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Arendet 
Efter avslutad upphandling tecknade den tidigare utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden 
(UAN) den 8 oktober 2012 ett avtal med AB Uppsala Gymnasieboende for kontraktsperioden 
2013-06-01 — 2015-05-31 med option fOr koparen att forlanga avtalet med samma villkor med 
maximalt ytterligare tva ar. 

Pa uppdrag av UAN utvarderade det tidigare kontoret for barn, ungdom och arbetsmarknad 
hosten 2013 gymnasieboendet som drivs av AB Uppsala Gymnasieboende. Utvarderingen 
finns med som bilaga i arendet. Resultatet av utvarderingen redovisades for UAN den 5 maj 
2014. Huvudsyftet med utvarderingen var att folj a upp resultatet fran tidigare genomford 
utvardering fran 2012 infOr ny upphandling. 

En upphandling av elevboende fOr gymnasieelever behover initieras till kommunens 
upphandlingsenhet ca 9-12 manader innan avtalet loper ut. En upphandling tar ca 3-6 Manader 
att genomfora. AB Uppsala Gymnasieboende Maste saga upp sitt hyreskontrakt senast 
september manad aret innan avtalet med Uppsala kommun gar ut i slutet av maj aret darpa. 
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I samband med kommunens omorganisation foil detta bort i overlamnandet fran tidigare 
organisation. Det vacktes inte nagot arende till den nya utbildningsnamnden huruvida en ny 
upphandling skulle initieras eller om optionen av det nuvarande avtalet skulle losas ut. 
Utifran ovanstaende har utbildningsforvaltningen utlOst optionen av avtalet med AB Uppsala 
Gymnasieboende for kontraktstiden 2015-06-01 — 2017-06-15. Se bilaga 2. I det uppkomna 
laget var det viktigt att elever som ar folkbokforda i andra kommuner och som valt att studera 
i Uppsalas gymnasieskolor fick majlighet att fa ett boende i Uppsala. Informationen om 
Uppsala Gymnasieboende hade ocksa gatt ut till elevema under varen 2015. 

Eftersom en upphandling tar tid och optionen gar ut 2017 foreslas utbildningsnamnden ta 
stallning till om namnden onskar Ora en ny upphandling for ett elevboende for 
gymnasieelever i Uppsala kommun och i sa fall uppdra till forvaltningen att snarast initiera en 
ny upphandling. 
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TA uppaila UTBILDNINGS- OCH 
ARBETSMARKNADSNAMNDEN 

Sammanfattning 
Pa uppdrag av Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden har Kontoret for barn, ungdom och 
arbetsmarknad (UAK) fat i uppgift att utvardera det gymnasieboende som Uppsala 
Gymnasieboende AB (UGB) bedriver pa uppdrag av kommunen. Huvudsyftet med 
utvarderingen ar att folja upp resultatet frail den tidigare genomforda utvarderingen fran ar 
2012. En jamforelse gars for att undersolca om nagon forandring skett. 

Bade kvalitativa och kvantitativa metoder har anvants vid genomforandet av utvarderingen. 
Huvuddelen av undersokningen baserar sig pa en enkat som delats ut till alla boende. Den 
kvalitativa delen bestar av intervjuer med nyckelpersoner i verksamheten, med 
kontaktpersoner pa tva gymnasieskolor och med kontaktpersonen pa Uppsala Kommun. 

Utvarderingens overgripande resultat är att verksamheten fungerar val. I jamfOrelse med 
utvarderingen ar 2012 fungerar det mesta lika bra eller till och med lite battre pa vissa 
punkter. 95 procent av de boende anser att det trivs ganska eller mycket bra vilket ar en 
okning fran 2012 da 82 procent svarade detsamma. Det är aven en aiming av andelen som 
anser att studiemiljbn är bra pa boendet i jamforelse med 2012. De regler som finns ar val 
forankrade och tillsynen sker med respekt for de boende. 

Ett antal utvecklingsomraden uppmarksammades i den tidigare utvarderingen ar 2012. 
Koksrenovering var prioriterat, da flera av de boende ansag att standarden var dalig. Nagon 
stone koksrenovering har inte genomforts, men mindre forbattringar har gjorts sasom byte av 
kakelplattor och bankskivor. Det är en majoritet av de boende som fortfarande anser att 
standarden pa koken är dalig. Dock kommer troligtvis denna andel att sjunka da verksamheten 
ska flytta fran Wattholma, dar storst andel av de boende anser att koken är daliga, till utokat 
antal lokaler pa Kantorn, dar storst andel anser att koken är bra. 

I den tidigare utvarderingen framkom det att de boende efterfragade tillsyn pa kvallar, helger 
och natter. Sedan 2012 finns en telefonjour som de boende kan ringa nattetid, om det inte kan 
vanta tills morgondagen. 

Laxhjeilp har inte utokats men personalen papekar att de hjalper aven elever pa andra tider an 
den speciellt avsatta laxhjalpstiden. 

UGBs VD papekade att hyran de betalar var hog som ger hoga hyror for boendet, vilket aven 
foraldrar och boende klagat pa. Hyran ska hojas pa Wattholmas lokaler och UGB kommer 
bland annat dart& att flytta till utokat antal lokaler pa Kantom. 
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Tillgang — Det phpekades att UGB bar se over mojligheterna fOr att renovera och anpassa 
boendet till personer med funktionshinder. UGB kommer att Ora detta om nagon person med 
funktionshinder sOker boende. 

Utvecklingspunkter som uppmarksammades i denna utvardering 2014: 
Ka — Det kan finnas anledning att prioritera koksrenovering dh manga av de boende är 
missnajda med standarden. Tills dess kan det vara av varde att ofta kontrollera koksstadning 
och htgarda praktiska saker sasom flaktar. 

Tveittutrymmen — Fler var missnajda med standarden i tvattutrymmen an 2012. Vadar uppger 
de boende att de far betala? Ett flertal klagar aven pa praktiska problem sasom med trasiga 
torktumlare. 

Tillsyn — Det bar diskuteras om det bOr inforas fler kontroller. Framst pa Solsken var det 
manga som klagade pa att tillsynspersonalen inte kommer tillrackligt ofta. Dessutom var det 
flertalet pa alla boenden som efterfagade hardare kontroller av stadning, framst av kok och 
badrum. Det var en stone andel i denna utvardering som anser att tillsynspersonalen inte utfor 
sina funktioner shsom att hjalpa de boende med tekniska/praktiska problem och kontrollera att 
reglema foljs. Kan det vara mojligt med en extra personal nagon Ong i veckan? 

Telefontider — Dá boende efterfragade utokade telefontider dagtid. 

Uppsala 2012-01-27 
Frida Westberg 
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Inledning 
Kontoret for barn, ungdom och arbetsmarknad (UAK) har fatt i uppdrag av Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnamnden att utvth.dera gymnasieboendet som bedrivs av Uppsala 
Gymnasieboende AB (UGB). Verksamhet bedrivs pa uppdrag av Uppsala Kommun och 
huvudsyftet med denna utvardering dr att kvalitetsgranska verksamheten och jamfora 
resultatet med tidigare utvardering frail ar 2012. 

Bakgrund 
Pa uppdrag av och efter genomford upphandling av Uppsala Kommun har det privatagda 
foretaget UGB bedrivit gymnasieboendeverksamhet med tillsyn sedan 1994. Huvudsyftet med 
denna verksamhet är att erbjuda ett boende i kombination med tillsyn for gymnasieelever som 
kommer fran andra kommuner och som valt att studera pa gymnasieskola i Uppsala. 

UGB bedriver sin verksamhet i fyra fastigheter med ca 230 elevplatser. 

Syfte 
Utvarderingens huvudsyfte dr att granska verksamheten och fOlja upp den utvardering som 
gjordes 2012. Utvarderingen syftar till att undersoka hur nuvarande elevhemsverksamhet 
fungerar. 

Metod 
For denna utvardering har bade kvantitativa och kvalitativa metoder anvants. Fokus ligger pa 
den kvantitativa delen vilket är en enkatundersokning som delats ut till de boende pa 
gymnasieboendet. Den kvalitativa delen bestar i intervjuer som gjorts med nyckelpersoner i 
verksamheten sasom personal pa UGB, kontaktpersoner pa gymnasieskolorna och pa Uppsala 
Kommun. 

Enkat 
Huvuddelen av datainsamlingen gjordes via den enkatundersokning som delades ut till alla 
boende under tva veckor. Enkaten delades ut personligen kvMstid under ett antal kvallar for 
att sa manga som mojligt skulle fa. chansen att fylla i enkaten. 

Total omfattar urvalet 228 boende fordelat pa fyra gymnasieboenden. Av dessa besvarade 119 
enkaten vilket är en svarsfrekvens pa 52,2 procent. Svarsfrekvensen är jamnt fordelat mellan 
de fyra olika gymnasieboendena. 
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Intervjuer 
Ett antal intervjuer genomfOrdes med nyckelpersoner i verksamheten. Den verkstallande 
direktOren (VD) pa UGB intervjuades enskilt. Tva tillsynsman som arbetar kvalls- och nattid 
intervjuades i grupp. 

Telefonintervjuer gjordes aven med kontaktpersoner for de tva gymnasieskolor som har flest 
elever pa gymnasieboendet. En intervju gjordes aven med kontaktpersonen pa Uppsala 
Kommun. 

