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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 61

Svar på begäran om förlängd utställningst id
av fördjupad översiktsplan för de sydöstra
stadsdelarna inklusive Bergsbrunna

KSN-2017-0007

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 19 januari 2021 § 2 att genomföra utställningen av den
fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna under
två månader i början av år 2021. Utställningen pågår under perioden 25 januari till och
med 21 mars 2021.

Föreningen Sydöstra Uppsala inkom 3 februari 2021 med en skriftlig begäran om att
förlänga utställningstiden till och med att vaccinet har erbjudits alla i kommunen, eller
åtminstone till den 31 augusti 2021.

Uppsala kommun avser inte att förlänga tiden för utställning av den fördjupade
översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna. Uppsala kommun följer plan- och
bygglagens krav beträffande utställningstid för granskning samt bedömer att
tillräckliga åtgärder har vidtagits för att hantera dialogen av den fördjupade
översiktsplanen under rådande pandemi.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2021
Bilaga 1, Yttrande över begäran om förlängd utställning av fördjupad
översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna
Bilaga 2, Begäran om förlängd svarstid från Föreningen Sydöstra Uppsala
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2021-02-25

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden

Jonas Segersam (KD) och Jonas Petersson (C) yrkar:
att i enlighet med föreningen Sydöstra Uppsalas förslag utöka samrådstiden till 31
augusti 2021.

Therez Almerfors (M) yrkar:
att förlänga utställningstiden av fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna
inklusive Bergsbrunna till 31 maj 2021.

Erik Pelling (S) yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Jonas Segersam (KD) med fleras yrkande mot avslag och finner
att arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Therez Almerfors (M) yrkande mot avslag och finner att
arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordförande ställer slutligen Erik Pellings (S) yrkande mot föreliggande förslag och
finner att arbetsutskottet bifaller Erik Pellings (S) yrkande.

Reservat ioner

Therez Almerfors (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Jonas Segersam (KD) och Jonas Petersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande med motiveringen:
Kommunen har föreslagit en omfattande och karaktärsomdanande exploatering av de
Bergsbrunna, Sävja, Nåntuna och Vilan. Givet omfattningen anser vi att det är mycket
angeläget att de som bor i de berörda områdena ges tid att uppmärksamma de
föreslagna förändringarna, läsa igenom förslaget till fördjupad översiktsplan samt
inkomma med sina synpunkter.
Att utställningen sammanfallit med pandemin har medfört att kommunen inte hållit
samrådsmöten och -dialoger på samma sätt som är brukligt i samband med
planprocesser. För många berörda, i synnerhet äldre invånare i planområdet, har det
varit svårt att hitta nödvändig information och delta i de digitala möten och dialoger som
arrangerats istället.
Sammantaget menar vi att detta motiverar att kommunen går Föreningen Sydöstra
Uppsala till mötes och förlänger utställningen till slutet av sommaren.
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Svar på begäran om förlängd utställningstid 
av fördjupad översiktsplan för de sydöstra 
stadsdelarna inklusive Bergsbrunna  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till föreningen Sydöstra Uppsala enligt bilaga 1, samt 
2. att förlänga utställning av den fördjupade översiktsplanen för de sydöstra 

stadsdelarna till och med den 6 april 2021. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 19 januari 2021 § 2 att genomföra utställningen av den 
fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna under 
två månader i början av år 2021, från25 januari till och med 21 mars 2021. 

Föreningen Sydöstra Uppsala inkom 3 februari 2021 med en skriftlig begäran om att 
förlänga utställningstiden till och med att vaccinet har erbjudits alla i kommunen, eller 
åtminstone till den 31 augusti 2021. 

Uppsala kommun följer plan- och bygglagens krav beträffande utställningstid för 
granskning och har vidtagit olika åtgärder för att hantera dialogen under rådande 
pandemi. Uppsala kommun beslutar ändå att förlänga tiden för utställning av den 
fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna med två veckor fram till den 6 
april 2021. Ordföranden eller annan representant för berörda lokala föreningar 
kommer att erbjudas ett ytterligare digitalt möte. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen 2021-03-01 KSN-2017-0007 
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Föredragning 

Föreningen Sydöstra Uppsala menar att den rådande pandemin begränsar 
möjligheten att mötas i önskad form vilket inskränker föreningens mötesfrihet och 
begränsar yttrandefriheten. Föreningen kräver därför att tiden för utställning förlängs 
till och med att vaccinet har erbjudits alla i kommunen, eller åtminstone till den 31 
augusti 2021. 

