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Barn- och ungdomsnämnden 

Verksamhetsredovisning Upsala I F fritidsverksamhet 2013 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna verksamhetsredovisning från Upsala IF för år 2013. 

Ärendet 
Upsala IF har i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att bedriva idrottslig verksamhet 
med boxningsträning och allmän motionsverksamhet riktad t i l l barn och ungdom i Uppsala 
kommun. Verksamheten är stadsdelsbaserad i Gränby men ungdomar deltar från hela Uppsala 
kommun, dock främst från Kvarngärdet, Löten, Heidenstam och Nyby. Uppdraget regleras 
med överenskommelse utifrån av nämnden godkänd verksamhetsbeskrivning och ersätts 
2013 med 423 tkr. Upsala IF redovisar t i l l nämnden genomförd verksamhet år 2013, bilaga 1. 

Föredragning 
Upsala IF:s boxningsverksamhet är förlagd ti l l egen lokal vid Heidenstamskolan. Klubben 
har 103 aktiva i åldern 10-20 år. Verksamheten leds av meriterade landslagstränare och f.d. 
landslagsboxare. Ungdomar som är medlemmar i klubben har en egen ungdomsstyrelse 
i frågor om träning och medlemskap. 

Verksamhet 
Verksamheten är liksom tidigare indelad i : 
Nybörjarboxning för den som inte har någon eller liten erfarenhet. Verksamheten vänder 
sig t i l l åldern från 10 år och uppåt och omfattar 30 deltagare. 
Diplom/motionsboxning för pojkar och flickor 10-15 år. Lekfull träning med grundläggande 
teknik, koordination, boxningsmetodik. Verksamheten omfattar 30 deltagare. 
Matchboxning där ungdomar i åldern 15 år och uppåt tränar för tävlingar och matcher. 
Gruppen rymmer 30 deltagare. 
Öppen tränings- och prova-på verksamhet för ungdomar 10-20 år på alla skollov med 
undantag för två veckor på sommarlovet samt mellan jul och nyår. Alla intresserade 
ungdomar är välkomna. Under sommarlovet anordnades en särskild boxningsskola för 

ungdomar i åldern 7-15 år. Verksamheten omfattade bland annat boxningsteknik, styrke-
gymnastik och träning. Ca 30 ungdomar deltog i verksamheten. 
Särskild träningsgrupp för flickor med ca 25 deltagare. 
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Tävlingsarrangemang med syfte att ge ungdomar nya erfarenheter samt stärka självbild och 
identitet hos deltagarna. 

Föreningen har sysselsatt fyra feriearbetande skolungdomar på sommarlovet. 

Verksamhetstider och samverkan 
Verksamheten är öppen fem dagar i veckan 13.00-20.00. Tävlingsverksamheten är förlagd t i l l 
helger. Tränings- och motionsverksamhet bedrivs även på lördagar. 
Föreningen samverkar med kriminalvårdens öppenvård och erbjuder ungdomar samhälls
tjänst. Arbetet består av lokalvård, hjälp vid tävlingsarrangemang och enklare administrativa 
uppgifter. Vidare samverkar föreningen med bland annat med Karin Boyeskola, HVB-hem, 
Heidenstamskolan, elitidrottsgymnasiet Celsiusskolan, Uvengymnasiet, Muslimska 
ungdomsförbundet, kommunens områdesgrupp i Gränby och fritidsgårdarna i stadsdelen. 
Kostnadsfördelning 
Klubben omsluter totalt 1 255 195 kr. varav 423 tkr utgörs av bidrag från nämnden som 
delfinansiering av ungdomsverksamheten. Kostnad för nämnden per deltagare är 4 106 kr. 

Bedömning 
Kontoret bedömer att Upsala IF väl utfört uppdraget. Verksamhetens öppna former liknar 
öppen fritidsverksamhet och ger unga möjlighet att prova på och delta i fritidsaktiviteter. 
Den stadsdelsbaserade verksamhet klubben bedriver och den samverkan som sker med andra 
organisationer är betydelsefullt i det förebyggande ungdomsarbetet. Upsala IF:s engagemang 
och uthållighet i stadsdelen sedan 90-talet har med all säkerhet bidragit t i l l den stabilitet och 
lugn som präglar området. 

Kvalitetsvärden 
Föreningens sociala engagemang och förankring i stadsdelen. 
Särskild träningsgrupp för flickor. 
Åldersbredd i verksamheten och åldersintegrerad gymverksamhet. 
Ungas delaktighet och inflytande genom klubbens ungdomsstyrelse. 
Samverkan med offentliga och ideella aktörer. 
Meriterade tränare. 
Öppen träningsverksamhet där alla intresserade ungdomar kan prova på träning och aktivitet. 
Omfattande öppen fritidsverksamhet på skolans lov. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
Tf direktör 


