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Kulturnämnden 
 

Modell för lokalförsörjningsplan kultur och fritid 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att anta den föreslagna modellen i form av ett årshjul för lokalförsörjningsplanering av kultur- 
och fritidslokaler. 
 
 
Sammanfattning 
Strategi och förvaltningsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av 
kulturförvaltningen att göra en lokalförsörjningsplanering för kultur- och fritidsslokaler. 
Lokalförsörjningsplaneringen ska ge förslag på prioriterade åtgärder gällande utveckling av 
befintliga kultur- och fritidslokaler samt även ge förslag på nya kultur- och fritidsslokaler.  
Lokalförsörjningsplaneringen följer ett årshjul där prioriterade åtgärder föreslås för beslut till 
kulturnämnden och de av kulturnämnden beslutade prioriterade åtgärderna införlivas därefter 
i den påföljande Mål och budgetprocessen. 
 
 
Ärendet 
Strategi och förvaltningsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av 
kulturförvaltningen att göra en lokalförsörjningsplanering för kultur- och fritidsslokaler. 
Kulturförvaltningen har i sin tur fått detta uppdrag av kulturnämnden. 
Lokalförsörjningsplaneringen ska ge förslag på prioriterade åtgärder gällande utveckling av 
befintliga kultur- och fritidslokaler samt även ge förslag på nya kultur- och fritidslokaler.  
 
Lokalförsörjningsplaneringen används kontinuerligt och långsiktigt. Som många andra 
kommuner står Uppsala inför stora utmaningar där en växande kommun ställer allt större krav 
på ett långsiktigt arbete, långsiktig planering och att skapa ett större samnyttjande i 
anläggningar och lokaler. Långsiktig och kostnadseffektiv planering ställer i sin tur krav på en 
gränsöverskridande samverkan inom kommunens förvaltningar samt med berörda bolag, 
föreningsliv, näringsliv och kommuninvånare.  
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Lokalförsörjningsplaneringens syfte är skapa ett väl underbyggt beslutsunderlag till Mål och 
budget och kulturnämndens verksamhetsplan samt att vara ett verktyg för långsiktig och 
kontinuerlig planering i den växande och förtätade staden.  
 
Uppdragets mål är att skapa ett beslutsunderlag som ger goda förutsättningar att tillhandahålla 
målgruppsanpassade kultur- och fritidsslokaler i ett långsiktigt perspektiv. 
 
En framgångsfaktor för en trovärdig och träffsäker planering för kultur- och fritidsslokaler är 
att ha en samlad bild av många olika behov, hos många olika målgrupper, kartlagda på olika 
sätt. Med ett bra underlag baserat på kartläggning och analyser är det möjligt att göra en 
träffsäker prioritering i ett långsiktigt perspektiv. Lokalförsörjningsplaneringens underlag 
bygger på beräkning av tillgänglighet och närhet, kultur och samlingslokaler på GIS-karta, 
demografianalys inklusive Liv Hälsa Ung, föreningsenkät, skolenkät, medborgardialog, 
kultur- och fritidsvaneundersökning, brukardialog, fysisk observation, workshops med 
referensgrupper, jämförelser med referenskommuner, prognostiserad befolkningsökning och 
beräkning av nyttjandegrad på olika kategorier av kultur- och fritidslokaler. Det är viktigt att 
skapa en bild av behov och förändringar över en längre tidsperiod för att kunna planera 
långsiktigt. 
 
Alla behov, synpunkter, förslag, idéer som olika målgrupper som föreningar, allmänhet, 
skolor, fritidsklubbar, barn och ungdomar, seniorer, personer med funktionsnedsättning m.fl. 
har, införlivas kontinuerligt i lokalförsörjningsplaneringen. Detta innebär att det skapas en 
kontinuerlig struktur att i ett långsiktigt perspektiv bemöta och hantera olika behov som alla 
olika målgrupper har. 
 
Lokalförsörjningsplaneringen för kultur- och fritidslokaler koordineras med den för idrotts- 
och fritidsanläggningar samt den för pedagogiska lokaler. Vi kan då skapa samnyttjande 
mellan idrott-fritid-kultur-skola.  
 
Lokalförsörjningsplaneringen följer ett årshjul där prioriterade åtgärder föreslås för beslut till 
kulturnämnden och de av kulturnämnden beslutade prioriterade åtgärderna införlivas därefter 
i den påföljande Mål och budgetprocessen.   
 
Lokalförsörjningsplaneringens underlag och prioriterade åtgärder ligger även till grund för 
långsiktig planering och utveckling inom stadsutveckling, översiktsplan m.m.  
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
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Årshjul lokalförsörjningsplanering kultur‐ och fritidslokaler 

Lokalförsörjningsplanering Mål och budgetprocess Beslutade prioriterade åtgärder av KTN årsvis  Beslutade åtgärder i Mål och budget årsvis 

Januari

Kartläggning och analys av behov med hjälp av olika 
verktyg

Januari

Arbete med övergripande tidplan 2018 2019

Februari
Kartläggning och analys av behov med hjälp av olika 
verktyg Februari

Workshops majoriteten  2019 2020

Mars
Kartläggning och analys av behov med hjälp av olika 
verktyg Mars

Avstämningar 2020 2021

April
Kartläggning och analys av behov med hjälp av olika 
verktyg April

Avstämningar 2021 2022

Maj
Kartläggning och analys av behov med hjälp av olika 
verktyg Maj

Färdigställande av utkast  2022 2023

Juni
Kartläggning och analys av behov med hjälp av olika 
verktyg Juni

Politisk beredning 2023 2024

Juli
Kartläggning och analys av behov med hjälp av olika 
verktyg Juli

Politisk beredning 2024 2025

Augusti

Kulturförvaltningen lämnar in eventuellt material som 
bör införlivas i lokalförsörjningsplaneringen.                    
Sammanställning och prioritering av åtgärder i 
lokalförsörjningsplaneringen.

Augusti

Politisk beredning

September

Sammanställning och prioritering av åtgärder i 
lokalförsörjningsplaneringen. Göra ekonomisk 
konsekvensanalys av genomförda prioriterade 
åtgärder och föreslagna prioriterade åtgärder.

September

Nämndyttrande till KSAU

Oktober

Förberedande möte förvaltning. Ärendet klart i DokÄ    
Möte med ordförande KTN.                       Oktober

November

Arbetsutskott KTN.Revidering i DokÄ för utskick till 
KTN.
KTN sammanträde:                                                                ‐ 
Rapport till KTN av årets arbete och analys.                      
‐ Rapport uppföljning av tidigare beslutade 
prioriterade åtgärder i Mål och budget med 
konsekvensanalys.                                                                 ‐ 
Förslag till beslut av prioriterade åtgärder.

November

Fastställande Mål & Budget

December

Prioriterade åtgärder som beslutats av KTN skjuts 
vidare in i nästa års Mål och Budget process som 
startar i januari.

December
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