Avtal mellan Uppsala Kommun och Uppsala Gymnasieboende AB 
Boendeverksamhet regleras i avtal tecknande med Uppsala kommun. Avtalet mellan Uppsala 
kommun och Uppsala Gymnasieboende AB har kontraktsperioden 2013-06-01 till 2015-05-
31. Iavtalet mellan Uppsala kommun och UGB specificeras malsattningen med verksamheten. 

"Verksamheten har som huvudsyfte att ge gymnasieelever fran andra kommuner som studerar vid 
gymnasieskolorna i Uppsala ett boende som dr tryggt och andamalsenligt for den enskilde eleven, 
vardnadshavare och gymnasieskolorna, for att ge eleverna basta mojligheter till ett gott studieresultat."1  

Boendet avser tio manader per lasar for vilka hyra utgar. Ovriga manader anvands rummen 
for andra andamal. Mojlighet finns dock att hyra rum aven under dessa tva sommarmanader. 

UGB ska ha tillsyn varje dag under lasaret sondag till torsdag 16.00 — 24.00 och fredag till 
lordag 18.00-02.00.2  Det ska vara forstarkt tillsyn under speciella tillfallen sAsom 
Kulturnatten, Lucia, Valborg och skolavslutningar. UGB ska genom tillsynen se till att 
ordningsreglerna efterlevs. Tillsynen skall ske med lyhordhet, i dialog med och respekt for de 
boende elevema. Gentemot vardnadshavare, skoloma och UAK skall samma forhallningssatt 
tillampas. 

For att mojliggora kontakt mellan de boende och UGB ska entreprenoren finnas tillganglig pa 
telefon, e-post samt expedition, som skall vara bemannad nagra timmar i veckan enligt 
overenskommelse mellan partema. Det ska aven finnas mojlighet att lamna meddelande via 
jour eller pa annat sat. Telefontiderna dr helgfri mandag-torsdag 13.00-14.30. En jour finns 
att ringa nattetid om det är nagot fel som maste atgardas omgaende och inte kan vanta tills 
nasta dag. Denna tillhandahalls av UGB, eller av UGB anlitad underentreprenor, och galler 
for akuta situationer som till exempel oversvamning, stromavbrott och utelasning. 

1  Avtal mellan Uppsala Gymnasieboende AB och Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden 
I (2012) 

2Avtal om tillsynstider 
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UGB ska, enligt kontraktet med Uppsala kommun, tillhandahalla rum som i regel skall vara 
moblerade med "en grundutrustning som medger bade nattvila och studier, dvs. sang med 
sanglampa, skrivbord med stol, garderob, ev. mindre matbord och 'Agra stolar".3  Sanklader 
skall ej inga. I tillracklig omfattning skall hyresgasterna ha tillgang till hygienutrymmen, plats 
for matberedning samt tvattmojligheter. UGB bidrar med basutrustning for kok samt 
stadutrustning exkl. forbrukningsmaterial. 

Enligt avtalet med Uppsala kommun ska UGB anordna en informationstraff for alla nya 
elever vid vane terminsstart och vid ytterligare tillfälle vid behov. Dessa tillfallen ska ge 
information "om hyresavtal, brandskydd, ordningsregler och om mojligheter till 
fritidsaktiviteter mm." 4  

Tidigare utvarderingar 
Den senaste utvarderingen genomfordes 2012 av Uppsala kommun. Denna utvardering 
fungerade som ett underlag for beslut om upphandling. 

I utvarderingen fran 2012 framkom det att verksamheten fungerade väl. Majoriteten av de 
boende trivdes pa elevhemmet och ansag att studiemiljon var bra. De regler som fanns var val 
forankrade enligt de boende. I jamforelse med en tidigare utvardering fran 2005 fungerade det 
mesta lika bra eller till och med lite battre. Konsfordelningen bland de anstallda hade blivit 
jamnare. overvakningskamerorna pa elevhemmet Wattholma anvandes inte vid skolstart 
forran matstolder uppstod. 

En forbattring som skett var att en stone andel av de boende angav att de var tillfreds med den 
information som getts angaende brandskyddet i jamforelse med utvarderingen 5.r 2005 da 
informationen om brandsakerheten ansags vara bristfallig. 

De utvecklingspunkter som papekades i utvarderingen var: 
Omalning av gemensamma ytor har genomforts dar det har kravts men ingen renovering har 
genomforts sedan fOrra utvarderingen ar 2005. Enligt utvarderaren fanns det anledning att 
prioritera kOk vid framtida renoveringar dâ manga av de boende ansag att standarden var 
dalig. 

En lagre andel av de boende i utvarderingen ansag att studiemiljon var bra i jamforelse med 
den tidigare utvarderingen an 2005. Manga papekade att det är lyhort och att det är svart att 

3Avtal mellan Uppsala Gymnasieboende AB och Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden (2012) 
4 	• 
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studera nar rummet delas med en rumskompis. Tillsynspersonalen papekade aven att utOkad 
laxlasning onskas. 

I utvarderingen framkom det att de boende efterfrdgade tillsyn pa kvallar, helger och natter. 
Att infora tillsyn pa natterna i form av en telefonjour skulle vara en mOjlighet att utoka 
tillsynen eller utoka tillsynstimmarna. 

UGBs VD papekade att hyran var for hog vilket aven fOraldrar och boende klagat pa. Bland 
elevernas slutkommentarer aterfinns ett fatal klagomal pa hyran. 

Tillgang — UGB hade inte nagot anpassat boende for personer med funktionshinder. 
Mojligheter att renovera och anpassa boendet bar ses over. 

Resultatredovisning 
Resultatredovisningen är indelad i tva avsnitt. Det forsta avsnittet beskriver Uppsala 
Gymnasieboende ABs verksamhet och dess organisation. De olika elevhemmen beskrivs och 
hur personalen arbetar. Den andra delen redovisar de boendes situation utifran den utforda 
enkatundersokningen. 

Uppsala Gymnasieboende ABs verksamhet 
Sedan 1994 har det privatagda foretaget, Uppsala Gymnasieboende AB(UGB), bedrivit 
elevhemsverksamhet pa uppdrag av Uppsala Kommun. Under sommaren (mitten pa juni till 
mitten av augusti) bedriver UGB tillsammans med Fyrisfjadem ett samarbete med 
vandrarhemsverksamhet i elevhemmet Wattholmas lokaler. 

Elevhemmen 
UGB driver fyra elevhem, Kantom, Tovader, Solsken och Wattholma. I tabell 1 ges en 
kortfattad beskrivning av elevhemmen. 

Tabell 1. Uppsala elevhem 
Elevhem Platser Bostadstyp Avgift per person Egenskaper 
Kantorn 47 (120 efter den 

kommande flytten 
juli 2014. Overfors 
fran Wattholma) 

Enkelrum i korridor 3250 kr Egen toalett och 
dusch i varje rum. 
Gemensamt kok 
och vardagsrum 

Solsken 85 Fristaende dubbletter enkel: 3150 kr, 
dubbe1: 2150 kr 

Varje dubblett 
bestar av tva rum 
med gemensamt 
kok och badrum. 

Tovader 24 Enkel- och dubbelrum i enkel: 2750 — Vissa rum delar 
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korridor 3000 kr 
dubblel: 2200 — 
2300 kr 

toalett och dusch 
medan andra har 
detta pa rummet. 
Gemensamt kok 
och vardagsrum. 

Wattholma 73(0 efter flytten juli Enkel- och dubbelrum i enkel: 2480 — Varje rum har egen 
2014. Flyttas till korridor 2780 kr toalett och dusch. 

Kantorn) dubbel: 1880 — 
2300 kr 

Tva mindre och ett 
stone kok ar 
gemensamt. 

Elevema som soker boende far mojlighet att lamna in en lista med onskeMal om vilket 
gymnasieboende de viii bo pa. Eleverna far da chans att papeka vilket boende de skulle 
foredra men i slutandan är det UGB som beslutar om vilket gymnasieboende de ska bo pa. 
Nyinflyttade elever placeras framst ph Wattholma dar aven UGBs kontor ligger, vilket 
innebar en narmare kontaktmojlighet med tillsynen. Huvudregeln är att clever som bott 
tidigare pa elevhemmet och fortsatt ska lasa pa gymnasieskolan far fortur pa de rum som blir 
lediga och nysokande placeras i andrahand. Enkelrummen är de mest eftertraktade men da de 
kostar mer är det inte alla som har rad att bo i dessa. Under lasaret har UGB aven mojlighet 
att forflytta elever om detta skulle kravas. De 228 platsema som idag finns har fyllts upp varje 

Inget kosystem har behovts inrattats da antalet ansOkningar har varit konstant de senaste 
aren och alla som sokt har blivit erbjudna boende. 

Personal 
Totalt är det sex personer som arbetar pa UGB varav tva är kvinnor. Tvh personer arbetar 
heltid, varav en är verkstallande direktor, och fyra arbetar deltid med tillsyn pa kvallar och 
helger. UGBs VD arbetar framst dagtid pa kontoret, medan den andre heltidsanstallde framst 
arbetar med tillsyn pa vardagskvallar. Merparten av de anstallda har tidigare arbetat som 
larare eller är i nulaget lararstudenter eller studerar till polis. 

