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Barn- och ungdomsnämnden 

Verksamhetsredovisning K F U K - K F U M år 2012 om daglägerverksamhet 
vid friluftsgården Alnäs 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta: 

att godkänna redovisning från KFUK-KFUM om verksamheten vid Alnäs år 2012. 

att delge socialnämnden för barn och unga redovisningen. 

Sammanfattning 
KFUK-KFUM Uppsala har i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att bedriva dagläger
verksamhet på sommarlovet för barn i åldern 7-15 år. Uppdraget regleras i avtal. Barn- och 
ungdomsnämndens uppdrag t i l l KFUK-KFUM Alnäs omfattar: 

• Daglägerverksamhet för barn 6-15 år. 
• Riktade insatser för barn i åk 3-5 boende i prioriterade stadsdelar. 

• Integrerad daglägerverksamhet för barn 10-12 år med neuropsykiatriska funktionshinder, 

KFUK-KFUM redovisar genomförd daglägerverksamhet år 2012, bilaga 1. 

Redovisning 

Uppdraget ersätts med 2 249 tkr (2011 2 105 tkr, 2010 1 105 tia, 2009 1 105 tkr) . Den totala 
omsättningen är 4 999 tkr varav 1 452 tkr finansieras med deltagaravgifter. Föreningens egeninsats är 
1 300 tkr varav 876 tkr utgör bidrag från stiftelser och fonder. 
Kontoret bedömer att uppdraget är väl utfört och sammanfattar resultatet enligt följande: 
KFUK-KFUM har genomfört de volymer i antal deltagare, verksamhetsdagar och verksamhets
veckor, aktiviteter och temaläger som avtalet stipulerar. Uppdraget omfattade 1 900 deltagare och 
utfallet blev 1 939 deltagare fördelat på 971 flickor och 968 pojkar. I verksamheten arbetar under 
sommaren 102 ledare och 16 praktikanter. 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Munin - Strandbodgatan 1 • Telefon: 018-727 00 00 vx • Fax: 018-727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 



Den riktade verksamheten t i l l barn 9-11 år (åk 3-5) boende i Gränby, Stenhagen, Sävja och 
Gottsunda har omfattat 187 barn ( 2011 225 barn, 2010 207 barn). Uppdraget omfattar 
50 barn per vecka under fyra veckor i jul i månad. Antal bokade platser var 222 totalt varav 
187 barn nyttjade sina platser. En väl fungerande organisation finns för rekrytering av barn. 
Rekryteringen görs i samverkan med skolan, socialtjänstens råd- och stödverksamhet och 
fritidsklubbarna i berörda stadsdelar. Fördelning av anmälda barn framgår av bilaga 4 
i redovisningen. Antalet barn från Gottsunda och Sävja har ökat. Med hög personaltäthet 
och flexibelt arbetssätt har man integrerat majoriteten av barnen i den ordinarie verksamheten. 
De barn som inte varit motiverade att delta i temaaktiviteterna har erbjudits särskilda aktiviteter. 

Enligt uppdraget ska barn med funktionsnedsättning erbjudas daglägerverksamhet under 
hela sommarlovet. Rekryteringen av barn med neuropsykiatriska funktionshinder görs 
i samverkan med föräldraföreningen Attention. Verksamheten genomförs med assistent-
förstärkning integrerat i ordinarie daglägerverksamhet och har ett inkluderande arbetssätt. 
En etablerad samverkansmodell och nätverk finns mellan de olika samverkansparterna, 
vilket bidrar t i l l resurssamordning och helhetssyn på behovet av insatser. Uppdraget omfattar 
totalt 24 barn och utfallet blev 21 barn som nyttjade platserna. 

KFUK-KFUM har genomfört de i åtagandet planerade aktiviteterna, vilka omfattat 13 tema/ 
intresseläger under 8 veckor, se bilaga 2 i redovisningen. Majoriteten av deltagarna är 
i åldern 8-12 år. 

Deltagande barn har svarat på en enkät om upplevelsen av verksamheten. Svaren är överlag 
positiva och i stort sett alla barn är nöjda med verksamheten., bilaga 5 i redovisningen. 
Daglägerverksamheten har en synpunkts- och klagomålshantering vilken redovisar tre 
inkomna klagomål. 

