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 Barn- och ungdomsnämnden 
 
 
 
 
Föreningen Fyrisgården. Redovisning av dialogforum för unga med 
funktionsnedsättning och Fritid för alla år 2012. 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta: 
 
att  lägga redovisningen till handlingarna. 
 
att  uppdra till kontoret att beakta framförda synpunkter från dialogforum vid analysen  
       av framtida insatser. 
 
att  delge socialnämnden för barn och unga redovisningen. 
 
 
Sammanfattning 
Föreningen Fyrisgården har i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att svara för 
samordning av nätverket Fritid för alla och dialogforum för ungdomar med funktions-
nedsättning. Uppdraget regleras i avtal. Föreningen Fyrisgården redovisar med handling, 
bilaga 1 genomförda insatser år 2012 och utvecklingsplaner år 2013. 
 
Föredragning 
För samordning och utveckling av insatser inom Fritid för alla finns en arbetsgrupp med 
representanter från Uppsala Handikappidrott, Studieförbundet Studiefrämjandet, vård och 
bildning, Frösunda, Studieförbundet Bilda, Habiliteringen Landstinget i Uppsala län, 
Upplands Idrottsförbund och Fyrisgården. Fokus har varit att utveckla samverkan mellan 
föreningar, landstinget, organisationer och kommunala uppdragskontor och nämnder. Ett 
idrottsnätverk finns och ett nätverk ska startas med fritids- och kulturverksamheter som inte  
är idrottsverksamhet. Genomförda insatser beskrivs i verksamhetsredovisningen, bilaga 1. 
Arbetet utgår från den av barn- och ungdomsnämnden framtagna handlingsplanen om insatser 
på fritiden för unga med funktionsnedsättning. 
 
Dialogforum har genomförts vid fem tillfällen. Minnesanteckningar förs vid varje möte.  
Nämnden har två kontaktpolitiker och kontoret två strateger som deltar på mötena. Målgrupp 
är ungdomar med utvecklingsstörning, dolda funktionsnedsättningar och lindrig utvecklings-
störning samt ungdomar från socialpsykiatrin. Vid dialogforum deltar flera nämnder, kontor 
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och skolor. Ett sextiotal ungdomar och unga vuxna har deltagit varav en majoritet är flickor. 
Flera skolor och träffpunkter inom daglig verksamhet arbetar aktivt med att förbereda 
ungdomarna inför dialogmötena. Målet med dialogforum är att ungdomar, förtroendevalda 
och tjänstemän ska få möjlighet att föra en dialog i för deltagande ungdomar angelägna 
frågor. Fyrisgården bedömer att det är svårt att bedöma om det som framförs på mötena sedan 
påverkar beslut i nämnden. Kontoret anser därför att återkoppling till dialogforum är viktig 
och att kontoret vid analysen av förslag till nämnden om framtida insatser för målgruppen  
ska beakta framförda synpunkter. Fyrisgården föreslår i sin redovisning att de ska utveckla 
formerna för uppföljningen förslagsvis  till ett uppföljningsmöte med berörda nämnder  
och kontor. 
 
En sammanfattning av framförda frågor redovisas i verksamhetsredovisningen, bilaga 1. 
Återkommande frågor som bör uppmärksammas är: 
Ungdomarna vill ha fler utbildningsalternativ, inriktningar och fler skolor att välja på inom 
det fyraåriga programmet. 
Ungdomarna vill att ordet särskola ersätts med annan benämning. Ungdomarna känner sig 
utsatta och utpekade. Värdegrunden och likabehandling bör gälla i hela skolan. 
Hur ser framtiden och möjligheterna på arbetsmarknaden ut efter fyraåriga programmet för de 
ungdomar som inte självklart behöver Daglig verksamhet? Ungdomarna beskriver att de blir 
dåligt bemötta på Arbetsförmedlingen. 
Det behövs en fritidsgård för åldern 20-30 år. 
 
Kontoret bedömer att uppdraget med samordning av Fritid för alla och Dialogforum  
är väl utfört. Rutiner finns för dokumentation av insatser och insatser i utvecklingsarbetet  
år 2013 är väl beskrivna.  
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