
Stadsbyggnadsförvaltningen 

Lokalförsörjningsplan idrott & fritid 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Bilaga 2 



Stadsbyggnadsförvaltningen 

Syfte 

Lokalförsörjningsplanens syfte är att skapa ett väl underbyggt  

beslutsunderlag till mål och budget och IFN:s verksamhetsplan  

samt att vara ett verktyg för långsiktig och kontinuerlig planering 
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Lokalförsörjningsplan 
Alla behov, synpunkter, förslag, idéer som olika målgrupper som  

föreningar, allmänhet mfl har, införlivas kontinuerligt i  

lokalförsörjningsplanen. Detta innebär att det finns en kontinuerlig  

struktur att i ett långsiktigt perspektiv bemöta och hantera alla olika behov  

som alla olika målgrupper har.  
 

Lokalförsörjningsplanen idrotts- och fritidsanläggningar koordineras med  

andra lokalförsörjningsplaner som den pedagogiska planen och den för  

kultur- och samlingslokaler. Vi kan då skapa samnyttjande mellan idrott- 

fritid-kultur-skola.  
 

Alla lokalförsörjningsplaner införlivas koordinerat och samtidigt i Mål &  

Budgetprocessen varje år. 
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Framgångsfaktor 

 

Skapa en samlad bild av många olika behov, 

hos många olika målgrupper,  

kartlagda på olika sätt  
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Verktyg för att kartlägga behov 

 

• Subventionsutredning (2015) 
 

• Kultur- och fritidsvaneundersökning (2015) 
 

• Brukardialog (motionsspår & spontanidrottsplats) 

 4 perioder (höst, vinter, vår, sommar) 
 

• Fysisk observation (motionsspår & spontanidrottsplats) 

 4 perioder (höst, vinter, vår, sommar) 
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Fysisk observation & brukardialog  

• Dokumentation via telefon/platta på plats i motionsspår och 

på spontanidrottsplats 
 

• Rapport består av statistik, brukardialog, egna reflektioner)  
 

• Position för dokumentation på karta 
 

• Bilder tas på plats och laddas upp                           

tillsammans med rapporten                                                   

(tex trasig belysning, skadegörelse,                                      

egna reflektioner) 
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Verktyg för att kartlägga behov 

Medborgardialog med SBF:s nya GIS verktyg Cityengine 

– Uppsalatidningen    april 

– 3D kartan via uppsala.se    november 
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Verktyg för att kartlägga behov 

 

• Utredning landsbygdens behov (Landsbygdsprogrammet 2016) 

 

• Prognostiserad befolkningsökning (årligen)  

 

• Föreningsenkät (årligen) 

 

• Skolenkät (årligen) 
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Referenskommuner  

Syftet är att skapa en referensplattform för att kunna göra  

jämförelser och skapa viktiga nyckeltal mellan Uppsala och andra  

jämförbara kommuner. 
 

Deltagande kommuner   

• Stockholm      

• Helsingborg      

• Jönköping    

• Gävle          

• Eskilstuna  

– Linköping deltar från 2017. Umeå och Malmö återkommer 
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Referensgrupper   

Syfte 

Referensgruppens syfte är att genom sitt arbete beskriva sina behov,  

synpunkter, önskemål, utvecklingsförslag och idéer av idrotts- och  

fritidsanläggningar.    

 

Referensgrupper  Samverkanspart 

• Föreningslivet   (Upplandsidrottsförbund) 

• Barn & ungdomar   (Kulturförvaltningen) 

• Seniorer    (Äldreförvaltningen) 

• Idrottslärare    (Utbildningsförvaltningen) 

• Funktionsnedsättningar  (Omsorgsförvaltningen) 
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Verktyg för att kartlägga behov 

 

• Behovsanalys Upplands Idrottsförbund (årligen) 

 

• Nyttjandegrad anläggningskategorier 

 

• Demografianalys med Liv Hälsa Ung (årligen) 
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Mikael Franzén 

 

Projektledare 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun 

 

Besöksadress: Stationsgatan 12 

 

Telefon: 018-727 42 15 

 

mikael.franzen@uppsala.se 

 