Kurser i brandskydd och forsta hjalpen halls for personalen kontinuerligt. Gymnasieboendets 
kontaktpolis har anordnat kurser for personalen i sjalvforsvar samt hur symptom och tecken 
for droger kan upptackas. Forelasningar i konflikthantering har aven getts till personalen. 

En gang i manaden kallas personalen till personalmote. Vid dessa motel diskuteras rutiner 
kring elevhemmen och de boende. 

Samarbeten 
UGB har samarbete med tva poliser som ibland kommer forbi och halsar pa. Polisen kommer 
dessutom pA besok under stone firanden sasom Valborg och kulturnatten. Gymnasieboendets 
VD anser att samarbetet och kontakten med polisen fungerar val. Polisen deltar ph 
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informationskvallarna och vid personalmoten samt kan kontaktas under stone delen av dygnet 
om nagot skulle ske. 

Kontaktpersonen pa Barnombudsmannen har blivit kontaktad och inbjuden till att delta pa 
informationskvallar, dock har denne inte haft mojlighet att delta. Barnombudsmannens 
informationsblad finns pa alla elevhem. 

Samarbetet och kommunikationen mellan Uppsala kommun och UGB upplever bada parterna 
fungera val. Kontaktpersonen pa Uppsala kommun upplever att det fungerar val och att UGB 
är snabba pa att kommunicera och reagera om flagon situation uppstar. Det hander valdigt 
sallan att nagon av de boende eller foralder hor av sig till kontaktpersonen och klagar. UGB 
papekade att upphandlingsprocessen skulle kunna fOrbattras. UGB upplevde att 
upphandlingsprocessen var kranglig. UGB efterfragar darfor en smidigare hantering i 
forfaringssattet. Exempelvis hade UGB upplevt att de inte fick fraga nagot. 

Kontaktpersonen pa Upplands Idrottsforbund och gymnasieskoloma far uppfoljning av 
verksamheten och aktuella handelser sasom en forflyttning av elev. Samarbetet med de 
gymnasieskolor dar en stone andel av eleverna studerar fungerar bra. I samarbetet med de 
andra skolorna har UGB upplevt vissa problem med aterkoppling. 

Synpunkter fran kontaktpersoner pa tva gymnasieskolor 
Telefonintervjuer gjordes med berorda nyckelpersoner sasom kontaktpersoner Ph 
gymnasieskolor med manga elever boende pa gymnasieboendet. Nagra av kontaktpersonerna 
hade sjalva besokt Uppsala Gymnasieboende och foljt med pa en tillsynsrunda. Andra hade 
endast haft kontakt med Uppsala Gymnasieboende via e-post eller via telefon samt fatt 
synpunkter genom eleverna. 

Enligt kontaktpersonerna pa gymnasieskoloma fungerar samarbetet mycket val. Bada 
kontaktpersonerna papekar att de har manga elever som bor pa elevhemmet och att 
gymnasieboendet är en forutsattning for att elever fran andra kommuner kan komma till 
skolan. Bada kontaktpersonerna upplever att UGB är latta att ha att Ora med, är 
tillmotesgaende och samarbetsvilliga. Kontaktpersonerna upplever att de far snabba besked 
och kuratorn pa skolorna far direkt veta om nagot allvarligare Milt. En kontaktperson papekar 
att UGB har tydlig information pa sin hemsida om de olika gymnasieboendena och reglerna. 
De har manga internationella studenter och dadar dr skolan tacksamma att gymnasieboendet 
aven gjort sin hemsida pa engelska. En kontaktperson upplever att nagra elever kan tycka att 
UGB har lite val harda regler men foraldrarna är de som uppskattar UGBs arbete mest. UGB 
upplevs ha bra aktiviteter och skapar trivsel bland de boende. Bade laxlasning och grillkvall 
är nagot som uppskattas av eleverna. Kontaktpersonen foljer aven med pa en tillsynsrunda 
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vane dr och har traffat alla i personalen. Personalen upplevs som mycket duktiga och verkar 
omtyckta av eleverna. Bada kontaktpersonerna avslutar med att papeka att gymnasieboendet 
är valdigt viktigt for deras verksamhet en mojlighet som inte erbjuds i alla kommuner. 

Tillsyn och ordningsregler 
Ett tillsynspass borjar klockan 16 pa vardagar och klockan 18 pa helger. Vanligtvis arbetar 
tillsynspersonen ensam, men vid stOrre helgdagar da det beraknas att bli mer stokigt, sasom 
Valborg, arbetar tva tillsynspersoner tillsammans. Det är forstarkt tillsyn under lucianatten, 
Kulturnatten och Valborg. Under Valborg är aven flera ur personalen ute i Uppsala centrum 
for att Ulla koll. Tillsynspasset borjar med en genomgang av gardagens tillsynsrapport. En 
rapport skrivs efter vane pass och forvaras i en parm. Da nagra i personalen endast arbetar 
nagra dagar i manaden är denna rapport av sarskild vikt for att bli uppdaterad om forhallanden 
pa gymnasieboendet. Under tillsynsrundan kontrolleras att ordningsreglerna efterlevs, 
exempelvis om stadningen skots men ocksa om brandslackare fungerar och 
utrymningsvagarna dr fria. Framforallt har tillsynsrundan en stodjande och social funktion. 
Stravan är att alla rum och boende ska besokas under ett tillsynspass sa att tillsynspersonen 
kan se hur alla har det men aven vara till hjalp om nagon har problem med exempelvis 
laxlasning. Da de boendets tider varierar och manga tranar mycket varierar tillsynspersonalen 
tillsynsrundan genom att skifta besokstiderna och att besoka elevhemmen i olika ordning. Da 
Solsken bestar av fristaende lagenheter sker tillsynen har av dorrknackning for att kontrollera 
om alit dr lugnt inne i lagenhetema. Vid besok atgardas mindre problem som uppseatt i 
lagenheterna sasom byte av glodlampor. Ansvaret for stone fel pa lagenheten ligger dock pa 
fastighetsagaren. Under tillsynspasset bar aven tillsynspersonen en mobiltelefon som eleverna 
kan ringa till vid behov. Pa morgonen kan ingen tillsynspersonal nas, utan eleven far lama 
ett meddelade pa telefonsvararen som lyssnas av under dagen. Arbetspasset avslutas med att 
tillsynsrapporten skrivs for att vidarebefordra vad som hant under passet. Tillsynspasset 
avslutas klockan 24.00 sondag till torsdag samt klockan 02.00 fredag och lordag natt. Det 
finns en storningsjour nattetid som eleverna kan ringa om nagot fel uppstkt som inte kan 
vanta tills morgondagen, annars uppmanas de att ringa 112. 

Under helgema är det for det mesta lugnt men ibland upplever personalen att det kan bli lite 
mycket att Ora. Dock hander detta valdigt sallan. Under ett arbetspass hinner de ga 1-2 
tillsynsrundor beroende pa hur mycket de stater pa under vagen. I dagslaget an de fiesta elever 
valdigt ambitiosa enligt personalen, sasom elitidrottseleverna och de som gar pa 1113-
programmet pa Katedralskolan, vilket forenklar arbetet for tillsynspersonalen. 

Tillsynspersonalen upplever att arbetstiderna fungerar bra i relation till elevemas aktiviteter, 
studier och fritid. Varken VD:n eller tillsynspersonalen anser att utOkade tillsynstimmar skulle 
forbattra kvaliteten. Dock papekar tillsynspersonalen att det ibland skulle vara skont med 
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ytterligare en tillsynsman under ett arbetspass da de annars alltid arbetar ensamma. De 
upplever ibland att det kan vara svart att hinna med alit under ett arbetspass. 'bland är det 
mycket praktisk som mhste utforas samtidigt som manga elever vill prata eller ha hjalp med 
nagot. Tillsynspersonalen foresihr att de ibland skulle kunna arbetar i par, en kvinna och en 
man som kan gh tillsynsrundan tillsammans for att fa mer tid till att hjalpa de boende. 

Mr den boende flyttar in skrivs ett kontrakt som aven innehaller UGBs ordningsregler. Om 
nagon utav dessa regler bryts av den boende a foljden yarning, avstangning och slutligen 
uppsagning. For mindre foreteelser sker forst en muntlig tillsagning men sker ingen 
forbattring far eleven en skriftlig yarning som skickas till foraldrar och skola. I komplicerade 
fall kopplas aven en advokat in for att hjalpa till, vid exempelvis fortal. Det ar UGBs VD som 
beslutar om avstangning ska ske eller om andra htgarder ska vidtas. Vid misstanke om 
narkotikaanvandning kontaktas ungdomsteamet ph socialtjansten dar en sjukskoterska finns 
som kontaktperson och kan utfora provtagning. 

Personalen phpekar att en regel som är svar att fa alla att folja ar att det ska vara tyst ph 
kvallarna efter klockan 22 ph vardagarna och 23 pa helgerna. Aven staining samt att inte 
tanda ljus at tillhtna är regler som kan vara svara att fa alla boende att alltid folj a. 

Problem med narkotika är, enligt tillsynspersonalen, nagot som forsvunnit under de senaste 
aren ph gymnasieboendet. Dock är det ett antal elever som under det gangna hret stangts av ph 
grund av alkohol och fest. Under det senaste caret är det fler varningar an vanligt som delats ut, 
de fiesta ph grund av alkoholfortaring. Om nagon omyndig person ertappas onykter ph 
boendet ringer personalen omedelbart upp dennes foraldrar. Eleven blir sedan avstangd frhn 
boendet under en till tre veckor och om detta intraffar flera ganger blir personen uppsagd frhn 
boendet. De elever som är myndiga och far dricka alkohol är inte tillatna att dricka eller 
forvara alkohol i gymnasieboendets lokaler. Om flagon ertappas med alkohol stangs den 
boende av 2-4 veckor omgdende. Vid narkotikainnehav avbryts kontraktet med den boende 
omedelbart. 

