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LiPati OMSORGSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Lena Wiksten Andersson 

	 2016-04-08 	OSN-2016-0105 

Omsorgsnämnden 

Detaljplaneprogram för kvarteret Hugin, dnr OSN-2016-0105 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 

att avge yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Detaljplaneprogrammet för kvarteret Hugin formar stadsbyggnadsvisionen om att området 
omvandlas från att ha utgjort yttre gräns mot ett industriområde till att bli en levande och 
blandad innerstadsmiljö. Nämnden understryker vikten av att rörelsestråken och 
mötesplatserna inom planområdet anpassas så de är tillgängliga för alla personer oavsett 
funktionsförmåga. Det handlar exempelvis om val och utformning av beläggning, trygghet i 
trafikmiljön och undvikande av barriärer. 

Tillgång till lättåtkomlig service i närmiljön som livsmedelsaffärer, restauranger, vårdcentral, 
apotek och tandläkare är också av betydelse för att möjliggöra ett gott liv för alla personer i 
området. 

Behovet av tillgång till buss som färdmedel lyfts fram. Vidare vikten av att cykelställ planeras 
och konstrueras på så sätt att de inte hindrar framkomligheten. 
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OMSORGSNÄMNDEN 

Handläggare 	 Datum 	 Diarienummer 
Lena Wiksten Andersson 	 2016-04-08 	OSN-2016-0105 

Plan- och byggnadsnämnden 

Yttrande gällande detaljplaneprogram för kvarteret Hugin i 
Kungsängen (dnr PBN 2014-000244) 

Omsorgsnämnden har tagit del av samrådshandling för detaljplaneprogrammet och lämnar 
följande synpunkter: 

Det är av största vikt att hänsyn och överväganden för personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar beaktas i kommunens planeringsprocesser. Det sociala 
hållbarhetsperspektivet i form av främst tillgänglighet, trafiksäkerhet, orienterbarhet och 
inkluderande miljöer behöver därför finnas med i planeringen av nya bostadsområden. 

Nämnden vill understryka vikten av att rörelsestråken och mötesplatserna inom planområdet 
anpassas så att de är tillgängliga för alla personer oavsett funktionsförmåga och särskilt för 
personer med olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar. Det handlar exempelvis om val 
och utformning av beläggning, trygghet i trafikmiljön - bland annat tillgänglighetsanpassade 
övergångsställen för att möjliggöra för alla att kunna ta sig säkert till och från planområdet 
samt undvikande av barriärer. Detta gäller även de stråk, den nya parken och övriga 
möteplatser som pekas ut i detaljplaneprogrammet. Rörelsestråken och mötesplatserna 
behöver också vara tydliga och präglas av god orienterbarhet. 

Det är också viktigt med tillgång till lättåtkomlig service i närmiljön som till exempel 
livsmedelsaffärer och restauranger, vilket tas upp i detaljplaneprogrammet, men även tillgång 
till vårdcentral, apotek och tandläkare är av betydelse. 

I detaljplaneprogrammet framhålls Uppsala kommuns ambition om att fortsätta utveckla 
Uppsala som cykelstad samt detaljplaneprogrammets goda förutsättningar att nyttja cykel som 
tranportmedel. För vissa personer med funktionsnedsättning är cykel som transportmedel inte 
något alternativ, varför man i planeringen även bör se till att buss som transportmedel finns 
lättillgängligt samt hållplats i anslutning till planområdet. Vidare att de cykelställ som 
planeras är tillräckligt många samt konstrueras på sådant sätt att det inte hindrar 
framkomligheten för personer med till exempel synnedsättning. 

För många personer kan ett mer tillgänglighetsanpassat boende möjliggöra ett fortsatt 
oberoende och självständighet. Om sådana möjligheter värnas kan det även medföra 
besparingar för samhället genom minskat behov av stödinsatser inom ordinärt boende, bostad 
med särskild service/särskilt boende samt kostnader för kommunala 
bostadsanpassningsbidrag. 
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