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Idrott- och fritidsnämnden 

Komplettering av uppföljningsplan som ingår i Verksamhetsplan 
och budget 2016 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 

att komplettera uppföljningsplanen för 2016 med indikatorer enligt förslag. 

Sammanfattning 
Indikatorer används för att få en koppling till hur kommunen presterar i relation till 
inriktningsmålen. I ärendet föreslås att Idrotts- och fritidsnämndens uppföljningsplan ska 
kompletteras med några indikatorer som nämnare knyter an till nämndens ansvarsområde. De 
indikatorer som är aktuella beskriver såväl förutsättningar, aktivitet samt effekt av de 
verksamheter som nämnden understödjer. 

Ärendet 
Idrotts- och fritidsnämnden fastställde vid sitt sammanträde den 16 december 2015, §100, 
verksamhetsplan för 2016 i vilken det ingår uppföljningsplan. I samband med beslut om 
verksamhetsplan konstaterades att uppföljningsplanen bör kompletteras med indikatorer som 
närmare knyter an till det uppdrag som nämnden har. I uppföljningsplanen återgavs indikatorer som 
formulerats utifrån ett mer övergripande perspektiv varför nämnden uppdrog till förvaltningen att 
komma med komplettering av indikatorerna. 

Föredragning 
Centrala begrepp och förhållanden inom nämndens ansvarsområden har identifierats dels genom 
Mål och Budget för 2016-2018 dels genom det Idrotts- och fritidspolitiska programmet. I dessa 
dokument lyfts fram frågor om jämställdhet och jämlikhet samt idrott och fritidens betydelse för 
livslång hälsa. De indikatorer som ska komplettera de nuvarande bör därför rimligen ta sin 
utgångspunkt i dessa frågeställningar. 

Indikatorer inom nämndens verksamhetsområde kan generellt sett knyta an till någon av följande 
grupper: 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



- Nivå på Utbud av verksamhet eller anläggningar 

- Aktivitetsnivån inom verksamhet 

- Effekten av verksamhet. 

Indikatorerna bör vidare vara sådana tal som löpande följs upp, helst årligen, och även används av 
andra kommuner. Det senare ger möjlighet inte bara till jämförelse över tid med hur den egna 
kommunen fungerar utan även en jämförelse med andra kommuner. Inom var och en av de tre 
grupperna föreslås en indikator som ska ge underlag för att bedöma utvecklingen inom Uppsala i 
relation till de övergripande målen. 

Inom utbud föreslås en indikator som mäter hur många Uppsalabor som det finns på olika slag av 
anläggningar. Då anläggningar är anpassade för grupper av sporter eller enskilda sporter ger det en 
indikation på hur behov för olika utövare ser ut. Genom det samarbete som sker inom Åtta-nätverket 
(åtta större kommuner i Mellansverige) finns möjlighet att få jämförelser med kommuner som liknar 
Uppsala. 

För att mäta aktivitetsnivå föreslås en indikator som anger antalet aktivitetstillfällen inom 
idrottsföreningar vars verksamhet är berättigade till LOK-stöd från staten. Denna indikator återfinns i 
den årliga uppföljning som görs inom hela kommun-Sverige. Mätningen är vidare uppdelad på kön 
och ålder vilket ger kompletterande information om skillnader mellan kön och ålder. 

Två kompletterande indikatorer inom grupperna utbud respektive aktivitet kan hämtas från den 

fritidsvaneundersökning som gjorts under 2015. I undersökningen ställdes följande två frågor: "Hur 

ser du på din möjlighet att i Uppsala kommun kunna motionera/idrotta i meningen att vara fysiskt 

aktiv för "att kunna prestera mera, ha roligt och må bra"?" samt "Hur nöjd är du med din egen 

fritid?" Svaren finns fördelade på åldersgrupper, boendeområde och kön. Här föreslår förvaltningen 

att indikator ska vara andelen som är nöjda med dels sina möjligheter dels sin egen fritid ska 

användas. Svagenheten med dessa två indikatorer är att de endast kommer att kunna redovisas 

vartannat år, då vi inte har ekonomi för tätare mätning, samt att vi saknar relevanta 

jämförelsekommuner. 

Effekten av verksamhet inom idrott och fritid kan vara hälsa enligt vad som särskilt uttalas inom det 
Idrotts- och fritidspolitiska programmet. Nu kan inte vanor inom idrott och fritid ensamt anses 
generera hälsotillstånd inom en befolkning. Hälsan beror på andra faktorer såsom ärftlighet, 
kostvanor och ålder. Däremot bidrar goda vanor inom motion och aktivitet till en bättre hälsa. Inom 
gruppen effekt föreslås därför hälsotal för befolkningen som helhet som indikator. Denna indikator 
finns redan med i det övergripande indikatorpaket som redovisats i verksamhetsplanen men då den 

I bilaga återges de indikatorer som nu föreslås med angivande av definition, källa för att hämta data 
samt nuvarande värde för egen kommun och jämförbara kommuner. Förrespektive indikator föreslås 
även målvärden som ska kunna uppnås inom en femårsperiod. 



