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Avdelningens huvuduppdrag
Säkra den strategiska långsiktiga
lokalförsörjningen för Uppsala kommun

Innehåll
• Behovsanalyser

• Befintliga lokaler (GIS kartan för intern som extern
användning)
• Föreslagna åtgärder som sker under planens
tidsavgränsning

• Beslutade åtgärder
• Utredningsuppdrag
• Ekonomiska konsekvenser
• Lokalförsörjningsområden
• Utbyggnadsplaner respektive lokalförsörjningsområde

Organisation lokal-och
bostadsförsörjningsplaner
Leds av stadsdirektören

Styrgrupp

Ledning, Inriktning,
tolkningar
Fastställer förslag
till plan

Strategisk och
operativ
beredningsgrupp

Strategiska frågor
samt
status/uppföljning på
utvalda och
prioriterade
projekt diskuteras.

Arbetsgrupp

Tar fram underlag,
analyserar
och sätter samman
planen

Deltagare:
- Förvaltningschefer

- Avdelningschef för SBF
Fastighetsavdelningen
- VD för aktuella kommunala bolagen
- Strateger Fastighetsavdelningen
(föredragande och anteckningar)

Leds av SBF Fastighetsavdelningen
Deltagare :
- Avdelningschefer/enhetschefer olika
förvaltningar

Leds av strateger SBF
Fastighetsavdelningen
Deltagare :

- Specialister/strateger från respektive
förvaltning

Lokal- och
bostadsförsörjningsplaner
Lokalförsörjningsplaner beslutade november 2018
Pedagogiska lokaler

Utbildningsnämnden (Utbildningsförvaltningen)

För arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd och vuxenutbildning

Arbetsmarknadsnämnden (Arbetsmarknadsförvaltningen)

Idrott och fritidsanläggningar

Idrotts och fritidsnämnden (Stadsbyggnadsförvaltningen)

Kultur och fritidslokaler

Kulturnämnden (Kulturförvaltningen)

Kommande lokalförsörjningsplaner för beslut 2019
Räddningstjänsten

Räddningstjänsten (Räddningsnämnden)

Administrativa lokaler

Kommunstyrelsen

Drift- och verksamhetslokaler
Gemensam service

Gatu- och samhällsmiljönämnden (Stadsbyggnadsförvaltningen)
Kommunstyrelsen

Bostadsförsörjningsplaner beslutade 2018
Bostäder och lokaler för äldre
Vård- och omsorgslokaler/bostäder
Sociala bostäder och lokaler
Bostäder för nyanlända

Äldrenämnden (Äldreförvaltningen)
Omsorgsnämnden (Omsorgsförvaltningen)
Socialnämnden (Socialförvaltningen)
Arbetsmarknadsnämnden (Arbetsmarknadsförvaltningen)

Parkprogram
Badplatsplan

Lekparksplan
Parkplan

Plan
Mobilitetsplan

LFP skolor
LFP idrott
LFP kultur

LFP adm. lok

Grönstrukturplan
Toalettstrategi

LFP AMFVUX
LFP räddning
LFP
driftlokaler

Lokalförsörjningsplaner
Dokumentstruktur, layout, huvudrubriker och lokalförsörjningsområden är likadant i de olika
lokalförsörjningsplanerna.

Lokalförsörjningsplanerna blir ett viktigt verktyg för att kunna bygga i hög takt - och framförallt

takt mellan olika parter som skola-idrott-fritid-kultur.

Lokalförsörjningsplanerna ger mervärden som samarbete över förvaltningsgränser, samnyttjand
och synliggöra och planera för behovet av social infrastruktur vid hög byggtakt.

