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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att  avge yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt upprättat förslag. 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala växer och fler bostäder behöver byggas. Eriksberg är beläget nära centrala Uppsala 
och har potential att utvecklas som ett populärt bostadsområde med stadsdelscentrum 
i västra Uppsala. Eriksbergs gröna kvaliteter och närheten till flera av stadens stora ströv- och 
friluftsområden bidrar till områdets populäritet. Förslaget till planprogram syftar till att 
möjliggöra utbyggnad och utveckling av Eriksberg och Ekebydalen.  
 
Omsorgsnämnden framhåller att planprocessen måste genomsyras av ett 
tillgänglighetsperspektiv där bostäder och bostadsmiljö utformas med hänsyn till alla, oavsett 
funktionsförmåga. Vidare att trygghetsperspektivet ska beaktas vid planeringen av den 
psykosociala miljön, vilken ska upplevas som inkluderande av alla.   
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Yttrande gällande förslag till planprogram för Eriksberg och 
Ekebydalen (dnr 2015-00015) 
 
Omsorgsnämnden har tagit del av förslaget till planprogram och lämnar följande synpunkter: 
 
Det är mycket viktigt att hänsyn till personer med olika typer av funktionsnedsättningar tas 
och överväganden beaktas i kommunens planeringsprocesser. Det sociala 
hållbarhetsperspektivet i form av främst tillgänglighet, trafiksäkerhet, orienterbarhet och 
inkluderande miljöer, behöver därför finnas med i planeringen även vid utveckling och 
omvandling av befintliga bostadsområden.  
 
Nämnden vill understryka att man vid anpassning av rörelsestråk och mötesplatser inom 
planområdet tar nödvändig hänsyn till alla personer, oavsett funktionsförmåga och särskilt för 
personer med olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar. Det handlar exempelvis om val 
och utformning av beläggning, trygghet i trafikmiljön och att barriärer undviks. Rörelsestråk 
och mötesplatser behöver också vara tydliga och präglas av god orienterbarhet. Vid 
anläggning och förnyelse av lekplatser, parker och aktivitetsområden behöver 
tillgänglighetsperspektivet för funktionsnedsatta barn och vuxna uppmärksammas.  
 
I parkeringsstrategin föreslås att det byggs fristående parkeringshus som komplement till 
underjordisk parkering. Det bör utöver detta finnas öronmärkta parkeringsplatser för 
rörelsehindrade personer i närheten av bostäderna. När det gäller konstruktionen av 
cykelparkeringar bör dessa utformas på sådant sätt att de inte sväller ut och utgör ett hinder 
och en fara för synskadade personer. 
      
Det är också viktigt med tillgång till lättåtkomlig service i närmiljön, som livsmedelsaffärer, 
restauranger, vårdcentral, apotek och tandläkare, vilket uppmärksammas i förslaget.  
Möjligheter till föreningsaktiviteter i närmiljön kan också vara av stor betydelse. En hög grad 
av integration inom planområdet och attraktiva mötesplatser främjar en inkluderande 
stadsmiljö. 
 
För många personer kan ett mer tillgänglighetsanpassat boende möjliggöra ett fortsatt 
oberoende och självständighet. Om sådana möjligheter värnas kan det medföra besparingar 
för samhället genom minskade behov av stödinsatser inom ordinärt boende, bostad med 
särskild service/särskilt boende samt kostnader för kommunala bostadsanpassningsbidrag. 



Nämnden vill även att trygghetsperspektivet ska beaktas vid planeringen av den psykosociala 
miljön, vilken ska upplevas som inkluderande av alla.   
 
Omsorgsnämnden 
 
 
 
Eva Christiernin   Kerstin Sundqvist 
Ordförande    Sekreterare 
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