UGBs personal uppger att de anser att ordningsreglerna är rimliga och att de fungerar bra. 
Tillsynspersonalens uppfattning är att de fiesta elever tycker att det al bra med regler men att 
det är svart att skapa regler som passar alla. En del elever vill ha hardare regler och en del vill 
ha slappare. Da vackning pa morgonen inte langre finns med i uppdraget, vilket fanns 
tidigare, har detta avvecklats. UGB:s personal papekar att det inte finns behov av vackning ph 
morgonen. 

Brandskydd 
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Tidigare undersokning fran ar 2005 papekade att UGB bor se over hur 
brandskyddsinformationen ges ut till eleverna da det framkommit att en betydande del av 
eleverna ansag att de inte fatt tillrackligt med information angdende brandsakerheten. Dock 
var det fler 2012 som ansag att de fat tillrackligt med information. 

Enligt Uppsala Gymnasieboendes VD skickas brandskyddsinformation hem till varje fly elev 
innan de flyttar in. Pa varje rumsclOrr sitter det aven brandinformation upptejpad samt att 
brandmyndigheten deltar i den arliga informationskvallen fore inflyttning dar mer utforlig 
information ges till elever och foraldrar. Brandmyndigheten kommer aven pa kontinuerliga 
inspektioner. Kontaktpersonen fran brandmyndigheten understrok UGBs goda arbete med 
brandskydd och ansag inte att ytterligare information till eleverna kravdes. 

Mat 
Goda mackan har sin verksamhet vid intilliggande ingang till Wattholma. De har fryst mat 
och kan kopas for 30 kr vilket har blivit populart bland de boende. Tillsynspersonalen papekar 
att de fiesta elever klarar av att tillaga mat, framforallt elitidrottarna som är noga med vilken 
mat de ater. Dock dr det nagra fâ elever som visar tecken for atstorningar men rums- och 
korridorskompisar brukar oftast papeka detta for tillsynspersonal som sedan kan prata med 
berord elev. Det har ocksa uppstatt situationer vid ett fatal tillfallen dar elev inte har haft 
pengar kvar till mat. Vid ett tillfalle var det en elev som inte fick pengar av sina foraldrar vid 
forfragan och UGB bidrog da med en liten matpeng. 

Aktiviteter 
Utover informationskvallen som halls vid varje terminsstart anordnas det en grillkvall dar de 
nya eleverna blir presenterade for faddrar och personal. Inga individuella samtals halls men är 
det nagon elev som flyttar in under terminen halls ett individuellt informationssamtal. Det 
halls aven individuella samtal om det verkar som om eleven inte forstatt vilka regler som 
galler. 

Alla elever far ett frikort pa Fyrisfjadern dar de far spela badminton gratis fram till H. 16.00 
pa vardagama och hela helgdagama. For att f eleverna att sporta mer anordnar 
gymnasieboendet aktivitetskvallar vaije vecka dar de samlas pa Fyrisfjadern dar nagra ur 
personalen som laser till idrottslarare hailer i sportaktiviteterna sasom innebandy och 
badminton. En grupp elever spelar korpinnebandy varje vecka. 

Pa onsdagskvallar mellan 19-21 anordnar UGB laxlasning da eleverna far komma till 
Wattholma. Dar finns nagon av tillsynspersonalen tillganglig for laxhj alp. Vanligtvis deltar 
cirka sju elever och oftast handlar det om att de viii ha hjalp med matematik. Vid terminsslut 
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blir det fler ofta fler elever som delar da manga har prov. Ph Facebook har aven en 
plugghOma inrattats dar eleverna kan stalla fragor till en larare som svarar en gang i veckan. 

En tjejkvall arrangeras varannan mhnad dar amnen som ekonomi och matlagning diskuteras. 
Cirka 15-20 elever har deltagit under kvallarna. 

Tillsynspersonal och VD papekade att de garna vill arrangera fler aktiviteter och se fler elever 
delta i dessa. Matlagning och bowling var ett forslag ph aktiviteter men intresset visade sig 
vara for Mgt. Faddrarna kan komma med forslag ph aktiviteter sasom bullbak ph kanelbullens 
dag eller lussebakning. Manga idrottar flera ganger i veckan och nar de val ar hemma vill de 
oftast vila. 

Tillgang 
Ingen med funktionshinder bor ph nagot av gymnasieboendena och inget av dem är 
handikappanpassat. I kontraktet med Uppsala kommun star det att UGB ska anpassa boendet 
om elev med funktionsnedsattning vill bo dar. 

Framtiden 
Hyran ph Wattholma ska hojas med 35 procent vilket blir for Mgt for gymnasieboendets 
verksamhet. Dad& kommer UGB att flytta frail Wattholmas lokaler till Kantom. De rum som 
varit mest efterfragade är dessutom enkelrummen ph Kantom vilket gar att fler elever 
kommer att fa. majliget att bo dar. UGB flyttar frail Wattholma och in ph Kantorn den 30 juni 
2014. 

Vid forra utvarderingen papekades det att UGB vill mOta Upplands Idrottsforbunds Onskemal 
om anpassning till idrottselevemas sarskilda behov, dá antalet idrottselever forvantades Oka. 
Ett onskem5.1 var fler enkelrum med egen toalett och dusch. Detta är nhgot som kommer att 
uppfyllas dd. fler platser med enkelrum finns ph Kantom. 

Annat 
Det finns en del av verksamheten som ligger utover avtalets huvudsyfte. Exempelvis finns det 
ett antal elever som bor kvar Over julen och UGB salter dh in extra resurser. En person 
kommer som tomte och delar ut julklappar och de hjalper aven eleverna att ordna julmat. Ett 
fatal elever med sarskilda familjerelaterade problem har fatt behalla sitt moblemang nar denne 
flyttat frail gymnasieboendet. 

Personalen papekade aven ovriga synpunkter i slutet ph intervjun som utvarderaren valjer att 
lista nedan. 
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- Det yore bra att fà tillgang till en middagsrestaurang dar eleverna skulle kunna samlas 
och ata. 

- Det skulle vara bra med en kurator pa plats som skulle kunna peppa eleverna. 
- Det dr en kort upphandlingstid pa tva ar med eventuell mojlighet for forlangning i tva 

dr till. Den korta tiden forsvarar arbetet med att skriva kontrakt med hyresvardar. 
- Vi är ett bra personalgang som vet hur vi ska arbeta cid vi har mycket erfarenhet. 
- Tillsynspersonalen upplevde att de ibland kande sig otillrackliga. Det yore bra att fâ 

mer tid med eleverna. Forslagsvis att de ibland skulle kunna arbeta parvis, en man och 
en kvinna. 

De boende 
detta avsnitt är huvuddelen av materialet hamtat fran den enkat som delades ut till de 

boende. En komplett redovisning av svaren presenteras i bilaga 3. 

Tabell 2. Antal deltagare, antal boende och svarsfrekvens vid enkatundersokning per 
gymnasieboende 

Antal svar 
Antal 

boende Svarsfrekvens 
Wattholma 32 61 52,5% 
Kantorn 36 72 50,0% 
Tovader 13 24 54,2% 
Solsken 38 71 53,5% 
Totalt 119 228 52,2% 

Av de 119 som svarade pa enkaten är 52,1 procent kvinnor och 47,9 procent man. 71,2 
procent av de svarande är under 18 ár. Majoriteten, 90,7 procent, uppger att de studerar ett 
studieforberedande program, medan resterande, 9,3 procent, studerar ett yrkesforberedande 
program. 

Drygt halften, 49,2 procent, uppger att de har bott pa gymnasieboendet i Uppsala i tva hela 
terminer eller mer medan 50,8 procent har bott pa gymnasieboendet i mindre an tva hela 
terminer. Vid undersokningstillfallet bodde cirka 60 procent av eleverna i korridorsrum, 35 
procent bodde i dubbletter och fem procent i annat sasom enkelrum. 

57,8 procent av de svarande som är under 18 dr uppger att de aker hem oftare an varannan 
helg. Hr de svarande Over 18 Ar är det 17,6 procent som dicer hem mer an varannan helg. 

Svaren i detta avsnitt angdende svarsfrekvensen och de boende stammer val overens med 
utvarderingen frail 2012. 
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Boendet 
I enkaten ingick en frAga dar de boende fick uppge hur de generellt trivs pa gymnasieboendet. 

Tabell 3. Hur trivs du pa gymnasieboendet? 
Antal Andel 

Mycket bra 58 48,74 % 

Ganska bra 55 46,22 % 

Ganska daligt 5 4,20 % 

Mycket dAligt 1 0,84 % 

Totalt 119 100 

En majoritet av de svarande, 94,96 procent, trivs mycket eller ganska bra pa gymnasieboendet 
varav 48,74 % trivs mycket bra. Detta är en hogre andel an i utvarderingen frail 2012 da 82 
procent trivdes ganska eller mycket bra och varav 33,3 procent trivdes mycket bra. 