I plan- och bygglagen 3 kap. 12 § finns regler för kommunal översiktsplanering. För en 
fördjupad översiktsplan, som gäller för ett delområde av en kommun, stadgas en tid 
för utställning och granskning om sex veckor enligt 3 kap. 28 §. Utställningen av den 
fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna beslutas nu, efter 
förlängningen med två veckor, att pågå under tio veckor från 25 januari till 6 april 2021. 
I nästa skede följer detaljplanering som också innehåller möjligheter till dialog.  

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor via chatt under kommande 
direktsändning och livechattar som är planerade under mars månad.  Det finns även 
möjlighet att ställa frågor via mejl till sydostra@uppsala.se eller att analogt skicka in 
skriftliga frågor under utställningstiden för vidare kontakt med kommunens 
tjänstpersoner. Utställningsmaterialet finns att ta del av i pappersformat vid Uppsala 
kommuns kontaktcenter vid Stationsgatan 12 samt vid biblioteket i Sävja.  

Med anledning av skrivelsen från Föreningen Sydöstra Uppsala erbjuder Uppsala 
kommun ett ytterligare dialogtillfälle med ordförande eller annan representant för 
berörda lokala föreningar. Mötet kommer att hållas digitalt. 

Förlängningen av utställningstiden påverkar inte tidplanen för den fördjupade 
översiktsplanen med antagande i kommunfullmäktige i december 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2021 
• Bilaga 1, Yttrande över begäran om förlängd utställning av fördjupad 

översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna 
• Bilaga 2, Begäran om förlängd svarstid från Föreningen Sydöstra Uppsala 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Joachim Danielsson Christian Blomberg 
Stadsdirektör Stadsbyggnadsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  
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Svar på begäran om förlängd utställningstid 
av fördjupad översiktsplan för de sydöstra 
stadsdelarna inklusive Bergsbrunna 

Uppsala kommun tackar för skrivelsen och uppskattar det stora engagemang som 
Föreningen Sydöstra Uppsala visar för stadsutvecklingen inom området för den 
fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna.  

Sammanfattning av kommunens ställningstagande 

Uppsala kommun följer plan- och bygglagens krav beträffande utställningstid för 
granskning och har vidtagit olika åtgärder för att hantera dialogen under rådande 
pandemi. Uppsala kommun beslutar ändå att förlänga tiden för utställning av den 
fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna med två veckor fram till den 6 
april 2021. Ordföranden eller annan representant för berörda lokala föreningar 
kommer att erbjudas ett ytterligare digitalt möte.  

Bakgrund 

Föreningen Sydöstra Uppsala hänvisar i sin skrivelse till att mötesfriheten tillsammans 
med organisations- och yttrandefriheten är en förutsättning för folkets deltagande i 
demokratin. Föreningen begär att extra hänsyn ska tas till föreningen eftersom den har 
många medlemmar och eftersom den stadsutveckling som är föremål för den 
fördjupade översiktsplanen påverkar alla boende i området.   

Föreningen menar vidare att den rådande pandemin begränsar möjligheten att mötas i 
önskad form samt att detta både inskränker föreningens mötesfrihet och begränsar 
yttrandefriheten. Föreningen kräver därför att tiden för utställning förlängs till och med 
att vaccinet har erbjudits alla i kommunen, eller åtminstone till den 31 augusti 2021. 
Föreningen menar att en förlängning med några månader ska ställas i relation till att 
byggtiden är planerad till 30 år. Medlemmarna är i olika åldrar och har olika bakgrund 
vilket innebär att användningen av digitala verktyg inte är självklar för alla.   

 Datum: Diarienummer: 
 2021-03-03 
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 Föreningen Sydöstra Uppsala   
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Motiv till kommunens ställningstagande 

I plan- och bygglagen 3 kap. 12 § finns regler för kommunal översiktsplanering. För en 
fördjupad översiktsplan, som gäller för ett delområde av en kommun, stadgas en tid för 
utställning och granskning om sex veckor enligt 3 kap. 28 §. Utställningen av den 
fördjupade översiktsplanen för de sydöstra stadsdelarna beslutas nu, efter en 
förlängning om två veckor, att pågå under tio veckor från 25 januari till 6 april 2021. I 
nästa skede följer detaljplanering som också innehåller möjligheter till dialog.  

Uppsala kommun följer således PBL: s krav beträffande samråds- och utställningstid 
och bedömer att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att hantera dialogen av den 
fördjupade översiktsplanen under rådande pandemi. Enligt PBL finns inte krav på 
fysiska möten där de medverkande förväntas befinna sig i samma lokal, på samma 
plats eller ens på samma ort.  

