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Remissvar gällande lokalförsörjningsplanen
UUFS vill inledningsvis tacka för möjligheten att ge våra åsikter angående Uppsala universitets
lokalförsörjningsplan 2021-2023.

UUFS ställer sig positivt till att det finns en långsiktighet i planeringen kring universitetets
lokaler.

Stadsintegreringens två sidor
Vissa studenter uppskattar att majoriteten av utbildningarna samlas kring ett område. Detta
bidrar till en gemenskap mellan studenterna vid fakulteten och bidrar till det starka studiesociala
livet vid Uppsala universitet. En större spridning av studenterna vid fakulteter skulle förhindra
detta och försämra den sociala studiesituationen.

Styrande principer
Verksamhetens behov styr lokalförsörjningen
Vi anser att studiesociala ytor ska vara omnämnd i underrubriken för att tydligt visa att dessa är
en viktig del i lokalförsörjningen. Ett ändamålsenligt val av lokal har beaktat avståndet mellan
studentens bostad, campus och studiesociala ytor. Universitetet bör planera för att underlätta
studenternas transport till, från och mellan olika campus. Lokalförsörjningsplanen bör beakta att
en del utbildningar innefattar undervisning vid flera olika campus, och att det behöver finnas
platser att ställa cyklar och dylikt.
Lokalerna bör, i den mån det är möjligt, även vara ändamålsenliga för självstudier och inte endast
för forskning. I ljuset av att vissa program expanderar kraftigt anser UUFS dessutom att
kommande förändringar ska beaktas.

Nya lokaler för undervisning och forskning utvecklas i första hand i närhet till nuvarande universitetsområden
Kulturen och sammanslutningen mellan studenter måste beaktas vid utformning av
lokalförsörjningsplanen. Vid exempelvis Polacksbacken finns en stark historisk sammanslutning
mellan studenter, vilket bör beaktas vid planering av nya lokaler. Att fördela samma grupp
studenter över en för stor yta riskerar att försämra den samhörighet som Uppsalas studentliv är
känt för. Med denna bakgrund ställer sig UUFS positivt till att närhetet till nuvarande
universitetsområden eftersträvas.
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Lokalförsörjning för minskad klimatpåverkan och klimatkompensation
I ljuset av vissa nybyggnationer vill UUFS poängtera att renoveringar oftast är att föredra ur
miljöhänseende.

Utemiljöernas användbarhet och utformning beaktas
Vi anser att den avslutande meningen är för vagt formulerad. Vad ett hållbart resande är kan
variera mellan olika personer, och vi hade föredragit om exempelvis möjligheten att resa till
lokalen med cykel hade omnämnts. Då UL inte erbjuder studentrabatt för annat än
månadskorten är kostnaden för en vanlig resa så pass dyr att många studenter väljer att cykla,
varvid detta bör beaktas vid  planering av utomhusmiljöer och stråk.

Vakanser
Vid vakanser bör universitet, i den mån detta är möjligt i det enskilda fallet, se över
möjligheterna att under själva vakansen upplåta lokalen som studieyta till studenter genom
timeedit. När en vakans föreligger kvarstår de flesta av kostnaderna i form av exempelvis
elektricitet. Att i dessa lägen tillhandahålla lokalerna till studenter torde inte medföra en alltför
stor kostnad.

Studiesociala ytor
UUFS instämmer med universitets analys att det är det stor variation på studieplatsernas kvalité
vid de olika intendenturområdena. Vi menar att studenternas möjlighet att bedriva kvalitativa
självstudier inte ska vara beroende av studentens närhet till ett visst campus. Vårt förslag är att en
campusöverskridande minsta standard avseende studiesociala ytor fastställs av konsistoriet eller
annat behörigt organ. Efterlevnaden av denna standard skulle sedan överlämnas till respektive
intendur. Denna standard måste sättas högre än att endast tillhandahålla bord och stolar i vissa
lokaler. Det ska vara möjligt att under längre tid studera vid samma plats utan att behöva planera
sina studier efter tillgången till exempelvis el.

Därutöver bör intendurerna sträva efter att tillhandahålla en tillräcklig mängd studieplatser för
studenterna som kan tänkas komma i kontakt med intendenturens lokaler. Dessa studieytor ska
även vara tillgängliga för samtliga studenter oavsett fysiska eller psykiska förutsättningar.
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Konsistoriets beslut
Vi föreslår att den fjärde att-satsen modifieras för att ge ett tydligare mål för arbetet. Att-satsen
ska, i vår mening, vara “att uppdra åt rektor att med stöd av vetenskapsområdena långsiktigt planera för
effektivare användning av undervisningslokaler och förutsättningar för hantering av studiesociala ytor”. Vår
förhoppning är att denna formulering i större utsträckning visar behovet av en god arbets- och
studiemiljö för de som kommer i kontakt med universitet, med följden att vetenskapsområdena
blir mer handlingskraftiga i denna fråga.