Tabell 4. Fordelat per gymnasieboende: Hur trivs du pa gymnasieboendet? 
Wattholma Solsken Kantorn Tovader 

Mycket bra 31,25% (10) 57,9% (22) 47,2% (17) 69,2% (9) 
Ganska bra 62,55 % (20) 39,5 % (15) 47,2 % (17) 23,0 % (3) 
Ganska claligt 3,1 % (1) 2,6 % (1) 5,6 % (2) 7,8 % (1) 
Mycket claligt 3.1 % (1) 0 0 0 

Totalt 100 (32) 100 (38) 100 (36) 100 (13) 

Mellan de olika boendena Aterfinns inga stone skillnader. Wattholma har nagot thrre som 
trivs mycket bra i jamforelse med de andra men det var dock fa som trivdes daligt. Detta är en 
forbattring i jamforelse med utvarderingen frail 2012 da 30 procent trivdes ganska daligt pa 
Wattholma. Att majoriteten trivs speglar Awn svaren till fragan om de hellre skulle vilj a bo pa 
nagot annat gymnasieboende. 

Tabell 5. Skulle du hellre vilja bo pa nagot av de andra gymnasieboendena i Uppsala? 
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Svarsfrekvens 

Jo 27,12 % (32) 

Nej 72,88 % (86) 

Totalt 100 % (118) 

72,88 procent svarade att de inte viii byta gymnasieboende vilket dr i samma storleksordning 
som utvarderingen fran 2012. Det aterfinns dock skillnader mellan vad de boende pa 
gymnasieboendena anser. Pa Wattholma viii stOrst andel, 59 procent bo pa nagot annat 
gymnasieboende. 30,8 procent av de boende pa Tovader viii byta, 16,21 procent pa Solsken 
och 8,33 procent pa Kantorn. Av dem som skulle vilja byta boende är det flertalet som anger 
Solsken eller Kantorn istallet for sina nuvarande gymnasieboende. 

"Ja, heller Kantorn an Wattholma for att koken drar ner standarden mycket." 
"Wattholma har ingen wifi eller natverk som gOr att det blir tufft att Ora laxor ph datorn genom 
skolan." 
"Wattholma är stokigast och ofraschast har jag hort" 
"PA Kantorn ph grund av mycket battre rum, korridorer och kanner fler personer dal." 
"Ja jag skulle hellre bo vid Kantorn, Solsken med ett par andra personer." 
"Jag kan tanka mig att bo ph Solsken pga man har ett eget kok som ingen annan smutsar ner i." 

Av de som inte ville byta boende kommenterade ofta att narheten till skolan var avgarande. 

"PA Solsken for dar ar det narmare till skola och idrott" 
"Bor nara till skola har men tycker att det ar synd att koken ar i sh. daligt skick" 

I enkaten fragades det aven efter hur eleverna upplever standarden pa boendet. Detta 
efterfragades bade generellt och pa vissa funktioner mer specifikt. Svaren pa dessa fragor 
presenteras i tabell -6. 

Tabell 6. De boendes fisikt om standarden pt koks-, hygien- och tvattutrymmen i 
gymnasieboendet samt standarden pi gymnasieboendet. 
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Mycket bra Ganska bra Ganska 
dfiligt Mycket dfiligt Totalt 

Hur tycker du standarden är pa ditt 
gymnasieboende? 15,97 % (19) 55,46 % (66) 26,05 % (31) 2,52 % (3) 100 % (119) 

Hur tycker du standarden dr pa kiiket i ditt 
boende? 10,08 % (12) 31,93 % (38) 42,02 % (50) 15,97 % (19) 100 % (119) 

Hur tycker du standarden är pa 
hygienutrymmena (dusch och badrum) i ditt 
boende? 

20,17 % (24) 51,26 % (61) 24,37 % (29) 4,2 % (5) 100 % (119) 

Hur tycker du standarden är pa 
tvattutrymmena (tvattmaskin mm) i ditt 
boende? 

19,83 % (22) 51,72 % (60) 24,14 % (28) 4,31 % (5) 100 % (116) 

Av samtliga boende har 76,5 procent svarat att standarden pa gymnasieboendet dr ganska 
eller mycket bra vilket dr i likhet med utvarderingen fran 2012. Aven i likhet med den fOrra 
utvarderingen var det en lagre andel pa Wattholma, 62 procent, som anser att 
gymnasieboendet är bra. Pa de ovriga gymnasieboendena var det mellan 70-80 procent som 
ansag att gymnasieboendet var bra. 

En majoritet, 57 procent, av de svarande uppger att standarden pa koket är mycket eller 
ganska daligt vilket ocksà är i likhet med utvarderingen fran 2012. Dock är det en mindre 
andel i denna utvardering fran 2014 som anser att standarden pa koket är mycket dalig, 15,97 
procent i jamforelse med 24,7 procent ár 2012. Pa Wattholma är det storst andel, 75 procent 
som anser att standarden pa koket är ganska eller mycket dalig. pa Kantorn är flest boende 
najda med standarden pa koket, 61 procent som anser att den är bra. 

"Standarden i koken behover rustas upp." 
"Koken dr jattesnuskiga." 

Nar det galler standarden pa hygienutrymmena har 70,6 procent av eleverna angett mycket 
eller ganska bra vilket ar lagre an 2012 da 80 procent ansag detsamma. Av de boende pa 
Wattholma och Kantorn anser en majoritet, 78-86 procent, att hygienutrymmena var ganska 
eller mycket bra. Pa Solsken är det en nagot mindre andel, 63 procent som anser detsamma. 
Pa Tovader anser en majoritet, 61 procent, att hygienutrymmena dr ganska eller mycket 
daliga. 

"Ha mer koll ph badrumsstadning." 

70,7 procent av de boende anser att standarden pa tvattutrymmena är ganska eller mycket bra. 
Detta är nagot lagre andel som är najda an 2012 da 77,2 ansag detsamma. I en jamforelse 
mellan de olika gymnasieboenden var de boende pa Kantorn mest najda, da cirka 90 procent 
ansag att tvattutrymmena var bra. Det var en liknande andel pa Solsken och Wattholma som 
ansag att tvattutrymmena är bra, cirka 66 procent. Sasom i tidigare utvardering var det pa. 
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Tovader som lagst andel som var najda, dá 46 procent ansag att standarden ph 
tvattutrymmena var bra. En del av kommentarerna i enkaten berorde just tvattutrymmena 
shsom att det kostar att tvatta. Pa Wattholma och TOvader kostar det tio kronor att tvatta. 

"Jag tycker att det är fjantigt och onodigt att vi ska behova betala for att tvdtta. Hyran är 
tillrdckligt dyr. Det är tillrdckligt dyr hyra sá att ni bor ha rad med internet och gratis tvatt. 
Vi har ju faktiskt eget tvdttmedel. Viii garna ha en forklaring pa varfor det kostar att tvatta." 

"Det är daligt att man tvingas betala for att tvdtta sina kidder! Vi behover ett nytt strykjarn 
och brada!" 

"Fixa tvattrummet" 

"En strykbrada i tvattstugan skulle vara mycket uppskattad. Likasa en tvattbalja som är 
tankt for att kunna handtvatta manuellt." 

Studiemiljon 
For att ta reda ph hur de boende upplever studiemiljon fick de ta stallning till foljande fraga: 
"Hur tycker du att studiemiljon ar ph gymnasieboendet?" 

Tabell 7. "Hur tycker du att studiemiljon är pa gymnasieboendet?" 
Svarsfrekvens 

Bra 44,44 % (52) 
Ganska bra 47,01 % (55) 
Ganska dalig 6,84 % (8) 
DA.lig 1,71 % (2) 
Totalt 100 % (117) 

Majoriteten av de boende, 91,5 procent anser att studiemiljon dr bra eller ganska bra vilket dr 
liknande resultat som hi-  2012. Resultaten skiljer sig inte mellan de olika gymnasieboendena 
vilket det inte heller gjorde ar 2012. 

De boende gays mojlighet att kommentera studiemiljon. Nagra av de boende ansag att 
studiemiljon dr dalig och papekade att de beror pa att det ofta är for hog ljudvolym och att det 
är lyhort mellan rummen. 

"Ibland kan det vara lite hogljutt i ldgenheterna runtomkring." 
"Ibland hogljutt, oftast efter tio pa kvallarna" 
"Ibland kan det bli hogljutt ndr rumskompisarna tar med kompisar. Hogljutt ndr musik spelas!" 
"Om man bor i dubbelrum sa är det inte alltid tyst." 
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"Oftast bra, men hander ibland att det dr spring ute i korridoren." 

Nagra kommenterade aven att det är problem med internetuppkoppling. 
"Tracilost natverk har mycket svart all fa teckning i byggnaden vilket forsvarar studerandet." 
"Internet horde finnas pa boendet da alla pluggar och maste ha det." 
"Dra in ett fiberoptiskt internatkabel i huset" 
"Wattholma har ingen wifi eller natverk som gar att det blir tufft att Ora laxor pa datorn genom 
skolan." 

Det var aven ett antal som kommenterade att det var en bra studiemiljo. 
"Det är ganska tyst alltid." 
"Det gar bra stanga in sig och plugga" 
"Jag stars inte av min rumskamrat" 
"Ingen skriker" 

I enkaten stalldes aven fragan om hur den boende upplever att franvaron fran skolan ser ut nu 
jamfort med innan flytten till gymnasieboendet. De boendes svar framgar i tabellen nedan. 