På grund av pandemin har kommunen ställt om och ändrat arbetssätt för att kunna ge 
god tillgänglighet till samråds- och utställningsmaterialet för den fördjupade 
översiktsplanen. Under utställningstiden kommer flera digitala möten att hållas. 
Ordföranden eller annan representant för berörda lokala föreningar kommer nu också 
att erbjudas ett ytterligare digitalt möte. 

Den 16 februari genomfördes ett direktsänt utställningsmöte som samlade 663 
deltagare. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor via chatt under kommande 
direktsändning och livechattar som är planerade under mars månad.  Det finns även 
möjlighet att ställa frågor via mejl till sydostra@uppsala.se eller att analogt skicka in 
skriftliga frågor under utställningstiden för vidare kontakt med kommunens 
tjänstpersoner. Utställningsmaterialet finns att ta del av i pappersformat vid Uppsala 
kommuns kontaktcenter vid Stationsgatan 12 samt vid biblioteket i Sävja.  

Annonsering kommer att ske i Uppsala Nya Tidning, UNT, samt i Uppsalatidningen för 
att sprida information om förlängningen av utställningstiden. En påminnelse kommer 
också att finnas om att papperskopior av utställningsförslaget finns att hämta på 
Stationsgatan 12 samt på biblioteket i Sävja. 

Utställning av den fördjupade översiktsplanen är en del av den formella 
planprocessen. Efter utställningens slut finns fortsatt möjlighet till dialog med 
företrädare för de politiska partierna i Uppsala.  Under den perioden kommer troligtvis 
föreningar att kunna samlas på sedvanligt sätt och utnyttja den lagstadgade 
mötesfriheten.  

Information som kontinuerligt uppdateras om den fördjupade översiktsplanen för de 
sydöstra stadsdelarna inklusive Bergsbrunna finns tillgängligt på kommunens 
webbplats, uppsala.se. 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

Erik Pelling   Lars Niska 
Ordförande   Sekreterare 

mailto:sydostra@uppsala.se


Föreningen Sydöstra Uppsala begär härmed förlängning av samrådstiden för 
perioden 25 jan- 21 mars 2021.  
 
Mötesfrihet är tillsammans med organisationsfriheten och yttrandefriheten en 
förutsättning för folkets deltagande i demokratin. I Sverige liksom i de flesta 
demokratier är mötesfriheten skyddad i grundlagen. Vidare konstateras att de 
medborgerliga och politiska rättigheterna innefattar ett skydd mot ingrepp av olika 
slag från statsmakternas sida samt skydd mot maktmissbruk eller godtycke vid 
myndighetsutövning.  
 
Med tanke på det gällande läget, det vill säga pandemin som påverkar hela vårt samhälle 
och världen på olika sätt och nivåer, begär vi att ni tar extra hänsyn till oss föreningar och i 
synnerhet denna förening eftersom det påverkar alla boende i området. 
 
Vi är en intresseförening som bildades i december 2020 efter manifestationen i oktober 
samma år, där drygt 800 människor deltog mot bakgrund av de byggplaner ni planerar i de 
sydöstra delarna av Uppsala. Vi har redan blivit en stor förening och fortsätter att växa. 
 
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller den så kallade 
förbudsförordningen, vilket innebär att max åtta deltagare får träffas i samband med 
allmänna sammankomster. Förbudet gäller inte allmänna sammankomster med högst 300 
deltagare som är corona anpassade. Vi har som förening därmed inte möjlighet att mötas i 
den form vi behöver och som vi har rätt till. Pandemin inskränker på vår mötesfrihet och 
konsekvenserna blir därmed att även vår yttrandefrihet begränsas.  
 
På grund av att vi inte kan träffas i mindre eller större grupper ( vi är många fler än 300 
medlemmar ) bör ni inte inskränka vår demokratiska rätt. Eftersom byggnationen enligt era 
planer ska pågå i 30 år ser vi inte att samrådstiden begränsas till endast 8 veckor. Vad är 
några månader i jämförelse med 30 år. Dessutom är föreningens medlemmar i alla 
åldersgrupper och har olika bakgrund vilket innebär att den digitala världen inte är självklar 
för alla.  
 
Andra myndigheter och organisationer ställer in och ställer om, vilket vi menar att även ni 
som kommunpolitiker och tjänstemän också kan göra. Det är under all kritik att vi ska 
behöva påminna er om detta när det borde vara en självklarhet.  
 
Denna situation som pandemin medfört i Sverige utgör det största intrånget i medborgarnas 
politiska fri-och rättigheter i modern svensk historia. Därför bör ni förlänga samrådstiden till 
och med att vaccinet har erbjudits alla i kommunen, eller åtminstone till den 31 augusti 2021.  
 
 
Marguerite Sjöström Eva Jonsson 
Ordförande Vice ordförande 
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