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Verksamhetsredovisning av idrottsskolor Upplands Idrottsförbund år 2013 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna verksamhetsredovisning från Upplands Idrottsförbund av fritidsverksamhet 
med idrottsskolor år 2013. 

Ärendet 
Upplands Idrottsförbund svarar från 2010 för uppdraget om idrottsskolor. Uppdraget är 
reglerat i avtal utifrån av nämnden godkänd verksamhetsbeskrivning. Nuvarande uppdrag 
omfattar perioden 2012-2014 och ersätts år 2013 med 1 045 tkr. 

Upplands Idrottsförbund redovisar med verksamhetsredovisning organisation, strategier, 
genomförd verksamhet, utbud, medverkande föreningar och utvecklingsmål, bilaga 1. 

Uppdragets huvudsakliga innehåll: 
• Öppen fritidsverksamhet med idrottsaktiviteter för barn i årskurserna 4-6. 
• Idrottsskolor finnas på fem platser i kommunen. 

Syftet med verksamheten är att den ska öka barns vardagsmotion och ge barn möjlighet att 
prova på olika idrotter. Verksamheten ska inspirera och motivera barn ti l l fortsatt idrotts
utövning i förening och t i l l fysisk aktivitet. Verksamheten ska motverka en tidig ensidig 
idrottsspecialisering. En jämn könsfördelning ska eftersträvas i verksamheten. Upplands 
Idrottsförbund kallar verksamheten för "Sportis". 

Föredragning 
Kontoret bedömer att Upplands Idrottsförbund följt av föreningen upprättad och av nämnden 
godkänd verksamhetsbeskrivning. Insatserna kan sammanfattas enligt följande: 
För en god kvalité i verksamheten ska involverade idrottsföreningar ha välutbildade idrotts
ledare. Samtliga idrottsledare har gått utbildningen Idrott på barns villkor genom SISU 
idrottsutbildarna. 
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Under höstterminen 2013 infördes lokala koordinatorföreningar i varje område. Dessa 
föreningar har t i l l uppgift att samordna verksamheten lokalt och svara för samverkan 
Mellan kontrakterade föreningar. Samtliga koordinatorer kommer under 2014 att genomgå 
utbildningen Plattformen om barns och ungdomars utveckling, ledarskap och pedagogik 
i praktiken. De koordinatorföreningar som Upplands Idrottsförbund skrivit avtal med 
är Stenhagens kamratklubb, Uppsala Kurd BK, IK Sirius och Gamla Uppsala sportklubb. 

Idrottsskolor ska bedrivas på minst fem platser. Under 2013 fanns Sportis i Gränby, Nyby, 
Gottsunda, Valsätra, Sävja, Vänge, Järlåsa och Stenhagen. Istället för att koncentrera 
verksamheten t i l l ett fåtal platser har verksamheten bedrivits på fler platser men med mindre 
antal timmar per plats och vecka. Konceptet har visat sig vara lyckosamt och samlat fler 
deltagare jämfört med 2012. Som verksamhetslokaler har sporthallarna i Gottsundaskolan, 
Valsätraskolan, Sävjaskolan, Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum, Liljeforskolan, 
Sävjaskolan, Järlåsa skola och Vänge skola använts. 

Varje idrottsskola har öppet 15.00-17.00 två t i l l fyra dagar i veckan. Verksamheten ska 
genomföras 32 verksamhetstimmar per vecka men har omfattat 25 timmar. Med kommunens 
nya organisation vad gäller ansvar och administration av sporthallarna har problem funnits att 
få tillgång til l lokalerna på för idrottsskolorna lämpliga tider och i den omfattning uppdraget 
kräver. 

Målet är att 300 barn per vecka deltar i verksamheten. I genomsnitt deltog under vårterminen 
330 barn och under höstterminen 255 barn per vecka, en ökning med ca 50 barn jämfört med 
2012. Under 2013 utökades målgruppen t i l l att även omfatta årskurs tre. Majoriteten av de 
deltagande barnen har invandrarbakgrund. 

Upplands Idrottsförbund har i uppdrag att svara för en jämn könsfördelning i verksamheten. 
Målet är att minst 40 % av deltagarna ska vara flickor. I genomsnitt var andelen flickor 
37 % och varierar mellan 29 % och 40 % beroende på verksamhetsplats. Av undervisande 
instruktörer är 40 % kvinnor och bland koordinatorledarna är 50 % kvinnor. Av idrottsledarna 
har 50 % invandrarbakgrund. 

Verksamheten har som mål att fem idrotter ska finnas på respektive verksamhetsplats. 
Under 2013 fanns tretton idrotter totalt representerade inom Sportis: basket, badminton, 
dans, fotboll, handboll, innebandy, racketsport, modern femkamp, cirkus, parkour, bordtennis, 
volleyboll och boxning. Verksamheten genomfördes av följande föreningar: Fyrisfjädern, 
Upsala IF, Gamla Uppsala Sportklubb, IK Sirius, Procyon BK, Stenhagens kamratklubb, 
Uppsala ungdomscirkus, Uppsala Dansakademi, Aktiv Ungdom, Uppsala Volleybollsällskap, 
Uppsala Sportklubb, Årsta BTK, Luthagens gymnastikförening, UPK Uppsala Parkour. 
Kvalitets- och lämplighetskontroll gjordes av Upplands Idrottsförbund av samtliga föreningar 
innan avtal skrevs. Alla idrottsledare har uppvisat utdrag ur belastningsregistret. 
Kontrakterade föreningar har genomfört verksamheten enligt en av idrottsförbundet upprättad 
utbildningsplan. 

En enkätundersökning har genomförts för att mäta barnens upplevelse av verksamheten. 
Resultatet visar att 60 % tycker att verksamheten är "kul eller ganska kul", 35 % har svarat 
att de inte vet. 
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Verksamheten omsluter 1 370 tkr varav 1 045 tkr finansieras av nämnden och 415 tkr 
med statsbidrag ur "Idrottslyftet". Nämndens kostnad per deltagande barn är ca 1 786 kr. 

Bedömning 
Upplands Idrottsförbund har på ett bra sätt genomfört verksamheten. Idrottsskolan Sportis 
är med sina öppna former en viktig mötesplats för barns fritidsaktiviteter. Andelen flickor 
har ökat jämfört med 201 loch är nu 37 %. Antalet deltagande barn har ökat och målet vad 
gäller antal deltagare är uppnått. Antal kontrakterade föreningar och den breda variationen 
av idrotter ger barn goda möjligheter att prova på olika idrotter. Antalet verksamhetstimmar 
per vecka är inte helt uppnått främst beroende på svårigheter att få lokaltider i idrottshallarna. 

Insatser måste vidtas för att integrera barn med funktionsnedsättning i verksamheten och 
för att öka andelen flickor. Upplands Idrottsförbund har vissa svårigheter med att marknads
föra verksamheten. I sin utvecklingsplan anger man en fördjupad samverkan med skolans 
idrottslärare som ett sätt att nå fler barn, något som bör ligga i skolans intresse vad gäller 
barns livsstil och hälsa. Metoder bör utvecklas för att mäta deltagarnas upplevelse av 
verksamheten och inflytande över verksamhetens innehåll. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
Tf direktör 