Ekonomiska konsekvenser 
Tre av de föreslagna indikatorerna är sådan som inhämtas i nationella uppföljningar eller genom 
samarbete inom existerande nätverk. Att sammanställa dessa indikatorer medför därför inga 
tillkommande kostnader. 

Fritidsvaneundersökningen är planerad att göras vartannat år och där finns två av de indikatorer som 
föreslås. Kostnaden för undersökningen är ca 500 tkr och delas med kulturförvaltningen. Värdet av 
denna undersökning är så stor att förvaltningen kommer att prioritera den bland de utredningar som 
görs. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 	 Jan Malmberg 
Stadsbyggnadsdirektör 	 Avdelningschef Idrott och fritid 

Bilaga: 
Indikatorer 2016 





BILAGA INDIKATORER 2016 

Utbud: 	Antal invånare totalt respektive barn och ungdomar per hall, plan mm, barn och 

ungdom är åldersgruppen 5-25 år, sporthall avser fullstor sporthall 23*43 meter, 

fotbollsplan avser 11-spelsplan, konstfrusen is inomhus avser isyta 60*30 meter 

källa: egen beräkning 

startvärden 2015 sporthall 	ishall 	fotbollsplan 

19102 	52532 	7246 

5277 	14512 	2002 

totalt 

barn och unga 

Andel nöjd med möjligheten till fysisk aktivitet i Uppsala (%) 

källa: fritidsvaneundersökning 

startvärden 2015: 	 Alla 	Centrum 	Ytteromr. 	Landsbygd 

53 	 60 	 59 	 45 

Aktivitet: 	Aktiva i bidragsberättigade föreningsaktiviteter, antal deltagartillfällen per invånare i 

olika åldersgrupperna 7-12, 13-16 samt 17-20 (värde för 2015 finns ännu inte 

presenterat), jämförelsegruppen är sju större kommuner (Jönköping, Linköping, 

Norrköping, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Gävle) 

källa: Kolada 

startvärde 2014 

 

7-12 	13-16 	17-20 

37 	 42 	 15 

38 	 44 	 20 

Uppsala 

 

Jämförelsegruppen 

Andel nöjda med sin egen fritid 

Källa: fritidsvaneundersökningen 

startvärden 2015: 	 Alla 	 Centrum 	Ytteromr. 	Landsbygd 

53 	 51 	 53 	 56 

Män: 53 	Kvinnor: 53 

Effekt: 	Ohälsotal bland Uppsalas invånare, ålder 16-64 år, måttet definieras som antal dagar 

med ersättning från försäkringskassan på grund av ohälsa 

Källa: nationell statistik från försäkringskassan 

startvärden 2015: kvinnor 	män 

26 	 18 

totalt 

 

22 



Inriktningsmål riktade särskilt till nämnden 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (IFN) 
Uppsalas evenemang bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet för medborgarna och besöksnäringen. 

Medansvarig nämnd 
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Medborgarnas uppfattning om tillgången till 
kulturevenemang. - - 	7,2. 	6,8 öka ökande 

Medborgarnas uppfattning om tillgången till 
idrottsevenemang, skala 1-10. - - 	6,6 	6,3 öka ökande 

[Skriv nämndens egen indikator här om sådan finns] [När/hur ofta] 
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!uppföljning 

Förvaltningen samarbetar med Destination Uppsala AB Redovisning av aktiviteter och omfattning årsslutet 

Förvaltningen skapar en elitidrottsstrategi som införlivas i 
lokalförsörjningsplanen för idrotts- och 
fritidsanläggningar för att utveckla anläggningar utifrån 
elitidrott som evenemang. 

Redovisning av aktiviteter och de värden som 
identifierats 

årsslutet 

Genom avtal med bokningen säkerställs lokaler för idrott 
och boende vid cuper/tävling 

Redovisning av vidtagna åtgärder samt 
eventuella effekter 

årsslutet 
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[Beskriv exempelvis kvalitativ uppföljning eller utvärdering om sådan planeras] [När/hur ofta] 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål (1FN) 
	

Medansvarig nämnd 
Uppsala kommuns utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter är jämställt och tillgängligt för alla. 	 PBN 
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Medborgarnas uppfattning om idrotts- och 
motionsanläggningar. 
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Medborgarnas uppfattning om fritidsmöjligheter.4 68 66 67 61 öka ökande 

Medborgarnas uppfattning om möjligheterna att kunna 
utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, 
föreningsliv 

- - 7,4 7,3 öka ökande 

Andel ungdomar som upplever att de har möjlighet att 
utveckla sina intressen i fritidsverksamheten. 88 88 88 öka stabil 

Andel barn som upplever att de har möjlighet att 
utveckla sina intressen på fritidsklubben. 89 89 89 öka stabil 

Medborgarnas uppfattning om bibliotek. Dec. Dec. Dec. Dec. öka Dec. 

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, anta1/1000 
1nv. - 271 282 öka minskande 
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