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Samråd om förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommun
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att avge yttrande till kommunstyrelsen enligt upprättat förslag.

Sammanfattning
Översiktsplanen är en avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör utvecklas - i staden, på
landsbygderna och i tätorterna. Översiktsplanen ger en ram för den fysiska utvecklingen och
hur olika intressen kan samspela och ger också vägledning för ställningstaganden om stora
och viktiga investeringar, beroende på hur omvärlden utvecklas. För att förändringar konkret
ska genomföras behöver dock översiktsplanen kompletteras och fördjupas inom olika
områden.
I samrådsyttrandet framhåller nämnden bl.a. vikten av att säkerställa möjlighet till utbyggnad
av den sociala infrastrukturen. Nämnden framhåller även det positiva i att det sociala
hållbarhetsperspektivet och den sociala infrastrukturen integrerats i översiktsplanen. För
nämnden är särskilt värden/principer som tillgänglighet, trygghet, inkludering och
trafiksäkerhet centrala i skapandet av en god kommun för samtliga kommuninvånare.
Ärendet
Översiktsplanen är en avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör utvecklas - i staden, på
landsbygderna och i tätorterna. Översiktsplanen ger en ram för den fysiska utvecklingen och
hur olika intressen kan samspela och ger också vägledning för ställningstaganden om stora
och viktiga investeringar, beroende på hur omvärlden utvecklas. För att förändringar konkret
ska genomföras behöver dock översiktsplanen kompletteras och fördjupas inom olika
områden.
För att säkra att milj öaspekter integreras i planen ska därför en milj öbedömning av
översiktsplanen göras. Uppsala kommun har valt att ta ett stort steg längre i arbetet med denna
översiktsplan och gör en hållbarhetsbedömning där även sociala och ekonomiska aspekter
bedöms.
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Översiktsplanen utgår från fyra temaområden som vart och ett innefattar ett antal mål för
kommunens utveckling.
•
•
•
•

Uppsala i världen
Vi blir fler
En kommun för alla
De goda liven

De olika målen har i planen konkretiserats i ett antal strategiska delsteg för att möjliggöra att
målen nås. I översiktsplanen redovisas även ett antal principer för samhällsbyggnad i
kommunen. Dessa är:
•
•
•
•
•
•
•

Öka tätheten i noder och stråk
Koppla samman
Skapa mervärden
Blanda
Utnyttja och utveckla det platsspecifika
Skapa närheter
Samordna investeringar

En ökande takt i befolknings- och sysselsättningsutvecklingen i Uppsala kommun ger stora
utmaningar för kommunens fysiska utveckling. Att åstadkomma den attraktivitet och
kapacitet som är en förutsättning för högre utvecklingstakt är därför av central betydelse.
Förslaget till översiktsplan visar två strukturbilder för hur detta kan ske, flerkärning
respektive enkäming stad. I scenario flerkärning sker befolkningsutvecklingen främst i
stadsnoder i Gränby, Bergsbrunna (Uppsala södra) och Gottsunda-Ultuna. I scenario
enkärning förväntas befolkningsutvecklingen främst ske i centrala delen av Uppsala stad.
Föredragning
I samrådsyttrandet framhåller nämnden bl.a. vikten av att säkerställa möjlighet till utbyggnad
av den sociala infrastrukturen. Nämnden framhåller även det positiva i att det sociala
hållbarhetsperspektivet och den sociala infrastrukturen integrerats i översiktsplanen. För
nämnden är särskilt värdenJprinciper som tillgänglighet, trygghet, inkludering och
trafiksäkerhet centrala i skapandet av en god kommun för samtliga kommuninvånare.
Samrådshandlingen finns tillgänglig på nedanstående länk:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationeddialoger/oversiktplan-2016/
Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör
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Samråd om förslag till ny översiktsplan för Uppsala kommun
(Dnr-KSN-2014-1327)
Omsorgsnämnden har tagit del av förslaget till ny översiktsplan för Uppsala kommun och har
följande synpunkter att anföra:
Nämnden ser positivt på att det sociala hållbarhetsperspektivet och den sociala infrastrukturen
integrerats i planen. Nämnden ser det som sin uppgift att, i samverkan med andra aktörer,
bidra till att det sociala hållbarhetsperspektivet och den sociala infrastrukturen integreras i
planeringsprocesser för den framtida utvecklingen av kommunen.
Omsorgsnämnden anser att de två strukturbilderna (enkärning och flerkärning stad) är
användbara som utgångspunkter i kommunens framtida planering. Nämnden vill dock
framhålla att dessa scenarier, i synnerhet enkärnig, medför en ännu större konkurrens om
utrymmet för bostäder och verksamheter i de centrala delarna av Uppsala.
I översiktsplanen finns angivet att gruppbostäder och bostäder med särskild service ska
integreras och ges plats i nya områden och vid kompletteringsbebyggelse av befintliga
bostadsområden. Nämnden vill särskilt framhålla vikten av att beredskap för detta finns i de
centrala delarna av staden, där efterfråga på sådana lägenheter ofta är hög.
Värden som tillgänglighet, trygghet, inkludering och trafiksäkerhet är centrala i skapandet av
en god kommun för samtliga kommuninvånare. Nämnden ser positivt på att dessa värden är
relativt närvarande i beskrivningen av hur de olika målen i planen ska uppnås och vill i detta
sammanhang särskilt framhålla tillgängligheten som en nyckelfråga när det gäller alla
personers möjligheter att förflytta sig i stadsmiljön och ta del av offentliga anläggningar,
friluftsliv och olika evenemang, oavsett fysiskt eller kognitiv funktionsförmåga. Vikten av
god orienterbarhet i stadsmiljön och i nya bostadsområden kan behöva understrykas
ytterligare i planen under mål nr 7.
Omsorgsnämnden

Eva Christiernin

Kerstin Sundqvist

Ordförande

Sekreterare

Postadress: Uppsala kommun, omsorgsnämnden, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: omsorgsnamndenguppsala. se
www. uppsala. se