Den förvaltningsövergripande lokalförsörjningsplanen innebär att vi kan skapa koordinering och
samnyttjande mellan olika åtgärder inom skola - idrott - fritid - kultur - park - natur

Koordinering i
förvaltningsövergripande
lokalförsörjningsplanen
Bälinge/Björklinge

Börje/Jumkil/Åkerlänna

Centrala staden

Flogsta/Eriksberg/Rosendal/Polack

Gunsta/Almunge/Knutby

Gåvsta/Stavby/Tuna

Liljefors/Gränby

Luthagen/Centrum-nordväst

Löten/Gamla Uppsala

Stenhagen

Sunnersta/Ulleråker

Svartbäcken

Sävja/Bergsbrunna

Valsätra/Gottsunda

Vänge/Järlåsa/Ramsta

Storvreta/Vattholma/Skyttorp

Salabacke/Årsta/Lindbacken
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lokalförsörjningsområde

politiska nämnder

beslutade åtgärder

utredningsuppdrag

föreslagna åtgärder

Behovsanalys
lokalförsörjningsplaner
Skapa en samlad bild av många olika behov,

hos många olika målgrupper,
kartlagda på olika sätt

Underlaget i lokalförsörjningsplanen består av

Befolkningsprognos
Behovsanalys Upplands
idrottsförbund
Skolenkät
Referensgrupper
Befintliga lokaler
Anläggningar på GIS
karta

Medborgardialog
Fysisk observation
Brukardialog
Kapacitetsanalys
Fritidsvaneundersökning
Demografianalys

Föreningsenkät
Nyckeltal
Referenskommuner

Utredningsuppdrag - Förslag åtgärd - Beslutad åtgärd i
lokalförsörjningsplanen

Referenskommuner
Syftet med referenskommuner är att kunna göra jämförelser och skapa viktiga nyckeltal
mellan Uppsala
och andra jämförbara kommuner.

I arbetet med att beräkna behov är samarbetet med referenskommunerna viktigt. Genom att
sammanställa våra olika siffror och sedan jämföra dessa siffror kan vi skapa nyckeltal att
förhålla oss till
när kommunen expanderar. Det ger en säkerhet i underlaget och nödvändiga målnivåer kan
sättas.
Konkreta siffror gör det enklare att belysa vad som behövs och få med behovet tidigare i
planeringsstadiet.

Referenskommuner
Genom att dela data gällande idrotts- och fritidsanläggningar mellan kommuner kan varje
enskild
kommun öka sin kunskap inom området. Det ger dels en inblick i hur kommunen står sig i
nuläget

gällande tillgång på anläggningar men kan också underlätta planeringen för framtida
anläggningar.
Den 28 september besökte vi SKL i Stockholm för att berätta om vårt arbete med
lokalförsörjningsplaner
och sammanställningen med referenskommuner. SKL ger oss nu tillgång till alla
kommunerna inom SKL
nätverket för vår sammanställning av nyckeltal för idrott och fritid 2018. Vår
sammanställning kan inte och

Referenskommuner
Deltagande kommuner 2016
2018

Deltagande kommuner 2017Deltagande kommuner

Gävle

Gävle

Gävle

Örebro

Helsingborg
Borås

Västerås

Karlstad

Jönköping

Jönköping

Jönköping

Eskilstuna

Linköping

Linköping

Stockholm

Eskilstuna

Eskilstuna

Sundsvall

Sundsvall

Stockholm

Stockholm
Malmö

Göteborg

Referensgrupper
Syfte
Referensgruppernas syfte är att genom sitt arbete i workshops beskriva behov, synpunkter,
önskemål,
och utvecklingsförslag gällande olika kategorier av idrotts- och fritidsanläggningar.
Referensgrupp

Samverkanspart

Föreningslivet

Upplands idrottsförbund

Barn & ungdomar

Kulturförvaltningen

Seniorer

Äldreförvaltningen

Idrottslärare

Utbildningsförvaltningen

Personer med funktionsnedsättningar

Omsorgsförvaltningen och HSO

Fysisk observation & brukardialog
4 perioder
• Höst

september

2016

KLAR

• Vinter

februari

2017

KLAR

• Sommar

juli

2018

KLAR

• Vår

maj

2019

1 pass & 3 timmar
• 6:00-9:00

• 12:00-15:00
• 17:00-20:00

Kommunväst används under passen.

