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Sammanställning av fritidsgårdarnas och fritidklubbarnas
kvalitetsredovisningar 2015
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta
att ta emot sammanställning av fritidsgårdarnas och fritidsklubbarnas kvalitetsredovisningar
för 2015, samt
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur modellen för bidragsgivning och uppföljning ska
se ut för föreningsdrivna fritidsgårdar fortsättningsvis.
Sammanfattning
I Uppsala kommun finns det 18 kommunala fritidgårdar som kulturförvaltningens avdelning
Fritid Uppsala driver. Det finns även fem externt drivna mötesplatser för ungdomar som får
bidrag från nämnden och där avdelningen för strategi & omvärld ansvarar för kontakt,
bidragsgivning och uppföljning. Dessa är; Café Genomfarten på Drottninggatan som drivs av
Kyrkornas råd, Gottsunda fritidsgård och Vox Publicum på Svartbäcksgatan som drivs av
KFUM och Ungdomens hus som är en ungdomsdriven mötesplats, även den på
Svartbäcksgatan. Samtliga utom Café Genomfarten är helt finansierade av kulturnämnden.
Fyrisgården slutligen är en hemgård, en föreningsdriven mötesplats för funktionsnedsatta
ungdomar 13-21 år. Fritid Uppsala driver 21 fritidsklubbar och KFUM en. De externa
fritidsgårdarna/mötesplatserna har sedan tiden de låg under den gamla barn- och
ungdomsnämnden avtal om föreningsbidrag med uppdrag. Uppdragen redovisas årligen till
kommunen, men systemet är under förändring vilket föreningarnas redovisningar är ett tydligt
tecken på. En stor skillnad mot tidigare år är att det under hösten 2015 var allt fler
ensamkommande ungdomar som kom till fritidsgårdarna, både de kommunala och externt
drivna.

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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Ärendet
Kvalitetssäkringssystemet bygger på uppdrag och åtagande utifrån nämndens uppsatta mål,
statistik, eventuell brukarundersökning och kvalitetsredovisningar. Systemet är dock under
förändring och för 2015 har Ungdomens hus och Café Genomfarten bara redovisat sina
åtaganden. Åtagandena är verksamhetens nedbrytning av uppdragen från nämnden. KFUM å
andra sidan har inte redovisat åtaganden utan koncentrerat sig på nycketalen i uppdraget.
Fyris gården har skickat in en verksamhetsberättelse där de beskriver hela sin verksamhet
inklusive den kulturnämnden ger bidrag till; Camp Fyrisgården, Café Fantasia, Dialogforum
och nätverket Fritid för alla.
Utmärkande när man försöker göra jämförelser med de externa drivna
fritidsgårdarnahnöteplatserna och de kommunala är att Fritid Uppsala har stora fördelar tack
var sin storlek vilket gör att de kan ordna internutbildning för fritidsledare, och andra
utbildningsinsatser, liksom att de har resurser att lägga på strategiskt arbete och
kvalitetsarbete.
Öppettider
Café Genomfarten har öppet hela sommaren samt på helgöppet på lördagar året om. KFUM
Gottsunda har öppet alla dagar i veckan, KFUM Vox Publicum och Ungdomens hus har öppet
måndag till fredag. De kommunala fritidsgårdamas öppettider beror på var de ligger och hur
många ungdomar de når men det gemensamma är att de som regel har stängt på helgen. I
Stenhagen finns det dock ett samarbete med fotbollsföreningen Procyon BK som med bidrag
från kulturnämndens stöd för barn och unga håller fritidsgården öppen tillsammans med en
fritidsledare från Fritid Uppsala på lördagar. Även i exempelvis Gränby är fritidsgården
öppen vissa lördagar i samarbete med Gränby ungdomsförening.
Nyckeltal

Medlemmar
Medlemmar F
Medlemmar P
antal besökare/kväll

Fritid
Uppsala
2322
726
1596

Café
Genomfarten
Finns ej

20-60

KFUM
Vox
445
358
87
53

Könsfördelning öppen fritidsverksamhet vid fritidsgårdar och
fritidsklubbar
Flickor
Pojkar
Totalt
antal
antal
Fritid Uppsala Fritidsgård
21 712
45 055
66 767
Fritid Uppsala Fritidsklubb

