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Program för Södra Astraket 

Förslag till beslut 
Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta 

att avge yttrande ti l l plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 

Ärendet 

Programmet innebär i korthet att visa kommunens planeringsinriktning för området kring 
Munkgatan och Islandsbron ti l l strax söder om Kungsängsleden. Där planeras för park, 
hamnområde och båtliv, idrott och evenemang. Visionen för Södra Åstråket innefattar målet 
att skapa ett levande, upplevelserikt och innehållsrikt park- och aktivitetsstråk som fungerar 
både vid stora engagemang och ti l l vardags. 
Kontoret har upprättat förslag t i l l yttrande i ärendet där framför allt vikten av 
tillgänglighetsskapande åtgärder understryks. 

Kontoret för hälsa, vård och omsorg 

Inga-Lill Björklund 
Direktör 

Postadress: Uppsala kommun, kontoret för hälsa, vård och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-vard-omsorg@uppsala.se 
www.uppsala.se 



jltz\i(cteta IL 

Uppsala 
T "KOMMUN N Ä M N D E N FOR H A L S A O C H OMSORG 

Handläggare 
Karlsson Daniel 

Datum 
2014-02-27 

Diarienummer 
NHO-2013-0234.43 

FORSLAG 
Plan- och byggnadsnämnden 

Program för Södra Åstråket 

Nämnden för hälsa och omsorg har tagit del av programförslaget och har följande synpunkter 
att anföra: 

Nämndens hälsofrämjande inriktning tar sig uttryck på flera olika nivåer, där åtgärder på 
samhälls- och strukturell nivå syftar t i l l att skapa värden för medborgarna i stort. Nämnden för 
hälsa och omsorg har därför att bevaka tillgänglighetsperspektivet i olika plan- och 
byggfrågor, i synnerhet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. 

Förslaget ti l l program för södra Åstråket belyser många delar av tillgänglighetsperspektivet. 
Nämnden ser positivt på ambitionen av att skapa tydliga gång- och cykelstråk inom området, 
något som ökar orienterbarheten för personer med synskada och kognitiva funktions
nedsättningar. Ambitionen att minska trafikflödena inom den norra delen av planområdet ger 
förutsättningar för ökad tillgänglighet och trygghetskänsla för alla som rör sig i området. 

Nämnden vil l därtill påtala vikten av ytterligare tillgänglighetsskapande åtgärder, såsom 
utjämning av nivåskillnader och utsättande av parkbänkar med arm- och ryggstöd där sådana 
saknas. Detta gäller framför allt de delar av planområdet som kännetecknas av högt 
rekreationsvärde och där många rör sig, såsom parkområden och kaj stråk. Kullersten får inte 
anläggas på ett sådant sätt som innebär svårigheter för personer med funktionsnedsättning att 
röra sig obehindrat inom planområdet. 

Nämnden har i övrigt inga invändningar mot programförslaget. 

Nämnden för hälsa och omsorg 

Stig Rådahl Annie Arkebäck-Morén 
Ordförande Sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, nämnden för hälsa och omsorg, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 87 00 (växel) • Fax: 018-727 87 10 

E-post: halsa-omsorgsnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Schöllin Snygg Camilla 
den 18 december 2013 10:38 
Program för Södra Åstråket - SAMRÅD 

0 

Program för Södra Åstråket, Uppsala kommun, 

f inns utstäl ld för samråd t i l l och med 15 februari 2014. 

Diar ienummer 2012-20169. 

De handlingar som omfattas av samrådet är: 

• Följebrev 

• Planprogram 
• Plan och byggnadsnämndens beslut om samråd 
• Fastighetsförteckning* 

* Publiceras inte på webbplatsen på grund av PUL, personuppgiftslagen. Finns att ta del av på 
utställningsplatserna. 

Länk till handlingar i ärendet: Program för Södra Åstråket 

Skicka dina synpunkter t i l l p lan- och byggnadsnämnden senast 15 februari 2014. 
Postadress: Uppsala k o m m u n , plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller e-post: p lan-
byggnadsnamnden@uppsala.se 

Se mer information på vår webbplats, http://www.uppsala.se/sv/Boendemiliotrafik/Stadsutveckling-- 
planering/ 

http://doka.uppsala.se/Asp/Download.asp?inline=l&FILEREF=1014716&frame=l 2014-02-07 


