerna som på många sätt liknar Uppsala, med närheten till 
huvudstaden, en stad med hög tillväxt och en gammal stadskärna. Utrecht är huvudstad och 
den största staden i provinsen Utrecht i Nederländerna och är med cirka 330 000 invånare den 
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fjärde största staden i landet. Staden är tack vare sitt geografiska läge mitt i landet en viktig 
knutpunkt för väg- och järnvägstrafik.  
 
I Utrecht ligger Nederländernas största universitet, Universiteit Utrecht, en musikhögskola 
(Conservatorium) och en teknisk högskola (Hogeschool). Staden bedöms sammantaget utgöra 
ett lämpligt resmål för omvärldsbevakningen inom ramen för kommunens samarbetsavtal med 
Uppsala Citysamverkan. 
 
Stadsdirektören beslutar vilka tjänstepersoner som ska ingå i delegationen från Uppsala 
kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppskattad kostnad för resa och uppehälle är 7 000 kronor per person. Kommunstyrelsens 
och kommunledningskontorets deltagande finansieras genom kommunstyrelsens budget för 
näringslivsfrämjande åtgärder 2019. Kostnaden för övriga nämndledamöters deltagande 
belastar respektive nämnd. 
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