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Barn- och ungdomsnämnden 

Detaljplan för Kristinastigen inom Sävja-Bergsbrunna, Uppsala kommun, 
granskningshandling 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att som svar på detaljplan Kristinastigen inom Sävja-Bergsbrunna, Uppsala kommun, 
granskningshandling t i l l plan- och byggnadsnämnden avge upprättat förslag ti l l yttrande. 

Sammanfattning 
Detaljplaneförslaget innebär i korthet att ca 110 lägenheter i flerbostadshus, vara hälften i ett 
seniorboende möjliggörs vid Kristinastigen mellan Uppsävja och Bergsbrunna. Planen ger 
också möjlighet för nybyggnad av förskola på befintlig förskoletomt. Planen syftar också ti l l 
att lägga fast pågående markanvändning med bollplan och parkering liksom att säkerställa 
naturmarken mellan förskolan och de nya bostäderna som ett grönt stråk. Nämnden står fast 
vid sin ståndpunkt, som framfördes i yttrandet över samrådshandlingen, nämligen att en even
tuell överklagan på delar av detaljplanen, ti l l exempel seniorboendet, inte får påverka möjlig
heten att förverkliga fler förskoleplatser eller på annat sätt försvåra eller fördröja möjligheten 
till förändringar gällande förskolebyggnaden. 

Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden har av plan- och byggnadsnämnden inbjudits att yttra sig över 
rubricerad detaljplan. Underlaget för förslaget finns på www.uppsala, Boende, miljö & trafik, 
Stadsplanering, Samråd & granskning. 
Förslag till yttrande har upprättats (bilaga). 

Ärendet 
Detaljplaneförslaget innebär i korthet att ca 110 lägenheter i flerbostadshus, vara hälften i ett 
seniorboende möjliggörs vid Kristinastigen mellan Uppsävja och Bergsbrunna. Planen ger 
också möjlighet för nybyggnad av förskola eller skola på befintlig förskoletomt. Planen syftar 
också ti l l att lägga fast pågående markanvändning med bollplan och parkering liksom att sä
kerställa naturmarken mellan förskolan och de nya bostäderna som ett grönt stråk. 
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Detaljplaneförslaget har tidigare varit ute på samråd. Barn- och ungdomsnämnden framförde i 
januari 2012 i sitt yttrande över samrådshandlingen bland annat att "Nämnden anser att en 
eventuell överklagan på delar av detaljplanen, t ex seniorboendet, inte får påverka möjligheten 
att förverkliga fler förskoleplatser". 

Nämnden föreslås upprepa denna synpunkt i yttrande över granskningshandlingen med t i l l -
lägg, som även innefattar förändring av befintlig förskolebyggnad. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 



Karta som visar områden för ny bebyggelse och naturmark som sparas. 
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FORSLAG 

Plan- och byggnadsnämnden 

Yttrande över detaljplan för Kristinastigen inom Sävja-Bergsbrunna, Upp
sala kommun, granskningshandling, dnr 2012/20134-1 

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

Nämnden står fast vid sin ståndpunkt som framfördes i yttrandet över samrådshandlingen, 
nämligen att en eventuell överklagan på delar av detaljplanen, t i l l exempel seniorboendet, inte 
får påverka möjligheten att förverkliga fler förskoleplatser eller på annat sätt försvåra eller 
fördröja möjligheten t i l l förändringar av befintlig förskolebyggnad. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss Kerstin Sundqvist 
Ordförande Sekreterare 
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