KFUM
Gottsunda
219
84
135
71

Flickor

Uhus
495

Pojkar

33 %

67 %

154 547

43 %

57 %

66 661

87 886

KFUM Gottsunda fritidsgård

4 593

16 281

20 874

22 %

78 %

KFUM Gottsunda fritidsklubb

5 923

7 238

13 161

45 %

55 %
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KFUM Vox

8 279

3 381

11 660

71%

29%

Café Genomfarten

2 987

8 803

11 790

25%

75%

Ungdomens hus

5 193

5 974

11 167

47%

53%

Fyrisgården

1 860

2 554

4 414

42 %

58 %

117 208

177 172

294 380

40%

60%

Totalt

En stor skillnad mot tidigare år är att det under hösten 2015 var allt fler ensamkommande
ungdomar som kom till fritidsgårdarna, både de kommunala och externt drivna. De nya
besökarna har tillfört mycket till verksamheten och fritidsgårdarna fyller ett viktigt syfte i att
skapa ungdomarna sammanhang och en positiv fritid. Men det har inneburit en ökad
arbetsbelastning och risk för större otrygghet, vilket skulle vara negativt för både de gamla
och nya besökarna samt personal. Café Genomfarten och KFUM har ansökt om ytterligare
verksamhetsbidrag inför 2016 för att kunna öka personalbemanningen, likaså har Fritid
Uppsala gjort.
Ungdomens hus
• En dagledare och en cafanställd (ej heltider)
• Har ca 500 medlemmar under 2015
• 23 medlemmar har haft förtroendeuppdrag
• 53 kulturevenemang
• Sex verksamhetsgrupper
• 59 föreläsningar/workshops
• 20 band repar i lokalerna
• Ett årsmöte, sex medlemsmöten, 15 styrelsemöten
• Drygt 11 000 besök under 2015
Café Genomfarten
• 200-300 besökare/vecka, fler mot slutet av året
• En förestående tre fritidsledare och timanställda
• Öppet hela året samt lördagar
• Regelbundna personalmöten och dokumentation varje dag
• Drygt 11 000 besök under 2015
KFUM Gottsunda
• Öppet alla dagar under 46 veckor (stängt sex veckor på sommaren)
• 45 % av öppettiden förlagd till fredag-söndag
• Många arrangemang
• Drygt 20 000 besök under 2015

KFUM Vox Publieum
• Stort antal av besökarna är tjejer
• Öppet 42 veckor per år (stängt hela sommaren)

4 (6)

• Många arrangemang
• Dramaverksamhet på lördagar
• Kulturprofil
• Drygt 11 000 besök under 2015

Fyrisgården
• Camp Fyrisgården för funktionsnedsatta 13 år- Månd — torsd kl 14-18 (20)
o Delaktighet, intressegrupper
o Fotboll, innebandy, designstuga, sångstudio, rockskola
• Café Fantasia
o Tisdagkvällar 18-20.45
o Delaktighet
• Dialogforum
• Nätverket Fritid för alla
• Drygt 4000 besök 2015
Fritid Uppsala
• 18 fritidsgårdar och 21 fritidsklubbar
• 94 medarbetare
• Utbildningsplan för alla medarbetare
• Utvecklingsledare
• Systematiskt kvalitetsarbete/handlingsplaner
• Antal besökare tonårsverksamheten har ökat
• Andelen inskrivna barn på fritidsklubben har ökat
• Drygt 66 000 besök på fritidsgårdarna, 3709 besökare/fritidsgård i snitt