Platser

Motionsspår Stadsskogen

Spontanidrottsplats Sävja

Fysisk observation & brukardialog
Underlag saknas idag för anläggningskategorierna (antal besökare, könsfördelning,
målgruppsfördelning, behov gällande innehåll och utformning m.m.)
Dokumentation via telefon/platta på plats i motionsspår/spontanidrottsplats. Egen I-pad?

Rapport består av statistik, brukardialog, egna reflektioner
Position för rapporten dokumenteras på karta
Bilder tas på plats och laddas upp tillsammans med rapporten (tex trasig belysning,
skadegörelse, egna reflektioner)
Brukardialog (och medborgardialog) resulterar i en effektivare utveckling (vad har vi
missat, vad kan vi göra bättre, vad gör vi bra, nya idéer) både för nya investeringsåtgärder
som för underhållsåtgärder och för utvecklingsåtgärder på befintliga anläggningar.

Sociala medier period vinter
Inlägget nådde 8 100 personer, vilket är ett ganska bra
resultat. Anledningen till att det fick bra spridning är att folk
har ”reagerat” på det. Det innebär att de har gillat, delat
eller kommentera det. Då når det ut i de personernas
kontaktnät också.

Det är 85 personer som har gillat det, 6 som har delat det
och 8 som har kommenterat det (och ytterligare 13
”kommentarer på kommentarerna”).
En bra bild är också en förutsättning för att det ska spridas
och det lyckades ju bra!
/Karin, sociala medieredaktionen

Slutsatser
Fysisk observation och brukardialog resulterar i en effektivare utveckling (vad har vi missat, vad kan vi göra bättre, vad gör vi bra,
nya idéer)

Motionsspår
• Underlaget är mycket viktigt – den perfekta balansgången mellan hårt och mjukt (för hårt/stumt och för halt – för mjukt
och otillgängligt)
• Rastbänkar är viktigt för att tex seniorer ska kunna/vilja nyttja spåren

• Tydlig information viktig
• Utegym uppskattas mycket, utegym som fungerar för olika åldrar och olika kön och som har tydlig information (”Under

alla pass som jag har varit här är det aldrig någon som har använt "utegymet". Jag funderar över vad det beror på? Om
det är årstiden eller om man behöver göra en ändring för att fler ska använda det.)

• Belysning är viktigt för att skapa trygghet och förutsättningar för nyttjande under olika tider på dygnet och under olika
säsonger på året

• Viktigt att skapa motionsspår för flera olika aktiviteter - cykla, gå, springa, åka skidor
• Viktigt att knyta ihop anläggningar och områden med motionsspår/motionsleder

Allaktivitetsplats (spontanidrottsplats)
• Toaletter och vatten är viktigt

• Koordinerad drift och underhåll mellan olika parter är viktigt
• Viktigt att skapa förutsättningar för nyttjande under olika tider på dygnet och under olika säsonger på året
• Spola is på en mindre yta efterfrågas

Framåt - fler platser, fler insatser
• Motionsspår & spontanidrottsplats - insats vår
2019

• Badplatser - insats sommar 2019
• Hammarskog friluftsområde - 4
insatser/säsonger
• Fjällnora friluftsområde - 4 insatser/säsonger
• Jämföra nyttjandegrad mellan olika
kommunala lokalkategorier och jämföra
med ekonomiska resurser?

Stadsutvecklingsmodell

Fastighetsavdelningen ansvarar för att lokalförsörjningsplanerna är realiserbara och därför arbetar vi med a
skapa
en modell för att kunna säkerställa att åtgärder i lokalförsörjningsplanerna är realiserbara.

Stadsutvecklingsmodellens syfte är att beräkna behovet och säkerställa ytor för idrotts- och
fritidsanläggningar i den
tidiga fysiska planeringen – så att åtgärder som föreslås i lokalförsörjningsplanen är realiserbara och kan
genomföras.
Detta är ett viktigt steg – annars blir inte planerna realiserbara.