Tabell 8. "Hur upplever du att din franvaro fran skolan ser ut nu jamfort med innan du 
flyttade till gymnasieboendet?" 

Svarsfrekvens 

Mycket mindre franvaro 
nu 

9,4 % (11) 

Lite mindre franvaro nu 8,55 % (10) 

Ingen skillnad 67,52 % (79) 

Lite mer franvaro nu 9,4 % (11) 

Mycket mer franvaro nu 5,13 % (6) 

Totalt 100 % (117) 

Majoriteten av elevema ansag att frcinvaron fran skolan inte andrats sedan de flyttade in pa 
gymnasieboendet. I 2012 ars utvardering fanns inte svarsaltemativet - ingen skillnad och 
darmed dr resultaten inte direkt jamforbara med varandra. Det var 17,9 procent som ansag att 
franvaron minskat. Flera som ansag detta kommenterade med att de fatt Mare rutiner sedan 
de flyttat in och att de slipper aka mycket kollektivtrafik. 

"Jag kan ta mig till skolan utan buss etc och jag ser ingen anledning att stanna hemma frail skolan 
pa ett tomt elevhem." 
"Narmare till skolan. Mindre sena ankomster pga kollektivtrafiken" 
"Att jag inte pendlar varje morgon nu som forut." 
"Man har blivit mer disciplinerad Mr" 
"Slipper pendla varje dag vilket var valdigt slitsamt!" 
"Narmare skolan, soya langre, orka dagarna" 
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"Trivs battre ph skolan samt har ett mer trivsamt boende" 
"Jag tycker att det dr jattebra att Uppsala gymnasieboende finns. Mina studieresultat har forbattrats 
sedan jag flyttade hit eftersom jag slipper Aka sa mycket buss fram och tillbaka fran skolan." 

Det var 14,5 procent som ansag att deras franvaro okat sedan de flyttat in. En del 
kommenterade aven detta. 

"Dalig somn. Som sagt lyhort och det finns en del nattugglor liar." 
"Jag har daligt immunforsvar och blir jattelatt smittad av de andra ph elevhemmet." 
"Nara till stan finns roligare saker som lockar dh det inte finns foraldrar som tjotar." 
"Lattare att smita har = sjuk = hemma fran skolan." 

Men de fiesta som kommenterade sin okande franvaro handlade det dock ofta om andra 
orsaker an sjalva gymnasieboende. 

"Det har inget med elevhemmet att Ora. Jag har bara varit mer sjuk flu. ,' 
"Att jag borjat pa gymnasiet med hogre studietakt och stone studielass vilket leder till att stressen 
Or mig sjuk oftare." 
(Samma som ovan) 

"PA grund av min sport." 
"Har lakarintyg for detta. Har inte att Ora med att jag flyttat hemifran." 
"Sjukdom, psykisk ohalsa." 

Regler och ordning 
I enkaten ingick en serie pasthenden anghende de ordningsregler som finns for 
gymnasieboendet. Alla dessa phsthenden var formulerade positivt, det viii saga phsfaenden 
som yrkade att regeln efterlevs. Ph en fyrgradigskala fick eleverna ange om de anskg att 
pastaendet stammer bra eller daligt. De forsta phsthendena berorde hur reglerna efterlevs och 
ph de fOljande pasthendena fick de boende mojlighet att svara pa om de ansag att en regel var 
viktig eller inte. Svaren presenteras nedan i tabell 9. Manga kommentarer handlade om 
reglerna. 

Nagra anser att det skall vara farre och mindre stranga regler. 

"Tycker det dr for strikt for manga regler. Vi kan arida ta ansvar." 
"Mindre knepiga regler och lattare regler" 

Andra anser att reglema bar foljas upp hardare. 

"Skulle kunna vara hardare med ordningen i koket" 
"Se da folk misskoter sig och ge dem yarning!" 
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Tabell 9. Stallningstaganden till regeln att besokare inte far vara kvar ph 
gymnasieboendet senare an klockan 22pã vardagar och klockan 23 pa helger. 

Stammer Stammer Stammer Stammer 
Totalt mycket bra ganska bra ganska dfiligt mycket dfiligt 

Att regeln fOljs... 37,29 % (44) 52,54 % (62) 8,47 % (10) 1,69 % (2) 100 % (118) 

Att regeln är viktig att folja... 17,95 % (21) 35,9 % (42) 27,35 % (32) 18,8 % (22) 100 % (117) 

Av de svarande dr det 89,8 procent som anser att regeln efterlevs mycket eller ganska bra. I 
utvarderingen fran ar 2012 var det farre, 71,6 procent som ansag samma sak. Det var 53,8 
procent som ansag att regeln är viktig, vilket är liknande resultat som fran ar 2012. Det är 
alltsa en stone andel som anser att regeln efterlevs an 2012 men lika stor andel som anser att 
den dr viktig. I jamforelse mellan gymnasieboendena skilde det sig inte markant. 

Tabell 10. Stallningstaganden till regeln att overnattande besokare maste anmalas 
senast dagen innan overnattning ska ske. 

Stammer Stammer Stammer ganska Stammer Totalt 
mycket bra ganska bra dfiligt mycket dfiligt 

Att regeln foljs... 44,07 % (52) 43,22 % (51) 10,17 % (12) 2,54 % (3) 100 % (118) 

Att regeln är viktig att folja... 21,55 % (25) 32,76 % (38) 30,17 % (35) 15,52% (18) 100 % (116) 

Pa fragan om overnattande besokare maste anmalas instamde 87,2 procent av de boende att 
regeln efterfoljs mycket eller ganska bra. Detta är en hogre andel an 2012 da det var 67 
procent som instamde aft regeln efterlevdes. Det är 54,3 procent av de boende som anger att 
detta var en viktig regel, vilket overensstammer med resultatet fran 2012. Det dr alltsa en 
storre andel som anser att regeln efterlevs an 2012, men lika stor andel som anser att den är 
viktig. Det skilde sig inte markant mellan de olika boendena. Det var en del kommentarer som 
berorde derma regel och manga upplevde att den var for hard. 

"Inte lika mycket regler luing besokare. Jag har hyrt ett rum = "mitt" rum sa lange jag skoter mig. 
Tycker att man borde fa ha hit kompisar som man viii sa lange det skots." 

"Det enda skulle vara att tillsyn ibland kan vara lite val harda vad galler besoksreglerna. Jag forstar 
sjalvklart varfor reglerna finns men om det i efterhand kommit fram en regel om besok (ex tider 
och foranmalan) inte foljts behovs det kanske inte laggas sa stor vikt vid sa lange som besoket inte 
fatt nagon "bieffekt". Det racker kanske med en enkel paminnelse om reglerna och kanske en 
forklaring om varfor de finns." 
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"Jag tycker att det är onodigt att man bor beratta innan kl 22 och kyallen innan om man ska ha 
besok som overnattar. Vad ska man Ora om det är akut? Varfor kan man inte anmala nar man 
vet?" 

Tabell 11. Stallningstagande till regeln att det skall vara tyst i huset efter klockan 22. 
Stammer Stammer Stammer Stammer mycket 

mycket bra ganska bra ganska daligt daligt Totalt 

att regeln foljs.. 23,28 % (27) 43,1% (50) 20,69 % (24) 12,93 % (15) 100 % (116) 

att regeln är viktig att folja... 61,21 % (71) 25,86 % (30) 8,62 % (10) 4,31 % (5) 100 % (116) 

Av de svarande instamde 66,4 procent att denna regel efterlevs bra vilket är i likhet med 2012. 
Detta är den regel som flest av de boende anser inte foljs cid 33,6 procent anser detta. Cirka 87 
procent anser att pastaendet om att regeln hr viktig stamde mycket eller ganska bra vilket 
Overensstammer med resultatet fran 2012. Det hr storst andel, cirka 16 procent pa Kantorn och 
pa Wattholma som ansag att denna regel efterlevs mycket daligt. Pa Wattholma var det alien 
flest, 28 procent som ansag att regeln efterlevdes ganska daligt. 

Tabell 12. Stallningstagande till regeln om forbud mot rokning, levande ljus och rokelse 
inomhus. 

Totalt 
Stammer mycket Stammer ganska Stammer Stammer mycket 

bra bra ganska dfiligt dfiligt 

att regeln foljs... 63,25 % (74) 27,35 % (32) 6,84 % (8) 2,56 % (3) 100 % (117)  

att regeln är viktig att folja... 62,39 % (73) 24,79 % (29) 8,55 % (10) 4,27 % (5) 100 % (117) 

Av de svarande angav cirka 90 procent att det stammer bra att denna regel efterlevs, vilket hr 
liknande resultat med den foregaende utvarderingen. 88 procent svarande att denna regel är 
viktig vilket alien det stammer med utvarderingen frail 2012. Pa Wattholma var det en stOrre 
andel som ansag att denna regel inte efterfoljs cirka 20 procent i jamforelse med de andra tre 
boendena dal-  cirka 3-8 procent ansag detsamma. 