Fritid Uppsala driver 21 fritidsklubbar och KFUM Gottsunda en. Fritid Uppsala har totalt
3395 barn inskrivna på sina fritidsklubbar, i snitt 161 barn/fritidsklubb. KFUM Gottsunda har
80 barn inskrivna i sin fritidsklubb.
Analys
Det är svårt att jämföra den stora organisationen Fritid Upsala med exempelvis Café
Genomfarten som är ensam fritidsgård. Fritid Uppsala har stordriftfördelar i sin organisation
och kan lägga resurser på omvärldsbevakning, kvalitets- och utvecklingsarbete.
Flera av de externt driva fritidgårdarna har bättre helgöppettider är de kommunala
fritidsgårdarna. Slår man ut alla besökare per fritidsgård ligger besökssnittet något högre i de
externt drivna fritidsgårdarna än i de kommunala. Fritid Uppsala driver dock fritidsgårdar i
tätorter på landsbygden där antalet ungdomar inte är lika stort och där öppettiderna är sämre,
vilket naturligtvis påverkar det totala besöksantalet. Som regel räknas besökarna manuellt, så
det kan även finnas felmarginaler i siffrorna.
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Många ensamkommande ungdomar hittade till fritidsgårdarna under senhösten, och de har
fortsatt komma under våren. Besöksantalet kommer troligtvis att synas ha ökat rejält när 2016
summeras, för exempelvis Café Genomfarten, KFUM Gottsunda och de kommunala
fritidsgårdama Grand, Sävja och Stenhagen. Fritidsgårdarna spelar därmed en viktig funktion
i att skapa en positiv fritid för de ensamkommande ungdomarna.
När det gäller fritidklubbarna så når de kommunala klubbarna fler barn, vilket skulle behöva
studeras närmare. Det borde finnas potential för fler inskrivna fritidsklubbsbarn i
Gottsundaområdet.
Utvecklingsområden är mer helgöppet på kommunala fritidsgårdar, vilket troligtvis förutsätter
en viss utökning av budgeten, samt att undersöka möjligheten om de externa fritidsgårdarna
kan köpa in sig i vissa utbildningsinsatser som Fritid Uppsala gör inom sina verksamheter.
Det skulle till viss del kunna överbrygga skillnaden i storlek och utvecklingsresurser mellan
den kommunala organisationen och de föreningsdrivna verksamheterna. Fritidsklubbar kan
behöva startas i fler stadsdelar, och frågan om behovet av fritidsklubbsplatser är täckt i
Gottsundaområdet, eller om det behövs fler fritidsklubbar där behöver utredas. Det kan bli en
del i den översyn förvaltningen planerar att göra av den geografiska spridningen av
fritidsklubbar och hur behoven ser ut idag och i framtiden med tanke på att staden växer.
Det tidigare kvalitetssäkringssystemet från barn- och ungdomsnämnden bygger på uppdrag
och åtagande utifrån nämndens uppsatta mål, statistik, eventuell brukarundersökning och
kvalitetsredovisningar. Systemet är dock under förändring, en process som troligtvis har
pågått några år, och frågan är hur verksamheterna ska följas upp fortsättningsvis. Hur ska
modellen se ut för föreningsdrivna fritidsgårdar, under vilka premisser ger kommunen dem
bidrag och hur ska verksamheten följas upp? Nämnden bör ge förvaltningen i uppdrag att
utreda detta.
Förvaltningen gör slutligen bedömningen att alla verksamheter håller hög kvalité och
uppfyller sina åtaganden utifrån det som har redovisats och de besök som har gjorts i
verksamheten. Den stora organsationens fördelar med många anställda samt resurser för
kvalitet och utvecldingsarbete kompenseras i de flesta fall av ett stort föreningsdrivet
engagemang i de föreningsdrivna verksamheterna.
Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturförvaltningen

Bilaga:

Fyrisgårdens verksamhetsberättelse 2015, KTN-2015-0050
Kvalitetsredovisning — Fritid Uppsala 2015, KTN-2016-0173

6 (6)

Redovisning av åtagande 2015 avseende Café Genomfarten, KTN-2015-0508
Redovisning från Uppsala KFUK-KFUM verksamhetsåret 2015, KTN-20160048
Redovisning Uppdrag och Åtagande Ungdomens hus 2015, KTN-20150384