Även Kulturförvaltningen har nu gett i uppdrag att skapa och därefter använda modellen för att beräkna oc
säkerställa
behovet av kultur- och fritidslokaler i den tidiga fysiska planeringen.

Planprocessen

Stadsutvecklingsmodell
Modellen visar
• hur många idrotts- och fritidsanläggningar av olika kategorier som finns i ett område och närliggande
områden
• vad som behövs utifrån hur många personer som bor eller kommer att bo i ett område
• hur mycket yta detta innebär

Modellen beskriver också nyckeltal för tex idrotts- och fritidsanläggningar.
Den visar
• Uppsalas nyckeltal

• en jämförelse mellan Uppsalas nyckeltal och snittet bland referenskommunerna för varje
anläggningskategori
• en jämförelse mellan Uppsala och bästa referenskommun för varje anläggningskategori

Stadsutvecklingsmodell

Modellen kopplar också till lokalförsörjningsplanerna och vad som beskrivs där tex i idrott- och fritidsplanen
att
• konstgräsplaner bör prioriteras före/istället för bollplaner gräs/grus
• fullstora idrottshallar bör prioriteras före/istället för ej fullstora

Målsättning är att även skapa tillgångsmål för idrottsanläggningar (liknande tillgångsmålet till parker i
Uppsala parkprogram)
Den visar
• Uppsalas tillgångsmål (inte beslutat, arbete pågår)
• referenskommunernas tillgångsmål
• Riksidrottsförbundets rekommenderade tillgångsmål

• en jämförelse mellan Uppsalas och snittet bland referenskommunerna

Stadsutvecklingsmodell
Uppsalas tillgångsmål

Idrottsanläggningar

Utegym
Fullstor idrottshall
Ej fullstor idrottshall
Konstgräsplan 11-storlek
Bollplaner gräs/grus
Allaktivitetsplatser
Skidspår
Motionsspår
Spolad vinteris
Kampsportslokaler
Beachvolleybollplaner
Danslokaler
Bordtennislokaler
Skateparker/ramper
Mountainbikespår
Racketsporter utomhus
Parkourpark
Ishall
Ridanläggningar
Friidrottsanläggningar
Gymnastikanläggning
Amerikansk fotboll
Rugby
Bangolf
BMX-bana
Motorsportsarena
Racketsporter inomhus
Simhallar
Utomhusbad
Skytteanläggning

Riksidrotts
Rimligt avstånd Uppsala (m)
Stockholm Jönköping
förbundet
300
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

300
1000
1000
1000
1000
300
1500
3000
1500
1500
3000

2000
1000
1500
500
1500
3000
2000
2000
5000
-

1000
2000
2000
1000
5000
5000
2000
3000
2000
3000
3000
5000
5000
10 000
5000
5000
5000
10 000
10 000
10 000
5000
5000
50 000
10 000
5000
50 000

Snitt
avstånd Bästa/kortaste avstånd
(avrundat)
500
300
1500
1000
1000
1000
1500
1000
1000
500
1000
300
3000
1500
3000
1500
1500
1500
2000
1500
2000
1500
2000
1500
1500
1500
2000
1500
3000
1500
3000
1500
6000
1500
3500
1500
5000
5000
4000
2000
7500
5000
7500
5000
7500
5000
5000
5000
5000
5000
20 000
3000
7500
5000
3000
1500
4000
1500
20 000
3000

Stadsutvecklingsmodell
Modellen har använts 3 ggr - Storvreta, Gottsunda och Bergsbrunna
Storvreta

Gottsunda

Folkmängd 2016
6 632

7 498

Totalt antal nya bostäder 2200

Totalt antal nya bostäder 7000

Framtida boende/hushåll
3,0

3,1

Prognos befolkningstillväxt
6 820
befolkningstillväxt
64 500

Bergsbrunna

Folkmängd 2016

10 246 Folkmängd 2016
Totalt antal nya bostäder

21 500

Framtida boende/hushåll

3,1

Framtida boende/hush

Prognos befolkningstillväxt

21 700

Prognos

Frågor och diskussion

