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Idrotts- och fritidspolitiskt program
I Uppsala kommun

• ska alla Uppsalabor, utifrån sina personliga förutsättningar och önskemål, ha möjlighet till
en meningsfull, utvecklande och hälsofrämjande fritid
• ska den fysiska miljön och stödsystemen utformas så att största möjliga tillgänglighet,
jämlikhet, jämställdhet och likvärdighet uppnås där ingen typ av fritidsverksamhet
diskrimineras
• ska särskilda ansträngningar göras
• så att alla barn och ungdomar ges möjlighet att tidigt grundlägga goda levnadsvanor
när det gäller fysisk aktivitet
• för att fysisk aktivitet, rekreation och naturupplevelser ska bidra till ökad livskvalitet
och hälsa långt upp i åldrarna
• för att handikappidrott ska ges samma förutsättningar som annan idrott
• för att nå de grupper där hälsan mest behöver förbättras
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Kultur och fritidsvaneundersökning 2015
• Totalt antal svar: 2098
• Varav 65 – 84 år: 394
• Ny fritidsvaneundersökning 2018
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Promenader
Friluftsaktivitet
Trädgårdsarbete
Föreningsverksamhet
Nyttjat motionsspår
Stavgång
Motionscykling
Vandring på vandringsled
Simning
Fitness - annan form
Styrketräning
Längdskidåkning
Fitness - Gruppträning
Jogging
Sportfiske
Bowling
Orientering - Hittaut
Bangolf
Golf
Boule
Sällskapsdans
Löpning

Fysisk aktivitet i gruppen 65 – 84 år
349 svar
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Hur ser du på möjligheten att i Uppsala kunna
motionera/idrotta och vara fysiskt aktiv?

Missnöjd
Neutral
Nöjd

Totalt
4%
40%
56%

65 – 84 år
4%
35%
61%
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Hur nöjd är du med din egen fritid?

Missnöjd
Neutral
Nöjd

Totalt
5%
43%
53%

65 – 84 år
2%
29%
70%
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0%
Ja, har inte tid
ja, det jag vill göra finns inte i Uppsala
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54,60%
9,00%

Ja, tillgänglighet till anläggningen är för dålig

13,90%

Ja, utbudet är fär litet eller passar mig dåligt

11,70%

Ja, för långa resor/avstånd

17,80%

Ja, fullt i föreningen/laget

3,30%

Ja, för hög kostnad

28,40%

Ja, pga min funktionsnedsättning

10,00%

Ja, pga av min ålder

7,30%

Ja, pga min etniska tillhörighet

0,40%

Ja, pga mitt kön, könsöverskridande identitet eller… 0,80%
Ja, pga kränkande behandling

0,90%

Ja, pga otrygghet

4,00%

Bas 1306 = de som känner sig hindrad av något vilket är 63 % av alla. Vilken aktivitet som avses varierar kraftigt
varför vi hänvisar till de öppna svaren som bifogas i klartext
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179 svar = 45 % av totalt antal svar

P.g.a. otrygghet
P.g.a kränkande behandling

4%
0%

P.g.a kön, könsöverskridande identitet eller… 0%

P.g.a. min etniska tillhörighet

0%

P.g.a. min ålder

33%

P.g.a min funktionsnedsättning

27%

För hög kostnad
Fullt i föreningen/laget

22%
1%

För långa resor/avstånd

12%

Utbudet är för litet eller passar mig dåligt

8%

Tillgängligheten till anläggningen är för dålig

8%

Det jag vill göra finns inte i Uppsala
Har inte tid

6%
21%
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Verksamhetsplan 2018 Mål och budget
• Öka medvetenheten kring äldres behov.

• Säkerställa att äldres behov av fysisk aktivitet beaktas vid planering av
aktiviteter och anläggningar.
• Utbudet av aktiviter och anläggningar för äldre ska följa de
demografiska trenderna.
• Öka nyttjandet av anläggningar för gruppen genom marknadsföring
och tillgänglighet främst dagtid
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Så här arbetar vi
• Lokalförsörjningsplanering för kommunens samlade lokalbehov
• Samverkan för utveckling av allaktivitetsplatser
• Anpassning av anläggningar – vad är behoven?
• Tillgång till anläggningar – lokalbokning och regelverk
• Stöd till föreningar – En väg in. Föreningsbidrag , lokalsubvention
• Information till målgruppen
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Träningsapp i
stadsskogen

• Start promenad stopp 1
• Vi startar med att värma upp
kroppen. Det gör vi med en lätt
fartlek.
• Promenera 20 steg i vanligt
tempo och öka sedan farten på
följande 20 steg. Upprepa sedan
detta fram till nästa station.
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