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Yttrande med avseende på internremiss för
Utvecklingsplan 2050

Uppsala universitets förenade studentkårer tackar för möjligheten att yttra sig över
Utvecklingsplan 2050. Vi ser positivt på att Uppsala Universitet väljer att ta fram denna
Utvecklingsplan som har ögonen på framtiden.

1. Generella synpunkter

UUFS är generellt nöjda med utvecklingsplanen. Att vara universitetet i staden passar bra med
bilden av Uppsala universitet och att behålla bilden av ett integrerat universitet är sunt. Ibland
kan det bli lite otydligt att planen är ett önskande dokument och inte någonting som är spikat.

Något kårerna anser positivt är hur Utvecklingsplanen tar Uppsala stads utveckling i beaktning.
Specifikt hur man reflekterar över utvecklingen kring Rosendal och den södra delen av Uppsala
och hur området mellan BMC och Ångström kan utvecklas tillsammans med detta ser vi som
positivt.

Kårerna tycker även att det är väldigt bra att stråk mellan olika campus belyses. Om Uppsala
universitet ska vara universitetet i staden behöver studenter och anställda kunna röra sig mellan
campus på ett smidigt sätt. Kanske borde planen till och med beröra hur stråken bör användas på
ett bättre sätt. Till exempel gemensamma transportmedel eller liknande. I Göteborg finns
exempelvis bussar som går via Chalmers olika campus som är subventionerade för studenter.

I samband med utveckling av staden har man nämnt studentbostäders roll att skapa liv och
rörelse i de olika stadsdelarna, exempelvis Blåsenhus (s58). Detta är ett bra perspektiv, men
kårerna tror att studentbostäderna behöver lyftas fram som ett krav för att universitetet kan
expandera, då det redan är bostadsbrist idag. En faktor somt underminerar att studenter oavsett
socioekonomisk bakgrund väljer att söka sig till staden.

Vi ser även att då det anrika studentlivet är en vital del av Uppsala Universitets utveckling bör
mark som i Utvecklingsplan presenteras även tillgängliggöras för studentorganisationers behov.
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Om universitetet önskar hålla campus mellan Ekonomikum och Ångström måste även kårerna
och nationerna tillåtas expandera tillsammans med Uppsala Universitet.

Någonting som inte belyses tillräckligt är hur Universitetet kan jobba för att öka tryggheten.
Trygghet i staden nämns som en del av mål nr 4 (s51,) men därefter belyser man inte utsatta
områden på campus och de stråk som finns i dagsläget. Vidare tar man inte heller upp förslag på
hur man planerar att åtgärda den sjunkande tryggheten.

2. Campus Gotland

Då det i nuläget finns få initiativ för att bygga mer studentbostäder i Visby borde det finnas med
mer tydligt att universitet ser det som en nödvändighet att fler studentbostäder byggs.

Även så borde universitet kolla på andra områden än hamnen där det finns möjlighet att
expandera, till exempel utanför murarna. Universitetet borde även ha en god kontakt med Region
Gotland angående expanderingen av campus Gotland.

Angående gångstråk kring campus Gotland anser vi det som ett rimligt steg i utvecklingen att
uppföra minst ett till övergångsställe mellan F-huset och campus. Samt borde universitet verka
för att gångvägen som finns på sommaren ska finnas året runt.

3. Specifika synpunkter

Uppsala Universitet har en unik position bland Sveriges universitet i och med det starka och
anrika studentlivet som utgörs av kårerna samt nationerna. För att belysa vikten av att dessa har
haft en vital del i Uppsala Universitets utveckling skulle vi gärna se att det på sida 16 och 17
inkluderades även en tidslinje över kårernas och nationernas etablering och utveckling.

Uppsala Universitet utgörs utöver traditionella campus även av mindre tentamenslokaler som i
dagsläget finns spridda ändå ut i de yttre delarna av Boländerna. Vid utveckling av universitetets
lokaler bör man även ta tentamenslokalers placering i beaktning och se över hur dessa i en större
grad än idag kan integreras i centralare läge.
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I Utvecklingsplanen väljer man att inledningsvis fokusera på bakgrunden för att sedan presentera
målen med arbetet. Vi finner att för att konkretisera vad Utvecklingsplanen har för syfte skulle
det gagna texten om nulägets Kapitel 3 Vision och mål lades tidigare. Förslagsvis som det första
kapitlet.
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