
Resultat medborgardialog 2017 
idrotts- och fritidsanläggningar 

Genomförd 8 maj – 5 juni 2017 via uppsala.se  



Lokalförsörjningsplanering 

Det handlar om att skapa en samlad bild  
av många olika behov,  

hos många olika målgrupper,  
kartlagda på olika sätt 

 
Medborgardialog är ett av dessa sätt  



Mål och budget och medborgardialog 
 

Det står inskrivet i Uppsala kommuns mål och budget under Inriktningsmål 8 att:  
 
• Uppsalas invånare och organisationer ska vara delaktiga i att utforma samhället.  
 
• Uppsalas invånare är delaktiga och har inflytande. Tekniska lösningar och  
   strategiska kommunikationsval används för en innovativ, lyhörd och inkluderande  
   medborgardialog. 

 
 

 

 

 
 
 



Syfte med medborgardialogen 
Att ha en dialog med de som bor i Uppsala kommun är en viktig del i arbetet 
med att planera idrotts- och fritidsanläggningar. För att planeringen ska bli 
trovärdig och träffsäker jobbar vi på flera sätt med att ta reda på vilka behov 
olika målgrupper har.  
I den här dialogen lämnade kommuninvånarna synpunkter på: 
• vilken sorts idrotts- och fritidsanläggning du tycker är viktigast  
• vilka nya anläggningar du tycker att vi ska prioritera och var du tycker att de 

ska placeras 
• vilken eller vilka befintliga anläggningar du tycker ska utvecklas och på vilket 

sätt.  
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Resultat medborgardialog 
Resultatet från medborgardialogen används till tre olika kategorier av åtgärder: 
 
• förslag på underhållsåtgärder i befintliga anläggningar (vidarebefordras till  
fastighetsägaren för att dessa ska kunna ingå i underhållsplaneringen) 

 
• förslag på utvecklingsåtgärder i befintliga anläggningar (ingår i 

lokalförsörjningsplaneringen) 
 

• förslag på investeringsåtgärder för nya anläggningar (ingår i 
lokalförsörjningsplaneringen)    

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 



Dialogen skedde under 
perioden 8 maj – 5 juni 
på uppsala.se 



Resultat medborgardialog  
818 personer deltog i dialogen. 
 
500 av dessa uppgav namn och e-postadress. De får en  
sammanställning av resultatet via e-post som återkoppling på sitt  
deltagande och sitt engagemang: 
 
Exempel: 
Bra att ni skickar ut denna enkät! Jag hoppas att slutsatser och åtgärder 
presenteras så vi som svarar får ta del av resultatet. 



Resultat medborgardialog 

Könsfördelning i %:                                                   818 svar 

Kvinna 54,03% 

Man 44,52% 

Annat: 0,12% 

Vill inte ange 1,32% 



Resultat medborgardialog 

Åldersfördelning i %:                                              818 svar 

40 – 59 51,38% 

20 – 39 34,78% 

10 – 19 6,02% 

60 – 70 5,42% 

Äldre än 71 1,81% 

Yngre än 10 0,60% 



Resultat medborgardialog 
Vilken typ av idrotts- och fritidsanläggning är viktigast för dig?  
 Fördelning i %                   (818 svar) 
Annat: 29,24% 

Idrottshall 14,92% 

Ridanläggning 9,39% 

Simhall 9,27% 

Motionsspår 7,22% 

Allaktivitetsplats  6,86% 

Ishall 6,02% 

Konstgräsplan 5,54% 

Utegym 4,93% 

Bollplan med naturgräs eller grus som underlag 3,49% 

Konstfrusen isbana 3,13% 

Motivera ditt svar                 Antal svar: 751 
 

Att kunna simma är livsavgörande och bristen 
på hallar och tillgång till tider i hallarna för 
föreningarna gör att långt i från alla som vill 
får simundervisning. Gräsplaner och 
gymnastikhallar finns runt om i hela 
kommunen men simhallar finns det bara två. 
 

