
Uppsala 
* • K O M M U N KONTORET TOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

Handläggare Datum Diarienummer 
Ulf Lundström 2012-02-22 BUN-2012-0091 

Barn- och ungdomsnämnden 

Verksamhetsredovisning Upsala I F 2011 idrottsverksamhet Gränby 

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

att godkänna verksamhetsredovisning från Upsala IF för år 2011. 

Sammanfattning 
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. Verksamheten ska 
kännetecknas av socialt ansvarstagande för de i föreningen verksamma ungdomarna, se sid 
6-7 i bifogad verksamhetsredovisning. Uppdraget regleras med överenskommelse utifrån av 
nämnden godkänd verksamhetsbeskrivning och ersätts 2011 med 359 tkr. 

Föredragning 
Upsala IF:s boxningsverksamhet är förlagd ti l l egen lokal vid Heidenstamskolan. Klubben har 
totalt ca 500 deltagare varav 300-400 i ungdomsverksamheten. Ca 130 personer deltar med 
kontinuitet i verksamheten. Verksamheten leds av meriterade landslagstränare och f.d. 
landslagsboxare. Ungdomar, som är medlemmar i klubben, har en egen ungdomsstyrelse. 
Klubben har två landslagsboxare. 

Verksamhet 
Verksamheten var 2011, liksom 2010, indelad i : 
Diplom/motionsboxning för pojkar och flickor 10-20 år. Lekfull träning med grundläggande 
teknik, koordination, boxningsmetodik. Vardageftermiddagar bedrivs verksamhet för 
unga 10-12 år. 
Matchboxning där ungdomar tränar för tävlingar och matcher. 
Lägerverksamhet helger och på alla skollov. Syftet är att lära ungdomar att ta ansvar för sig 
själv och andra. 
Öppen träning och prova-på-verksamhet på alla skolans lov för är alla intresserade ungdomar. 
Särskild träningsgrupp för flickor helgtid. 
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Tävlingsturnéer med syfte att ge ungdomar nya erfarenheter samt stärka självbild och identitet 
hos deltagarna. Merparten av föreningens medlemmar deltar inte i tävlings-verksamhet. 
Gym med egen träning. 
Feriearbetare på sommarlovet i föreningens regi, fyra stycken. 
Hälsofrågor om vikten av en meningsfull fritid, skolarbete, mat och sömn och antidopning 
behandlas kontinuerligt. 

Verksamhetstider och samverkan 
Verksamheten är öppen fem dagar i veckan 13.00-20.00. Verksamhet med tränare sker från 
17.00. Tävlingsverksamheten är förlagd ti 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 enldare administrativa 
uppgifter. Vidare samverkar föreningen med bland annat med Karin Boyeskolan, Bolands-
skolan, HVB-hem, Heidenstamskolan, elitidrottsgymnasiet Celsiusskolan, Muslimska 
ungdomsförbundet, kommunens områdesgrupp Gränby och fritidsgårdarna i stadsdelen 

Kostnadsfördelning 
Klubben omsluter totalt 1 267 500 kr. varav 359 tkr utgörs av bidrag från barn- och 
ungdomsnämnden. Kostnad BUN 1 250 ler. per deltagare. 

Kvalitetsvärden 
Föreningens sociala engagemang och förankring i stadsdelen. 
Särskilda träningsgrupper för flickor. 
Åldersbredd i verksamheten. 
Ungas delaktighet och inflytande genom klubbens ungdomsstyrelse. 
Samverkan med offentliga och ideella aktörer. 
Meriterade tränare. 

Bedömning 
Kontoret bedömer att Upsala IF väl utfört uppdraget. Det reducerade verksamhetsbidrag 
föreningen erhöll från år 2010 innebär att föreningen har begränsat antal deltagare. Den 
stadsdelsbaserade verksamhet klubben bedriver och den samverkan som sker med andra 
organisationer är betydelsefullt i det förebyggande och främjande ungdomsarbetet. Upsala 
IF:s engagemang och uthållighet i stadsdelen har med all säkerhet bidragit t i l l den stabilitet 
och lugn som nu präglar området. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 

2 