Tabell 13. Stallningstagande till regeln om att de gemensamma utrymmena stadas. 
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Stammer mycket Stammer ganska 
bra 

Stammer 
ganska daligt 

Stammer 
mycket dfiligt 

Totalt 

bra 

att regeln foljs... 35,34 % (41) 43,97 % (51) 12,07 % (14) 8,62 % (10) 

100 % (116) 

att regeln dr viktig att folja.. 70,69% (82) 20,69% (24) 6,9% (8) 1,72% (2) 100 % (116) 

Den fjarde och sista regeln som enkaten behandlade undersokte huruvida de svarandes 
attityder är till regeln att de gemensamma utrymmena skall steidas enligt ett uppgjort schema. 
Av de svarande instamde 79,3 procent att regeln efterlevs ganska eller mycket bra. Ar 2012 
var det cirka 67 procent som svarade samma sak vilket tyder pa att regeln nu efterlevs i stOrre 
utstrackning. Huruvida det var viktigt att regeln foljs svarade cirka 90 procent att det stamde 
bra vilket är i likhet med 2012. Det ar alltsa en stone andel som anser att regeln efterlevs ar 
2014 an dr 2012 men lika stor andel som anser att den är viktig. 

I jamfOrelse mellan de olika gymnasieboendena var det storst andel, 34,4 procent, pa 
Wattholma som ans5g att denna regel foljs daligt. Pa Kantom och Tovader var det cirka 25 
procent som ansag detsamma. Pa Solsken var det enbart tre procent som ansag att denna regel 
inte efterlevs. Men Solsken är det boende dar det finns fa gemensamma ytor. En del av 
kommentarerna berorde denna regel. 

"Andra ska inte behoya hjalpa till nar nhgon har stadyecka. Has man stadyecka s5 ska sjalyklart 
den personen gh ut med soporna och inte nhgon annan. Samt stada koket VARJE dag och inte 
slippa undan for all man smorat for tillsyn. En person fick en yarning dà denne inte hade stadat sh 
bra men en annan person fixade sh att tillsyn delade ut en lapp till &riga dh denne ocksh stadat 
dhligt dar det stod att man "skulle hjalpas at att stada." Sarbehandling uppskattas inte." 

"Ha mer koll ph badrumsstadning" 

"Visa de nya runt och beratta hur stadningen bor gâ till ph de olika omrholena." 

Tillsyn och vuxenstod 
I enkaten stalldes en fraga om de boende ansag att tillsyn behovs pa gymnasieboendet. 66,9 
procent ansag att tillsyn inte behovs vilket ar lagre an 2012 da 87 procent ansag att tillsyn 
behovdes. Dock var det ett flertal av de som svarade att de inte ville ha tillsyn som anda 
angav vilka tidpunkter som tillsyn behovs under dygnet vilket kan ifragasatta deras svar. De 
boende fick aven ange vilken tidpunkt de tycker att tillsynen framst behovs. Har fick de 
svarande mojlighet att ange mer an ett svarsalternativ. 
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Tabell 14. "Nar tycker du att tillsyn framst behovs?" 
Svarsfrekvens 

Morgon 12,35 % (10) 

Dag 30,86 % (25) 

Kvall 88,89 % (72) 

Natt 23,46 % (19) 

Helg 38,27 % (31) 

Som tabellen visar har flest personer angett att tillsyn behovs pa kvallen, darefter är det helg-
och dagtid som är den mest efterfragade tidpunkten. I utvarderingen frail 2012 var det 
kvallstid, helg och natt som var de mest frekventa valda alternativet. Det är alltsa fler som 
efterfragar tillsyn under dagtid 2014. Jag aterkommer till detta i fagan nedan. 

"Vara pa elevhemmet vid mer exakta tider sâ att det blir enklare att traffa dem. " 

I enkaten ingick aven nagra fragor om de boendes upplevelser av tillsynens tillganglighet och 
bemotande. Fragorna var formulerade som pastaenden och svaren redovisas i tabell 15. 

Tabell 15. Stallningstagande till pAstienden angaende tillsynen. 

Stammer 
mycket bra 

Stammer 
ganska bra 

Stammer 
ganska dfiligt 

Stammer mycket 
dfiligt 

Totalt 

Jag vet hur jag kan komma i kontakt med 
tillsynspersonalen. 74,58 % (88) 22,03 % (26) 2,54 % (3) 0,85 % (1) 100 % (118) 

Jag upplever att det dr enkelt att komma i 
kontakt med tillsynspersonalen. 

45,3 % (53) 34,19 % (40) 13,68 % (16) 6,84 % (8) 100 % (117)  

Tillsynen skots pa ett respektfullt sat. 58,47 % (69) 32,2 % (38) 6,78 % (8) 2,54 % (3) 100 % (118)  

96,6 procent, oavsett gymnasieboende, instamde i pastaendet att de vet hur de skall komma i 
kontakt med tillsynspersonalen vilket är i likhet med resultatet fran utvarderingen 2012. 79,5 
procent svarade att det är enkelt att komma i kontakt med tillsynspersonalen vilket är lika som 
2012. Nagra forslag som framkom i kommentarerna i enkaten handlar om tillsynens 
tidsmassiga omfattning. Till skillnad mot 2012 da fler efterfragade tillsyn nattetid sasom med 
en jour, var det stone andel som efterfragade tillsyn dagtid. Flera namnde att de vill ha 
utokade telefontider dagtid. 

"Telefontid ph dagarna, speciellt ph helger." 
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"Att de blir mer lattnadda (telefon) under den tid de ej är pa boendet." 
"Vara lattare att na via tillsynsmobilen och inte ha vissa telefontider" 
"Battre tider (telefon)" 
"Tycker tillsyn borde ha battre telefontider sh man kan na dem om det dr akut" 

Dessutom var det ett flertal elever pa Solsken som efterfragade mer tillsyn. 
"Ph Solsken kommer tillsyn inte lika ofta och kontrollerar att det dr lugnt ph kvallarna som ph 
andra elevhem." 
"Att de kommer 1 gang/dag/veckan stallet for 1/2 ggr per dag." 
"Komma till lagenheterna oftare (Solsken). Kolla stadningen" 
"Mer kontrollering ph Solsken av tillsyn!" 
"Stadning ph Solsken borde kontrolleras mer, som det Ors i korridorerna" 

Cirka 90,7 procent instamde i pastaendet att tillsynen skOts pa ett respektfullt sat. Resultatet 
stammer val overens med utvarderingen 2012. En del kommentarer berorde detta. 

"Battre koll ph att staining foljs bla mycket tomma hot i form av lappar men lite agerande utifran 
vad som dr sagt. Pinsamt och skamligt for er del. Personer kanner att de kan Ora som de behagar." 
"Vaga saga till da det behovs stadas utan att folk ska bli radda for yarning." 
"Hjalpa till vid onskem51 och lyssna! och ha Mitre kontakt!" 
"Fraga mer hur dagen varit, ingen annan bryr sig" 

Nagra valde att ta upp enskilda handelser som handlade om respekt av tillsyn. 

"Tillsyn kan borja lyssna ph onskernal jag har bat om forflyttning flera ganger och jag vet att det 
finns lediga rum men de vagrar lyssna!" 

"Andra ska inte behova hjalpa till nar nagon har stadveeka. Har man stadvecka sh ska man 
sjalvklart den personen gh ut med soporna och inte flagon annan. Samt stada koket VARJE dag 
och inte slippa undan for att man smorat for tillsyn. En person fick en yarning dh denne inte hade 
stadat sa bra men en annan person fixade sh att tillsyn delade ut en lapp till &riga da denne ocksh 
stadat daligt dar det stod att man "skulle hjalpas at all stada." Sarbehandling uppskattas inte." 
(Upprepning av tidigare. Tas bort ph ett stalle) 

"Blir aven krankt av att ar efter 'dr fh inbjudan till sk. "tjejkvall" dá jag upprepade ganger sagt all 
jag inte viii ha med det att Ora pga respekloshet. Har aven blivit tillsagd att ta ph mig byxor for att 
den "manliga personalen jobbar idag! samtidigt som penispersoner far gh hur nakna de vill utan att 
bli tillsagda. Inte snallt!" 

De boende fick ocksa ta stallning till en serie fragor om de anser att det är viktigt att 
tillsynspersonalen utfor en viss funktion pa deras gymnasieboende. De boende fick aven 
mojlighet att svara pa om funktionen i nulaget uY'ors av tillsynspersonalen. I tabellen nedan 
redovisas andelen av de svarande som instamde i dessa pastaenden, det viii saga, de som 
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angav "Stammer mycket bra" eller "Stammer ganska bra". Hela svarsfOrdelningen aterfinns i 
bilaga 3. 

Tabell 16. Andel av de svarande som instamde i pastaendet att funktionen är viktig och i 
pAstfiendet att funktionen utfors av tillsynspersonalen. 

Funktion 

Andel svarande som 
instamde i att 

funktionen är viktig 

Andel svarande 
som instamde i att 
funktionen utfiirs 

Hjalpa de boende med tekniska/praktiska problem. 97,4 % 79,7 % 
Hjalpa de boende nar olyckor intraffar. 96,5 % 57,3 %* 
Stotta de boende om de mar daligt. 91,5% 63,2%* 
Hjalpa de boende med laxlasning. 89,5 % 77,8 %* 
Kontrollera att reglerna foljs. 88,8% 51,7% 
Hjalpa de boende med att losa konflikter 83,5 % 45,3 %* 

*Mer an 30 % som angett Vet ej 

Av tabellen framgar det att de boende anser att det är mest viktigt att tillsynspersonalen 
hjalper dem nar de far tekniska/praktiska problem, nar olyckor intraffar, stotta dem nar de mar 
daligt, hjalpa dem med laxlasning och att kontrollera att reglerna efterlevs. Detta resultat 
overensstammer med utvarderingen fran 2012. Dock är det manga som uppgett vet ej 2014. 
For de fiesta av funktionerna anser de boende att tillsynen inte riktigt utfors och andelen som 
instammer att funktionen utfors har sjunkit for de fiesta funktioner sedan 2012. 