Den (idrottshall) kan nyttjas av många olika 
inneidrotter. Ex innebandy, futsal, gymnastik, 
dans och friidrott bara för att nämna några. 
 

Den (ridanläggning) ger unga och gamla ett 
ställe att mötas på i sitt gemensamma 
ridintresse. Många timmar läggs här på att ta 
hand om hästarna och att utbilda sig, träna, 
tävla och umgås. Många unga får träna sig på 
att ta ansvar och ledarskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultat medborgardialog 
Saknar du någon idrotts- och fritidsanläggning?  
 
 
 
 

Fördelning i %                          (818 svar) 
Annat: 34,42% 

Idrottshall 15,76% 

Simhall 13,36% 

Utegym 11,43% 

Allaktivitetsplats  10,71% 

Nej, jag saknar ingen idrotts- och fritidsanläggning 10,47% 

Konstgräsplan 10,23% 

Ridanläggning 7,34% 

Konstfrusen isbana 5,90% 

Ishall 5,66% 

Motionsspår 5,42% 

Bollplan med naturgräs eller grus som underlag 4,57% 

Motivera ditt svar                 Antal svar: 642 
 
Simhallen bör vara anpassad för 
simundervisning för barn och vuxna, äventyr 
och rundbanor är väl kul men det är inte 
bassängar man kan ha simundervisning i 
samt varmvattenbassänger för de som 
behöver detta. Se till att det viktigaste finns  
så får det "roliga" komma i andra hand. 
 
En samlingsplats för unga som gamla, men 
framförallt för de unga som har begränsade 
ställen att mötas och umgås på. Ska innehålla 
aktivitetsfrämjande ytor och redskap, ex 
klättervägg, skateboardramp men också softa 
hängställen att kolla på film, spela spel mm. 
 
 
 
 
 
 
 



Resultat medborgardialog 
Om du saknar någon idrotts- och fritidsanläggning, i vilket område skulle du vilja du vilja att den låg?  

Top 5 

Björklinge                                          20,16% 

Gränby                                                 8,89% 

Storvreta                                             5,08% 

Sunnersta                                           4,76% 

Innerstaden                                        3,65% 

Motivera ditt svar                             Antal svar: 599 
 

Det behövs gemensamma aktivitetsområden/ 
mötesplatser här i Björklinge eftersom det tyvärr blivit 
mycket skadegörelse och "bus" på senare tid. Ett 
utegym eller annan aktivitetsyta skulle kunna 
innebära att fler rör sig ute och då har en lugnande 
effekt på "buset". 
 
 

Eftersom Gränbystaden växer ut så borde det finnas 
utrymme för en simhall där. Blir "närma" för hela 
Östra delen inkl. Lindbacken. 
 
 

Tätorten Storvreta växer dramatiskt. Viktigt med  
meningsfulla aktiviteter för ungdomarna. 
 
 



Resultat medborgardialog 
Antal synpunkter respektive anläggningskategori: 
• Simhall    206   
• Idrottshall    169  
• Motionsspår/konstsnö  162  
• Ridanläggning   144  
• Ishall/bandyhall  141  
• Konstgräsplan   134   
• Beachvolley/beachhandboll 73 
• Cykelanläggning/bana  53  
• Danslokal   41  
• Allaktivitetsplats  35  
• Friluftsområde   32  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



Exempel synpunkter simhall 
Simhallar! Katastrof att det i stort sett är omöjligt att få en simskoleplats i Uppsala. Och inte bra att simkunnighet är en  

klassfråga. 
 

Att kunna simma är livsavgörande och bristen på hallar och tillgång till tider i hallarna för föreningarna gör att  långt i  

från alla som vill får simundervisning. Gräsplaner och gymnastikhallar finns runt om i hela kommunen men simhallar  

finns det bara två. 
 

