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Styrdokument
Nedan anges de styrdokument som redovisas i översiktsplan 2016 och som fortfarande
är relevanta.

Fördjupade översiktsplaner (FÖP) och områdesprogram
• FÖP Rörken-Hovgården (KF 1993)
• FÖP Funbo (KF 2011)
• FÖP Storvreta (KF 2012)
• Program för Librobäck (PBN 2006)
• Program för Östra Fyrislund (KS 2007)
• Program för Kungsängen (KS 2009)
• Program för Östra Sala backe (KS 2011)
• Program för Boländerna (KF 2014)
• Program för Södra Åstråket (PBN 2015)
• Program för Ulleråker (KS 2016)

Andra överordnade kommunala styrdokument med
särskild bäring på sakfrågor inom fysisk planering
• Avfallsplan o Renhållningsordning (KF) /Avfallsplan för Uppsala kommun 20142022
• Cykelpolicy (KF 2013), Riktlinjer för cykeltrafik (KS 2013)
• Dagvattenprogram (KF 2014)
• Ekologiskt ramverk för planer och program (KF 2014)
• Idrotts- och fritidspolitiskt program (KF 2015)
• Mål och riktlinjer för Uppsalas parker (KS 2013), parkplan (GSN 2013)
• Naturvårdsprogram (KF 2006)
• Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun (KF 2014)
• Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2019 (KF 2016)
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• Vattenprogram (KF 2015)
• Åtgärdsprogram för omgivningsbuller (KF 2015)
• Åtgärdsprogram för luft 2014-2021 (KF 2014)

Nya eller reviderade styrdokument
Sedan översiktsplanen antogs 2016 har ett antal nya styrdokument av betydelse för
den fysiska planeringen tillkommit som påverkar tillämpningen av ÖP. Här följer en
sammanställning av de som har relevans för den fysiska planeringen.

Fördjupade översiktsplaner (FÖP) och områdesprogram
•

Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen (beslut PBN 2017). Programmet
beskriver hur Eriksberg kan utvecklas med ny bebyggelse och hur parker,
platser, gator och service kan utvecklas. Ekebydalen utvecklas för idrott och
rekreation.

•

Strukturprogram för Boländerna (beslut PBN 2018) Programmet är en
utveckling och precisering av programmet för Boländerna som antogs 2014.
Syftet är att klargöra förutsättningarna för en omvandling till intensivare
markanvändning med innerstadskaraktär.

•

Planprogram för Gottsunda (beslut KS 2019). Programmet beskriver
stadsutveckling i Gottsundaområdet med minst 5 000 nya bostäder, nya
arbetsplatser, parker och torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg.

Andra överordnade kommunala styrdokument med
särskild bäring på sakfrågor inom fysisk planering
Till vissa program enligt nedan hör också en handlingsplan med konkreta åtgärder
•

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (beslut
KF 2016). Programmet beskriver strategin för funktionshinderpolitiken .
Programmet ska användas i arbetet med att förbättra och utveckla
tillgänglighet och delaktighet.

•

Innerstadsstrategin (beslut KF 2016). Innerstadsstrategin beskriver hur
stadens centrala delar bör utvecklas. Målet är att strategin ska stödja en tillväxt
med fortsatt god service, tillgänglighet och attraktionskraft.

•

Näringslivsprogram (beslut KF 2017). Programmet ska skapa förutsättningar
för att företag ska utvecklas och etableras inom kommunen. Detta för att möta
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befolkningsökningen och samtidigt behålla balansen mellan dag- och
nattbefolkning.
•

Arkitekturpolicy (beslut KF 2017). Arkitekturpolicyn innehåller riktlinjer kring
arkitektur- och gestaltningsfrågor. Policyn ska bidra till att skapa en levande,
hållbar och vacker stad.

•

Landsbygdsprogram för Uppsala kommun (beslut KF 2017). Syftet är att
bidra till att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa
landsbygdskommuner. Programmet sätter ramarna för och anger
prioriteringar inom kommunens arbete med landsbygdsfrågor.

