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Handläggare Datum Diarienummer 

Astrid Nyström 2012-12-20 BUN-2012-1616.60 

Barn- och ungdomsnämnden 

Detaljplan för Gunsta 1:109 med flera, Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att som svar på detaljplan för Gunsta 1:109 med flera, Uppsala kommun, t i l l plan och bygg
nadsnämnden avge upprättat förslag t i l l yttrande. 

Sammanfattning 
Detaljplaneförslaget innebär i korthet att byggrätten utökas för området så att permanentbo-
ende möjliggörs. Nämnden har inget att invända mot förslaget t i l l detaljplan under förutsätt
ning av att fler förskole- och grundskoleplatser skyndsamt kan förverkligas i närområdet. 

Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden har av plan- och byggnadsnämnden inbjudits att yttra sig över 
rubricerad detaljplan. Underlaget för förslaget finns på www.uppsala. Bostad & byggande, 
Detalj- & översiktsplan, Detaljplanering, Alfabetisk lista över pågående detaljplaneprojekt, 
Aktuella detaljplaner. 

Förslag t i l l yttrande har upprättats (bilaga). 

Ärendet 

Detaljplaneförslaget innebär i korthet att byggrätten utökas för området så att permanentbo-
ende möjliggörs. Området ligger strax sydost om Gunsta tätort. I dag finns sju tomter varav 
tre permanentboende. Området planeras kunna bebyggas med friliggande enbostadshus. 
I Gunsta/Funbo finns förskolor. Förskoleklass och grundskola upp ti l l årskurs 3. 

Under rubriken Sociala aspekter. Barnkonventionen nämns att "tryggheten kan också öka 
något med fler permanentbostäder i området. Området har bra förutsättningar att utgöra en 
god uppväxtmiljö för barn". 

Synpunkter och påpekanden 
Vare sig förskola eller grundskola har några lediga platser. Til l områdets förskolor finns för
närvarande en liten kö. De senaste åren har det i byteskön stått mellan 15 och 30 barn. 
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Gunsta tätort planeras byggas ut med 800 - 1 000 bostäder. Nya förskolor och skola/skolor 
planeras också att byggas. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås i sitt yttrande framföra att nämnden inte har något att 
invända mot förslaget under förutsättning att kommunen skyndsamt planerar för fler förskole-
och grundskoleplatser i närområdet. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 



Diarienummer 
2012/20146-1 

Fd diarienummer: PLA 10/20071-1 

Detaljplan för Gunsta 1:109 m.fl, Uppsala kommun, 

samt 

upphävande av hela områdesbestämmelsen för del av Gunsta 1:1 (ObAI 3) 

Normalt planförfarande 

SAMRÅDSTID till och med 5 februari 2013 

Handläggare: Johan Elfström, telefon: 018-7278731 

Plan- och byggnadsnämnden 
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Handläggare 

Astrid Nyström 
Datum 

2012-12-20 
Diarienummer 

BUN-2012-1616.60 

FORSLAG 

Plan- och byggnadsnämnden 

Yttrande över detaljplan för Gunsta 1:109 med flera, Uppsala kommun, 
dnr 2012/20146-1 

Plan- och byggnadsnämnden har inbjudit t i l l samråd i rubricerat ärende. Med anledning härav 
vill barn- och ungdomsnämnden framföra följande: 

Fler bostäder innebär att fler barn i förskole- och grundskolåldrarna kan komma att flytta t i l l 
området. I dagsläget finns inga lediga platser i förskolor eller i grundskola i närområdet. 
Nämnden har inget att invända mot förslaget t i l l detaljplan under förutsättning av att fler för
skole- och grundskoleplatser skyndsamt kan förverkligas i närområdet. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss Kerstin Sundqvist 
Ordförande Sekreterare 
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