Fördelningen på stadsdelar av deltagande barn, bilaga 1 i redovisningen, visar liksom tidigare år 
högt antal deltagare från Sunnersta, Luthagen, Norby, Nåntuna, Fålhagen, Eriksberg, Gottsunda 
Sävja och Svartbäcken varav Sunnersta och Gottsunda dominerar. De relativt höga deltagar
avgifterna kan vara en orsak ti l l den sociala snedrekryteringen. Samtidigt har antalet deltagande 
barn från Gottsunda och Sävja ökat sedan 2010. Antalet deltagande barn från f.d. Eriksbergs 
och Luthagens kommundelar har delvis en historisk förklaring från de f.d. kommundelsnämndernas 
aktiva samverkan med och stöd t i l l verksamheten. 

Utöver nämndens uppdrag ger utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppdrag ti l l KFUK-KFUM 
att genomföra lägerskoleverksamhet två veckor under sommarlovet för nyanlända flyktingungdomar 
i åldern 12-16 år. Sommaren 2012 deltog 23 ungdomar. Daglägerverksamheten erbjuder nivåanpassad 
undervisning i svenska och friluftsaktiviteter. Verksamheten leds av ledare med lärarutbildning. 
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Med bidrag från stiftelser och fonder erbjuder KFUK-KFUM barn friplatser utan deltagaravg 
Majoriteten av de som söker friplatser är ensamstående föräldrar med svag ekonomi. 
Sommaren 2012 förmedlades 199 platser. 

Tre tredagarsläger genomfördes för 33 barn i åldern 7-20 år med fysiska funktionshinder. 
Verksamheten genomfördes med stöd från Röda Korset. Ytterligare två läger genomfördes 
i samarbete med barn- och ungdomshabiliteringen Landstinget i Uppsala län. 

Volymer 

Uppdrag Volym i 
uppdrag 2012 

Genomfört Genomfört antal 
veckor 2012 

Daglägerverksamhet 
7-15 år 

1 900 deltagare 1 939 st. 2012 
2 141 st. 2011 
1 979 st. 2010 
1733 st. 2009 
1788 st. 2008 
1779 st. 2007 

8 veckor, 
5 dagar/vecka 

Daglägerverksamhet neuro-
psykiatriska funktions
hinder 7-12 åi-

24 deltagare 21 st. 2012 
24 st. 2011 
24 st. 2010 
24 st. 2009 
27 st. 2008 
24 st. 2007 

8 veckor, 
5 dagar/vecka 

Riktade insatser utsatta 
stadsdelar 9-11 år. 

200 deltagare 187 st.2012 
225 st. 2011 
187 st. 2010 
203 st. 2009 
195 st. 2008 
170 st. 2007 

4 veckor, 
5 dagar/vecka 

Valbara intresse/temaläger 13 st. intresse/ 
temaläger 

13 st. 2012 
14 st. 2011 
12 st. 2009 
13 st. 2008 
13 st. 2007 

5 dagar/vecka 

Lägerskola UAN 
flyktingungdomar 12-16 år 

20 deltagare 23 st. 2012 
24 st. 2011 
20 st. 2010 
21 st. 2009 
19 st. 2008 
19 st. 2007 

2 veckor, 
5 dagar/vecka 

Bedömning 

Kvalitetsvärden 
Det fmns en bredd och mångfald i valbara intresse/temaläger som kan svara mot olika 
Intressen och behov. 
Verksamheten har en mycket jämn könsfördelning. 
Det fmns integrerad verksamhet för unga med funktionsnedsättning med ett inkluderande 
arbetssätt. 



Det finns en etablerad samverkan med skola, socialtjänst och fritidsklubbar och med ideella 
organisationer. 
Alnäs är en handikappanpassad anläggning. 
Verksamheten har system för dokumentation, uppföljning, synpunkts- och klagomålshantering. 
Enkätresultat av deltagande barns upplevelse av verksamheten är överlag positiva. 
Få klagomål har lämnats på verksamheten. 
Ungdomar erbjuds praktik vilket ger arbetslivserfarenhet och ledarutbildning. 

Antal deltagande barn från Gottsunda och Sävja har ökat i den riktade verksamheten för skolbarn 
9-11 år (åk 3-5). Generellt har antal deltagande barn från Gottsunda och Sävja även ökat i ordinarie 
daglägerverksamhet. Det finns dock en social snedrekrytering ti l l verksamheten. 

Det stora intresset för daglägerverksamheten vid Alnäs visar på att det finns ett behov av att 
etablera kompletterande daglägerverksamheter under sommarlovet. Alla som så önskar får inte 
plats vid Alnäs, ca 75 % av platserna bokades upp under två dagar. Daglägerverksamhet avlastar 
skolbarnsomsorgen och ger barn möjlighet t i l l rekreation, miljöombyte och nya upplevelser, 
vilket är av betydelse i det förebyggande och främjande barn- och ungdomsarbetet. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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