•

Riktlinje för hantering av förorenade områden (beslut KS 2017). Riktlinjerna
beskriver hur misstankar om föroreningar i mark, vatten och anläggningar ska
hanteras inom kommunens verksamheter.

•

Policy för hållbar utveckling (beslut KF 2017). Policyn syftar till att beskriva
hur Uppsala kommun ska arbeta för att kommunen och ska utvecklas hållbart.

•

Miljö- och klimatprogram 2014 – 2023 (beslut KF, reviderat 2018). Syftet är
att skapa en sammanhållen och övergripande plattform för det strategiska
arbetet med giftfri miljö och klimat och på så sätt uppnå kommunens
långsiktiga miljö-, klimat- och utvecklingsmål.

•

Bredbandsprogram 2018 – 2025 (beslut KF 2018). Programmet utgör en
grund för att öka samverkan mellan olika parter. Syftet är att tydliggöra
kommunens ambitioner gällande utbyggnaden av bredband. I
handlingsplanen beskrivs hur programmet ska genomföras, vem som har
ansvaret och hur uppföljning ska ske.

•

Riktlinjer för markanvändning inom Uppsala- och Vattholmaåsarnas
tillrinningsområde ur grundvattensynpunkt (beslut KF 2018). Riktlinjen ska
användas vid bedömning av markens förutsättningar för ny verksamhet,
exploatering och planläggning utifrån risker för grundvattnet. Riktlinjen ska
också användas vid bedömning av åtgärdsbehov inom befintlig
markanvändning.

•

Riktlinjer för exploateringsavtal (beslut KF 2018). Riktlinjerna syftar till att
skapa en tydlighet för byggaktörer och fastighetsägare gällande under vilka
förutsättningar och med vilka krav som kommunen ingår exploateringsavtal.

•

Riktlinjer för markanvisningar (beslut KF 2018). Syftet är att skapa en
tydlighet och förutsägbarhet kring kommunens arbetssätt vid anvisning och
försäljning av kommunal mark för exploatering.

•

Energiprogram 2050 (beslut KF 2018). Programmet beskriver visionen för den
långsiktiga utvecklingen av energisystemet. Energiprogrammet är en hörnsten
i arbetet med att göra Uppsala fossilfritt och förnybart år 2030 och
klimatpositivt år 2050.
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•

Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2018 – 2022 (beslut KF 2018).
Planen innehåller målområden och åtgärder som ska stärka kommunens
arbete för ökad trygghet och säkerhet.

•

Parkeringstal för Uppsala (beslut PBN 2018). Riktvärden och vägledning för
planering av parkering för bil och cykel på kvartersmark vid planläggning och
bygglovsärenden

•

Handlingsplanen för Bostad för alla (beslut KS 2019). Syftet med
handlingsplanen är att underlätta och påskynda tillgången på bostäder till
lägre kostnad.

•

Riktlinjer för pendlarparkeringar (beslut KS 2019). Vägledning för planering
av pendlarparkeringar på landsbygden och i kommunens mindre tätorter

•

Program för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik (beslut KF 2019).
Programmet innehåller kommunens mål och vad de olika verksamheterna ska
tänka på för att skapa goda och jämlika uppväxtvillkor för barn och unga samt
för att stärka deras delaktighet och inflytande.

•

Program för äldrevänlig kommun (beslut KF 2020). Programmet sätter
ramarna för och prioriterar hur kommunens äldrepolitik ska stärkas och
utvecklas. Programmet ska främja äldres delaktighet, motverka särlösningar
samt fungera som ett verktyg för att stödja, genomföra, följa upp och utveckla
det löpande arbetet.

•

Kulturpolitiskt program (beslut i KF 2020). Mål och inriktningar för
kulturpolitiken, bland annat om kulturplaneringen som en integrerad del av
samhällsplaneringen