Simhallen bör vara anpassad för simundervisning för barn och vuxna, äventyr och rundbanor är väl kul men det är inte  

bassängar man kan ha simundervisning i samt varmvattenbassänger för de som behöver detta. Se till att det viktigaste  

finns så får det "roliga" komma i andra hand. 
 

Vi behöver fler simhallar så att skolan kan bedriva simundervisning och inte bara bedöma om eleverna kan eller inte. 
 

Ni måste tänka till när det gäller de hallar där undervisning bedrivs. Ni kan inte bara spara pengar, det måste få kosta  

ibland. Det behöver bli en förändring med speciellt simhallar! 

 
 

 

 

 
 
 



Exempel synpunkter idrottshall 
En fullstor idrottshall som kan användas både av skolan och föreningslivet. För idrotter som handboll, innebandy, futsal,  

basket, bordtennis, tennis m. fl. 
 

Idrottshallar, flera fullstora, enklare hallar, för de olika inomhussporterna. 
 

En hall där flera lag kan träna samtidigt. Samt ska hallen vara godkänd för spel på hög nivå. I hallen ska ett kansli,  

cafeteria o övriga lokaler, omklädningsrum finnas som krävs för en växande förening. 
 

Flera av kommunens gymnastiksalar känns inte säkra pga att ungdomar som vandaliserar och stjäl stör aktiviteterna  

och gör upplevelsen otrygg.  
 

Idrottshall som är tillräckligt stor för att reglerna för sporter som innebandy, handboll, futsal kan uppfyllas. Gärna även  

lite plats för intresserad publik eller medföljande föräldrar när vi talar om aktiviteter för de yngsta. 
 

Alla idrottshallar bör tillgänglighetsanpassas för funktionsnedsatta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



Resultat medborgardialog 
Vill du förändra/förbättra någon av de idrotts- och fritidsanläggningar som redan finns?  
 

Antal svar: 458 
Dessa svar har delats upp i underhållsåtgärder och utvecklingsåtgärder av befintliga 
anläggningar. 
 

Exempel  
Gottsundabadet: Det är slitet, finns vassa bultar i duschen, många av skåpen har brutits upp 
så att de inte längre går att använda, kameraövervakningen fungerar inte. Och slutligen är 
stora bassängen lite för kall och den mindre ofta bokad för simskola. Det kan låta som många 
klagomål eftersom jag fokuserar på det som kan förbättras…… 
 
 

 
 



Resultat medborgardialog 
Övriga kommentarer 
 

Antal svar: 181 
Exempel  övriga kommentarer:  
Intresset för mountainbike växer stadigt i hela Sverige. Att märka ut lederna som finns i den vackra  
naturen runt om i Uppsala tror jag skulle uppskattas av många, både män och kvinnor oavsett ålder.  
Det är inte heller en särskilt dyr investering i jämförelse med många andra.  
 

De föreningar som sysslar med schack och annan tankesport behöver någon fast punkt, en lokal 
som man kan ha sin verksamhet i. Målgruppen är bland annat alla de som inte platsar i lagidrotten. 
 

Jag hoppas, förutom att synliggöra Fyrisån som rekreationsyta, även att årummet i anslutning till  
ombyggnationerna av Studenternas IP och Stadsparken utvecklas då detta område har en enorm  
potential! 
 
 



Resultat medborgardialog 
Övriga kommentarer 
 

Stan växer och så borde utbudet av idrottsanläggningar. Viktigt att ta med placeringen i planeringen. 
 

Ett långsiktigt planerande behövs för ett växande Uppsala. 
 

Min uppfattning är att kommunen har en god ambition. 
 

Bra ide att låta innevånarna komma till tals, tack. 
 

Fantastiskt bra jobb med MTB banorna i södra staden. 
 

Tack för att ni frågar oss som bor i staden! 
 

Det är fantastiskt att Allis har öppnat upp möjligheterna för inomhusklättring i Uppsala igen! 
 
 
 
 
 
 
 
 



För mer information: 

Mikael Franzén 
Strateg 
Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 42 15 
mikael.franzen@uppsala.se 
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