
KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

Handläggare 

U l f Lundström 
Datum 

2013-02-22 
Diarienummer 

BUN-2013-0271 

Barn- och ungdomsnämnden 

Verksamhetsredovisning idrottsskolor Upplands Idrottsförbund år 2012 

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

att godkänna verksamhetsredovisning av idrottsskolor år 2012 från Upplands Idrottsförbund. 

Sammanfattning 
Upplands Idrottsförbund svarar från 2010 för uppdraget om idrottsskolor. Uppdraget är 
reglerat i avtal utifrån av nämnden godkänd verksamhetsbeskrivning. Uppdraget omfattar 
perioden 2012-2014 och ersätts år 2012 med 1 030 tkr. 

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

Uppdragets huvudsakliga innehåll: 
• Idrottsskola för barn i åldrarna 10-12 år på barns fritid. 
• Fullt utbyggd ska 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 t i l l fortsatt idrotts
utövning i förening och ti l l fysisk aktivitet. Verksamheten ska motverka en tidig ensidig 
idrottsspecialisering. En jämn könsfördelning ska eftersträvas i verksamheten. Upplands 
Idrottsförbund kallar verksamheten för "Sportis". 

Redovisning 
Kontoret bedömer att Upplands Idrottsförbund följt av nämnden godkänd verksamhets
beskrivning och insatserna kan sammanfattas med: 
För en god kvalité i verksamheten ska involverade idrottsföreningar ha välutbildade 
idrottsledare. Tretton idrottsledare har år 2012 genomgått barn- och ungdomsledarutbildning. 
Antalet verksamma föreningar i idrottsskolan har ökat från tre föreningar vårterminen 2010 
till fjorton föreningar höstterminen 2011. År 2012 omfattade verksamheten tjugo föreningar, 
sid 4-5 i bilaga 1. Föreningarna är certifierade genom idrottsförbundet och Uppsala kommun. 
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Idrottsskolor bedrevs under 2012 på följande platser, sid 10-11 bilaga 1: 
Vårterminen: Gränby, Gottsunda, Sävja, Vänge/Järlåsa 
Höstterminen: Gränby, Nyby, Gottsunda, Valsätra, Sävja, Vänge/Järlåsa, Stenhagen. 
Nytt för år 2012 är att verksamhet startats i Valsätra och Stenhagen. 

Som verksamhetslokaler har använts UTK-hallen, Gottsunda Tennishall, Valsätra idrottshall, 
Sävjaskolans idrottshall, Von Bahrs idrottshall, Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum, 
Liljeforssjkolans idrottshall, Järlåsa idrottshall och Vänge idrottshall. Med kommunens nya 
organisation vad gäller ansvar och administration av sporthallarna har problem funnits att 
år 2012 få tillgång t i l l lokalerna på för idrottsskolorna lämpliga tider. 

För att nå fler barn har antalet verksamhetsplatser utökats höstternminen 2012. Varje idrotts
skola har öppet två t i l l fyra dagar i veckan. Organisatoriskt har verksamheten fått en indelning 
i fyra områden, t.ex. nordvästra staden som omfattar idrottsskolorna i Stenhagen, Vänge och 
Järlåsa. Verksamheten är avgiftsfri. Vid varje idrottsskola finns en samordnare med uppgift 
att svara för föreningskontakter, ledarutbildning, marknadsföring, kontakter med samverkans
parter som skola och fritidsklubbar. Två t i l l tre ledare svarar för varje idrottspass. 

Målet är 550 barn per vecka. I genomsnitt har 420 barn (250 barn 2011, 200 barn 2010) per 
vecka och deltagit i verksamheten. Majoriteten av deltagande barn har invandrarbakgrund. 
Upplands Idrottsförbund har i uppdrag för att svara för en jämn könsfördelning i verksam
heten. Minst 40% ska vara flickor. I ledargruppen är 40 % kvinnor och andel flickor 
Varierar från 21% t i l l 28% beroende på idrotsskola (35 % 2011 och 31 % 2010 i genomsnitt). 
Etappmålet för 2012 var 40 % flickor. I verksamhetsredovisningen beskrivs vidtagna insatser 
för att öka andelen flickor. I vissa idrotter finns bara kvinnliga instruktörer, t.ex. i basket och 
dans. I upprättad handlingsplan för år 2013 beskrivs åtgärder för att öka antalet deltagare och 
andelen flickor i verksamheten. 

Verksamheten omsluter 1 290 tkr varav 1 030 tkr finansieras av nämnden och 260 tkr med 
statsbidrag ur "Idrottslyftet". Nämndens kostnad per deltagande barn är ca 2 452 kr. 

Utvecklingsmål 
Upplands Idrottsförbund beskrev t i l l nämnden för år 2011 mål för att öka antalet deltagare 
i relation t i l l uppsatta mål. Utvecklingsmålen omfattar bl.a. marknadsföring, byte av arena 
i Gränby, fler arenor i respektive stadsdel för att öka tillgängligheten, lokala föreningar ska 
i ökad omfattning delta i marknadsföring och rekrytering, tjej dagar ska införas för att nå fler 
flickor, samverkan ska fördjupas med lokala aktörer som skolor, fritidsgårdar och lokala 
projekt. Kontoret bedömer att Upplands Idrottsförbund utfört detta utvecklingsarbete vilket 
bidragit t i l l att öka antalet deltagande barn. 
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Bedömning 
Upplands Idrottsförbund följer den beslutade verksamhetsbeskrivningen. En försening finns 
i etablering av planerade idrottsskolor, detta på grund av brist på lokaltider. Den ledar
utbildning och föreningscertifiering som genomförts och andelen kvinnliga idrottsledare 
ger idrottsskolorna en bra grund i kvalitetsarbetet. Andelen flickor har minskat jämfört 
med 2011. Antalet medverkande föreningar har ökat med sjutton föreningar jämfört med 
år 2010, vilket ger ett bra utbud i barns val av idrotter. Antalet deltagande barn måste öka 
i relation t i l l uppsatta mål. Upplands Idrottsförbund har utarbetat en handlingsplan med 
utvecklingsmål för ökad måluppfyllelse. Insatser måste vidtas för att integrera barn med 
funktionsnedsättning i verksamheten och för att öka andelen flickor. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarlaiad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 
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