
Uplielue STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Larsson Sten 2017-12-15 I:FN-2017-0245 

Idrott- och fritidsnämnden 

Detaljplan för kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken) 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förvaltningens förslag till yttrande, samt 

att sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden 

Sammanfattning 

Idrotts och fritidsnämnden tillstyrker förslaget och vill samtidigt påpeka vikten av att åtgärder 
som föreslås i den sociala konsekvensanalysen genomförs i utvecklingen av Ulleråker. Även 
om det nu aktuella planområdet saknar utrymme för idrott är det viktigt att kommande 
detaljplaner har plats för anläggningar och ytor för idrott och motion i olika former efter de 
behov som nämnden har. 

Ärendet 

Idrotts- och fritidsnämnden yttrade sig den 8 juni 2016, § 62, över förslaget till detaljplan för 
Vattentomsparken i Ulleråker som sänts ut på remiss. Inkomna remissyttrande har 
sammanställts i en samrådshandling som nu är ute på granskning. Granskningstiden är mellan 
1 december och 22 december 2017. Nämnden har beviljats anstånd så att beslut om yttrande 
kan fattas vid ordinarie sammanträde den 24 januari. 

I samrådsskedet användes namnet Vattentomsparken på planområdet. Därefter har de tre 
kvarteren i området fått namnen Sagan, Sonetten och Strofen. 

Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget med de kommentarer som följer. 

Det är bra att en social konsekvensanalys har gjorts som en underliggande utredning och 
bland annat analyserat förslagets påverkan på folkhälsan. Här framgår att en ökad satsning på 
gång och cykeltrafik blir en god förutsättning för ökad aktivitet vilken medför en god 
hälsoutveckling. Det är positivt. Likaså nämner konsekvensanalysen de rekreativa värden som 
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finns som finns i Ulleråker och att de bör programmeras för att vara trygga och tillgängliga. 
Här kan tilläggas att ett belyst motionsspår inom Ulleråkersområdet som säkert och tryggt kan 
nås via anslutande länkar är exempel på en sådan anläggning, vilket nämnden angav i sitt 
yttrande över planprogrammet för Ulleråker (2015-09-02, § 61). 

Den sociala konsekvensanalysen uppmärksammar också att det inom planområdet saknas 
anläggningar eller ytor för idrott och anger som förslag till åtgärd att i framtida detaljplaner 
bör ingå en idrottshall. Här det bör påpekas vikten av att den fortsatta utvecklingen av 
Ulleråker inrymmer behov för idrott och motion som nämnden angav i sitt yttrande över 
planprogrammet för Ulleråker vilket innefattar fler idrottshallar, bollplaner, spontanidrottsytor 
och motionsspår. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 



upP19,12, IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Larsson Sten 2017-12-21 IFN-2017-0245 

FÖRSLAG 

Till plan- och byggnadsnämnden 

Yttrande till plan- och byggnadsnämnden över detaljplan för 
kvarteret Sagan m.fl. (f.d. Vattentornsparken) PBN 2014-000508 

Idrotts- och fritidsnämnden har fått granskningshandlingen för rubricerad detaljplan för 
yttrande. Nämnden har beviljats anstånd så att beslut kan fattas vid ordinarie sammanträde 
den 24 januari. 

Idrotts- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget och vill samtidigt lämna de kommentarer som 
följer. 

Det är bra att en social konsekvensanalyse har gjorts som en underliggande utredning och 
bland annat analyserat förslagets påverkan på folkhälsan. Här framgår att en ökad satsning på 
gång och cykeltrafik blir en god förutsättning för ökad aktivitet vilken medför en god 
hälsoutveckling. Det är positivt. Likaså nämner konsekvensanalysen de rekreativa värden som 
finns i Ulleråker och att de bör programmeras för att vara trygga och tillgängliga. Här kan 
tilläggas att ett belyst motionsspår inom Ulleråkersområdet som säkert och tryggt kan nås via 
anslutande länkar är exempel på en sådan anläggning, vilket nämnden angav i sitt yttrande 
över planprogrammet för Ulleråker (2015-09-02, § 61). 

Den sociala konsekvensanalysen uppmärksammar också att det inom planområdet saknas 
anläggningar eller ytor för idrott och anger som förslag till åtgärd att det i framtida 
detaljplaner bör ingå en idrottshall. Här det bör påpekas vikten av att den fortsatta 
utvecklingen av Ulleråker inrymmer behov för idrott och motion som nämnden angav i sitt 
yttrande över planprogrammet för Ulleråker vilket innefattar fler idrottshallar, bollplaner, 
spontanidrottsytor och motionsspår. 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Rickard Malmström Annie Arkebäck Moren 
Ordförande Sekreterare 
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