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Kulturnämnden 
 

Överenskommelse om verksamhetsstöd till KFUM:s fritidsverksamhet 
2017-2018 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna förslaget till överenskommelse om verksamhetsstöd till KFUM:s 

fritidsverksamhet 2017-2018, samt 
 
att  förutom grundersättningen om 9 944 tkr ge KFUM Uppsala 265 tkr i stöd för ytterligare 

en sommarlovsvecka på Alnäs 2017 och 479 tkr för ökad bemanning på fritidsgården 
2017. 

  
 
Sammanfattning 
KFUM Uppsala har tidigare haft avtal med barn och ungdomsnämnden för perioden 2011-
2014 vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27 (BUN-
2015-1572), samt ytterligare ett år med beslut i kulturnämnden 2015-12-10 (KTN-2015-
0547). Avtalsersättningen har reglerats kalenderårsvis. Till det gamla avtalet har det funnits 
uppdragsbeskrivning och utförarens åtagandebeskrivning i vilka uppdrag, arbetssätt, 
verksamhetsvolymer, dokumentation och uppföljning har reglerats. Detta ärende ger 
föreningen ett nytt avtal/överenskommelse för perioden 2017-2018. 
 
 
Ärendet 
Inför 2016 fick förvaltningen i uppdrag att utreda hur bidagsgivningen skulle se ut 
fortsättningsvis. När det gäller stöd till övriga föreningar med avtal och uppdrag har nämnden 
beslutat att övergå till ett system där föreningarna själva söker verksamhetsstöd. Då det gäller 
KFUM är verksamheten mer att beteckna som uppdrag från kommunen, inte minst då det 
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gäller fritidsklubben, så här behövs det en annan modell vilket förvaltningen behöver 
ytterligare tid att utreda. För att trygga verksamheten hos KFUM de närmaste åren har 
förvaltningen skrivit fram ett nytt förslag till överenskommelse och uppdrag för 2017-2018. 
 
Överenskommelsen och uppdraget reglerar fritidsgård och fritidsklubb i Gottsunda, 
daglägerverksamhet på Alnäs, samt ungdomskulturhuset Vox Publicum på Svartbäcksgatan. 
Ersättningen till KFUM Uppsala fastställs för år 2017 till 9 944 tkr vilket motsvarar en 
uppräkning mot föregående år med 2 % samt ersättning för utökat uppdrag, se nedan. 
Ersättningen fördelar sig på 2 370 tkr till fritidsgården Vox, 2 784 tkr till friluftsgården Alnäs 
och 4 790 tkr till Gottsunda fritidsgård och fritidsklubb. I det nya utökade uppdraget ingår att 
KFUM:s fritidsgård i Gottsunda har öppet alla röda dagar samt hela sommaren. I ersättningen 
har 142 tkr lagts till för att föreningen ska kunna ha öppet röda dagar samt 300 tkr för att 
föreningen ska kunna ha öppet sex veckor på sommaren. Under sommaren kommer 
fritidsgården att ha öppet i samma omfattning som vanligt, d.v.s. sex dagar i veckan, och med 
verksamhet både på och utanför gården. 
 
Under senhösten 2015 framkom att KFUM Gottsunda fritidsgård, liksom övriga fritidsgårdar, 
hade många ensamkommande ungdomar på gården och att bemanningen behövde öka för att 
fortsätta kunna ha en bra och trygg verksamhet. 2016 ansökte KFUM om, och blev beviljade, 
470 tkr för att utöka bemanningen med två personer/kväll. Utökningen av bemanningen bör 
kvarstå 2017 och förvaltningen föreslår att nämnden beviljar 479 tkr i extra stöd 2017. 
 
De flesta år är sommarlovet drygt nio veckor långt och på Alnäs har då KFUM nio 
daglägerveckor. Sommaren 2017 så slumpar det sig så att lovet är exakt tio veckor långt, och 
därmed finns det behov av att ha daglägerverksamhet i tio veckor. En sommarlovsvecka är 
trots intäkter mycket kostnadskrävande, med busstransporter, mat, ledare osv. KFUM klarar 
inte utan extra stöd finansiera den tionde veckan. Med 265 tkr i extra bidrag kan de driva en 
tionde daglägervecka sommaren 2017 vilket förvaltningen föreslår att de får i extra stöd 2017. 
Vid beslut om flerårigt stöd ska verksamheten redovisas årligen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsstödet finns finansierat i nämndens budget för barns och ungas fria tid 2017. 
Stödet till extrabemanning, samt extra lovvecka på Alnäs, föreslår förvaltningen tas från 
kulturnämndens anvisade medel för förstärkning av kultur- och fritidsverksamhet för barn. 
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