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Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta 
 
att  anta förvaltningens förslag till remissyttrande samt 
att  sända detsamma till plan- och byggnadsnämnden  
 
 
 
Sammanfattning 
I förslaget till detaljplan för centrala Ulleråker finns ingen mark för idrottsändamål.  Enligt 
planprogrammet för Ulleråker lokaliseras anläggningar för organiserad och spontan idrott till 
områden utanför det nu aktuella detaljplaneområdet.  Nämnden föreslås anta förvaltningens 
förslag till remissyttrande och sända det till plan- och byggnadsnämnden.  
 
Ärendet 
Idrotts- och fritidsnämnden har ombetts yttra sig över förslag till detaljplan som är på samråd 
mellan 17 juni och 2 september. Planens syfte är att möjliggöra fyra kvarter och Ulleråkers 
centrala torg. Kvarteren rymmer bostäder, offentlig och kommersiell service och andra 
verksamheter, förskolelokaler och parkeringsanläggningar. Detaljplanen utgör den första 
utbyggnadsetappen inom programområdet i Ulleråker, tillsammans med detaljplanen för 
Vattentornsparken, som nämnden yttrat sig över vid sammanträdet 2016-06-08. 
 
 
Ur planprogramet för Ulleråker som kommunstyrelsen godkände den 6 april 2016, § 48.  

I Ulleråker finns goda förutsättningar att i samverkan med föreningslivet skapa möjligheter till 
en bredd av kultur, fritid, lärande, idrott och spontana aktiviteter. För den organiserade 
idrotten samt för allmänhetens och skolornas behov föreslås en kapacitet som motsvarar tre 
fullstora idrottshallar i Ulleråker. Dessa lokaliseras till två områden. I norra delen av åstråket 
inom Ulleråkersområdet kan det befintliga idrottsområdet utvecklas med motsvarande två 
idrottshallar samt en 11-mannaplan utomhus med tillhörande läktare.  
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 I södra delen av Ulleråker, nära det centrala torget, skolor, förskolor och parker, skapas 
förutsättningar för ytterligare en idrottshall samt en bollplan. Utanför idrottshallen finns 
aktivitetstorget som utvecklas för spontanidrott och häng.  
 
På olika platser inom Ulleråker skapas dessutom offentliga platser för lek, spontana idrotter 
och aktiviteter. Dessa ska utvecklas för att möta olika gruppers behov, med stort fokus på 
jämställdhet och möjligheten att skapa mötesplatser för blandade åldrar.  
 
Att arbeta aktivt med att skapa bästa förutsättningar för den organiserade idrotten, 
föreningslivet, för spontana aktiviteter och ett breddat utbud i samarbete mellan idrott, fritid 
och kultur, med aktiviteter och mötesplatser för alla åldersgrupper, utgör ett viktigt led i arbetet 
med social hållbarhet 

 
Genomförandet av planprogrammet är nedbrutet till mindre detaljplaneområden.  I förslaget 
till detaljplan för centrala Ulleråker finns ingen mark för idrottsändamål. Enligt 
planprogrammet lokaliseras anläggningar för organiserad och spontan idrott till områden 
utanför det nu aktuella detaljplaneområdet. 
 
Nämnden föreslås anta förvaltningens förslag till remissyttrande och sända det till plan- och 
byggnadsnämnden.  
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Mats Norrbom 
Direktör 
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 FÖRSLAG 

Plan- och byggnadsnämnden 

Detaljplan för Centrala Ulleråker. PBN 2015-2223 
Idrotts- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för centrala Ulleråker. 
 
Samtidigt understryker nämnden vikten av att behovet av anläggningar och ytor för idrott och 
fysisk aktivitet, som nämnden redovisade i sitt yttrande över planprogrammet för Ulleråker, 
tillgodoses inom hela programområdet.  
 
Idrotts- och fritidsnämnden 
 
 
 
Rickard Malmström   Annie Arkebäck Morén 
Ordförande    Sekreterare 
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