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Detaljplan för kvarteret Sverker, Uppsala kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
att som svar på detaljplan för kvarteret Sverker, Uppsala kommun, til l plan- och byggnads

nämnden avge upprättat förslag t i l l yttrande innebärande att nämnden tillstyrker förslaget 
til l detaljplan. 

Sammanfattning 
Detaljplaneförslaget innebär i korthet att göra det möjligt att bygga en ny skolbyggnad samt 
ändra användningen för den äldsta skolbyggnaden. Matsalsbyggnaden rivs. Bollplanen kom
mer att vara kvar medan parken bebyggs och försvinner. Nämnden tillstyrker detaljplanen, 
som ger möjlighet ti l l fler platser i grundskola i område där behovet förväntas öka. Nämnden 
anser att barn- och ungdomsperspektiv bör bli tydligare. 

Barn- och ungdomsnämnden har av plan- och byggnadsnämnden inbjudits att yttra sig över 
rubricerad detaljplan. Underlaget för förslaget finns på www.uppsala.se. Klicka på Boende, 
miljö & trafik, Stadsutveckling & planering, Detaljplanering, Alfabetisk förteckning under 
rubriken Externa länkar i högerspalten. 
Förslag til l yttrande har upprättats (bilaga). 

Ärendet 
Detaljplaneförslaget innebär i korthet att göra det möjligt att inom Sverkerskolans område 
bygga en ny skolbyggnad samt ändra användningen för den äldsta skolbyggnaden, som inte 
uppfyller dagens krav på tillgänglighet och flexibilitet. Matsalsbyggnaden rivs och ersätts av 
en matsal i den nya byggnaden. Bollplanen kommer att vara kvar medan parken bebyggs och 
försvinner. 

Den nya skolbyggnaden placeras längs Ringgatan för att förstärka gaturummet samt ge en 
skyddad skolgård. Den färdiga skolan kommer att vara dimensionerad för ca 300 barn i för
skoleklass-åk 5 mot dagens 240. Användningen av den befintliga skolbyggnaden mot Tegnér
gatan är tänkt att vara flexibel och kan bli bostäder eller kontor. 

Bakgrund 
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Cykelparkering finns i dag längs med Sysslomansgatan och kan kompletteras med ytterligare 
platser på kvartersmark mot Wallingatan. Gatorna i omgivningarna har trottoarer för gående 
men det finns inga särskilda cykelbanor. 

Under rubriken Barnperspektiv nämns att skolan kommer att få moderna ändamålsenliga lo
kaler och en stor sammanhängande skolgård i söder. Bollplanen kan vara kvar och användas 
både under och efter skoltid. 

Synpunkter och påpekanden 
Barnperspektivet är beaktat i många fall gällande skolan och skolgården, men beslaivs på 
annat ställe än under rubriken Barnperspektiv. Perspektivet saknas helt när det gäller föränd
ringar för den äldre skolbyggnaden och marken runtomkring. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås i sitt yttrande påpeka att det ä: 
- positivt med möjlighet t i l l fler grundskoleplatser i ett område där behovet ökar 
- barnperspektivet bör bli tydligare. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 



I I 

y r::i ] [a u j ^ 
® ~ > I ® © T © 

i s—"t: J U OJ B f i 
"0-

Ringgatan ö — 1 — a H r - - > — — Unggata 

1_J 1 

10 

I 
- ' ' • • 11 s» I 

Ilhistrationsplan som visar nya byggnader och hur skolgården kan disponeras. Tengbom ark. 
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FORSLAG 

Plan- och byggnadsnämnden 

Yttrande över detaljplan för kvarteret Sverker, Uppsala kommun, dnr 

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

Nämnden tillstyrker detaljplanen, som ger möjlighet ti l l fler platser i grundskola i ett område 
där behovet förväntas öka. 

Nämnden ser positivt på att barnperspektivet är beaktat i många fall gällande skolan och skol
gården, men anser att det bör bli tydligare i planhandlingens textdel. För att få möjlighet ti l l 
större genomslag bör det framgå att även gården ska vara tillgänglighetsanpassad samt plane
rad utifrån möjlighet ti l l olika typer av lek, rörelse, vila/ro för både flickor och pojkar i olika 
åldrar. Nämnden anser vidare att texten bör kompletteras med hur området kring det äldsta 
skolhuset, om det blir bostäder, kan fungera som miljö för barn och ungdomar i alla åldrar. 

Barn- och ungdomsnämnden 

Cecilia Forss Kerstin Sundqvist 
Ordförande Sekreterare 
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