c-Ds ur 2,06 i (-25A febtA e.
k

p KOMMUL:
sa

OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Handläggare

Datum

Diarienummer

Karlsson Daniel

2015-11-04

OSN-2015-0415

Omsorgsnämnden

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

Sammanfattning
Innerstadsstrategin har tagits fram som ett fördjupat strategidokument som kopplar till arbetet
med kommunens nya översiktsplan och översiktsplanens prioriterade målområden och
särskilda Uppsalaprinciper. Strategin bygger på en vision som mynnar ut i sex utgångspunkter
för stadsliv enligt följande.
• Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla
• Prioritera centrala staden för gående och vistelse
• Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt nät
• Förstärk kollektivtrafikens attraktivitet med tydliga stråk och strategiskt lokaliserade
knutpunkter
• Utvidga och utveckla centrala stadens yta för handel och stadsliv
• Utveckla Uppsalas identitet som en dynamisk och växande universitets- och kulturstad
I samrådsyttrandet framhåller omsorgsnämnden betydelsen av trygga rörelsestråk för gående
och behovet av åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten vid Resecentrum. Nämnden
understryker även vikten av att de grönblå stråken i innerstaden är tillgängliga även för
personer med nedsatt funktionsförmåga.
Hela samrådshandlingen finns tillgänglig på nedanstående länk:
https://www.uppsala.se/organisation-och-styming/publikationeddialogedinnerstadsstrategin/
Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: omsorgsforvaltningenguppsala.se
www. uppsala. se
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2015-11-25

OSN-2015-0415

Kommunstyrelsen

Samråd om förslag till innerstadsstrategi för Uppsala kommun
(Dnr: KSN-2014-0505)
Omsorgsnämnden har tagit del av förslaget till innerstadsstrategi för Uppsala kommun och
har följande synpunkter att anföra:
Nämnden ser positivt på ambitionen att prioritera gångtrafiken i innerstaden. Detta ställer
krav på konkreta åtgärder i stadsrummet för att rörelsestråken ska upplevas som trygga, säkra,
orienterbara och tillgängliga. Detta är av särskild betydelse för personer med nedsatt fysisk
eller kognitiv funktionsförmåga. På gågator måste säkerställas att annan trafik, framför allt
biltrafiken, verkligen rör sig på gångtrafikanternas villkor. Viktigt är även hur trottoarer och
gångstråk är separerade från cykeltrafik.
Området kring Resecentrum präglas i dagsläget av en otrygg trafiksituation. Det handlar
främst om den bussgata som löper parallellt mellan Kungsgatan och det nya stationshuset.
Nämnden ser det därför som önskvärt att undersöka hur säkerheten och tryggheten i detta
område kan förbättras.
Strategin lyfter fram Årummet som en betydande tillgång för rekreation i innerstaden.
Nämnden vill understryka vikten av en kontinuerlig tillgänglighetsanpassning av Årummet
för att möjliggöra för personer med nedsatt fysisk och kognitiv funktionsförmåga att kunna
röra sig i området. Enkla åtgärder som utplaceringar av bänkar kan underlätta detta.

Omsorgsnämnden

Eva Christiernin
Ordförande

Kerstin Sundqvist
Sekreterare

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