Att hjalpa de boende med tekniska problem anses som en viktig funktion, men lagre andel 
anser att detta uOrs och har sjunkit fran 91,2 procent 2012 till 79,7 procent instammer 2014. 
Aven nagra kommenterade detta. 

"Bli battre pa att hjalpa till nar saker gar solider osv." 
"Logo ev fel" 

Att fa hj alp nar olyckor intraffar anses vara en viktig funktion. Aven RV denna funktion ar det 
farre som anser att den utfors och har sjunkit fran 2012 da 76,1 procent anser att det utfordes i 
jamforelse med 57,3 procent 2014. Observera dock att det var en stor andel som angav Vet ej. 

Det var lika manga av de boende 2014 som anser att tillsyn utfor funktionen att hjalpa de 
boende med laxlasning pa motsvarande sat som 2012. 

En annan skillnad i jamforelse med utvarderingen 2012 dr andelen som anser att tillsynen 
kontrollerar att reglerna foljs. 2012 var det 84,4 procent som ansag att denna funktion 
utfordes. 2014 var det 51,7 procent som ansag att detta stamde. Lika stor andel 2014 och 2012 
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anser att denna funktion ar viktig. Manga valde aven att kommentera att tillsyn bor.  Oka och 
framst inom koksstadningen. 

"Kollar sa boende ej skolkar, Ora nagot snabbare om det är nagot som inte skots tex disken." 
"Se da folk misskoter sig och ge dem yarning!" 
"Mitre koll pa att stadning foljs." 
"Komma till ldgenheterna oftare (Solsken). Kolla stddningen." 
"Ha stone kray pa dem som har stadyecka, speciellt i koken." 
"Att de ser till att stadschemat foljs" 

Andelen som anser att funktionen med att tillsynen hjalper de boende att losa konflikter utfors 
hade ocksa. sjunkit. Ar 2012 ansag 70,7 procent att denna funktion utfordes ganska bra eller 
mycket bra. Ar 2014 hade andelen sjunkit till 45,3 procent. Observera dock att mai-1ga svarat 
Vet ej. 

En del av de boende papekade ocksa vilket bra jobb som tillsynen ger. 
"Tycker faktiskt att de är bra som de är" 
"..de är bra" 
"Inte mycket, de Or redan ett bra jobb :)" 
"vet inte riktigt tror att det dr bra som det är tror jag." 

Trakasserier och droger 
Ett antal fragor stalldes i enkaten for att undersOka hur ordningen är pa gymnasieboendet. 
Fern fragor stalldes dar de boende bland annat fick ange om de har blivit utsatta for 
trakasserier eller blivit storda av berusade personer som antingen bott ph eller besoker 
boendet. 

Tabell 17. Enkatsvar pa fragor angaende trakasserier pa gymnasieboendet. 

Aldrig 
Nagon enstaka 

gang 
Vid ett flertal 

tillfallen 
Totalt 

Har du kant dig antastad/trakasserad, sexuellt eller pa annat 
sat, av personer som bor ph boendet? 

91,3 % (105) 6,96 % (8) 1,74 % (2) 100 % (115) 

Har du kant dig antastad/trakasserad, sexuellt eller pa annat 
shit, av personer som besokt boendet? 

93,91 % (108) 4,35 % (5) 1,74 % (2) 100 % (115) 

8,7 procent av de boende angav att de kant sig antastad/trakasserad, sexuellt eller pa annat sat 
av personer som bor ph boendet nagon eller flera ganger. Ar 2012 var det 4,4 procent som 
svarade detsamma. Sasom 2012 var det fler kvinnor an man. 2014 var det 'Alta kvinnor och tvh 
man som angav att det blivit antastade av nagon boende. I jamforelse mellan de olika 
gymnasieboendena var det enbart ph Solsken som nagon (tva personer) upplevt detta vid ett 
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flertal tillfallen. Pa Kantorn var det flest personer (fern personer) som upplevt detta flagon 
enstaka gang. 

I likhet med utvarderingen ar 2012 var det farre som personer som angav att de blivit 
antastade eller trakasserade av besokande personer. Sammanlagt var det 6,1 procent av de 
boende 2014 som angav att de nagon gang blivit antastade eller trakasserade av boende eller 
besokare och ar 2012 angav 1,1 procent detta. Pa Wattholma var det storst andel, 21,9 procent 
som svarade att de blivit utsatta flagon enstaka gang. 

Tabell 18. Enkatsvar pa fragor angaende alkohol och narkotika 
Aldrig Nfigon enstaka 

Ong 
Vid ett flertal 

tillrallen Totalt 

berusade/drogpaverkade personer som bor pa 
elevhemmet? 85,22 % (98) 13,04 % (15) 1,74 % (2) 100 % (115) 

berusade/drogpaverkade personer som besokt 
elevhemmet? 86,96 % (100) 11,3 % (13) 1,74 % (2) 100 % (115) 

Har du sett/blivit kontaktad av flagon som viii salja 
narkotika i huset? 97,35 % (110) 1,77 % (2) 0,88 % (1) 100 % (113) 

14,8 procent anser att de flagon gang eller vid ett flertal tillfallen blivit storda av berusade 
eller drogpaverkade boende och 13,0 procent av flagon besokare. Detta overenstammer med 
utvarderingen frail dr 2012. Wattholma var det boende dar flest angivit att det blivit storda av 
bade boende och besokare som varit alkohol- eller drogpaverkade. 

Det var 2,7 procent som angav att de blivit kontaktade av nagon som viii salja narkotika i 
huset vilket är i likhet med utvarderingen fran 2012. Framst uppges detta ha skett pa Solsken 
dar en person angav att det skett vid ett flertal tillfallen och en angav vid nagot enstaka 
tillfalle. 

Sakerhet 
For att fa reda pa om de boende kande sig tillfreds med den information de fatt angaende 
brandsakerheten fick de ta stallning till foljande pastaende: "Jag har fatt tillracklig 
information om vad jag skall Ora vid en eventuell brand i byggnaden". Svaren redovisas 
nedan i tabell 5. 

Tabell 19. Enkatsvar pa fragan "Jag liar fait tillracklig information om vad jag skall 
Ora vid en eventuell brand i byggnaden." 
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Stammer 
mycket bra 

Stammer 
ganska bra 

Stammer 
ganska 
dfiligt 

Stammer 
mycket 
dfiligt 

Totalt 

Jag har fat tillracklig information om vad jag 
skall Ora vid en eventuell brand i elevhemmet. 

48,31% (57) 33,05 % (39) 15,25 % (18) 3,39 % (4) 100 % (118) 

Majoriteten, cirka 95 procent av de boende anser att de har fat tillrackligt med information 
vilket är en stor skillnad mot resultatet fran utvarderingen 2012. Da var det endast 57 procent 
och hr 2005 var det 34 procent som ansag att de hade fatt tillrackligt med information. 

Diskussion 
Foretaget Uppsala Gymnasieboende AB (UGB) bedriver gymnasieboendesverksamhet med 
tillsyn ph uppdrag av Uppsala Kommun. Denna utvardering syftar att undersOka hur denna 
verksamhet fungerar och jamfora resultatet med tidigare utvardering fran 2012. 

Ett antal skillnader har uppmarksammats fran 2012 och kommer att behandlas i avsnittet 
nedan tillsammans med identifierade utvecklingsomraden. 

Utvarderarens overgripande intryck är att verksamheten fungerar val. Majoriteten av de 
boende trivs bra och andelen som anser detta har okat frin 2012. 94,96 procent anser att det 
trivs bra eller mycket bra i jamfOrelse med 2012 d5. 82 procent angav samma svar. Det är 
stOrst andel pa Wattholma som viii byta boende och manga foreslar att de hellre viii bo ph 
Kantorn eller Solsken. Dh UGB kommer att flytta verksamheten frhn Wattholma in i fler 
lokaler ph Kantorn kommer troligtvis fler elever att bli tillfreds med sitt boende. 

Boendemiljon 
Huvudintrycket av den fysiska boendemiljon är att majoriteten av de boende anser att 
standarden pa gymnasieboendet är bra. Det bor papekas att det är fler boende som trivs ph 
gymnasieboendet an vad 2012 hrs utvardering visade. I likhet med utvarderingen frail 2012 är 
det koket som de fiesta boende tycker har samst standard. Detta är ungefar samma andel som 
2012 av de boende som anser att koket has dalig standard. Dock är det dagot fare i denna 
utvardering, 15,97 procent, som anser att koken är mycket daliga an vad de boende ansag 
2012 da. 27,7 procent ansag detta. Det dr storst andel pa Wattholma som anser att koket has 
ganska eller mycket dalig standard. I forra utvarderingen fran 2012 papekades det att det finns 
anledning att prioritera kok vid framtida renoveringar. Dock bor de phpekas att UGB kommer 
att flytta frhn Wattholmas lokaler i juni 2014. Det var manga som valde att kommentera 
skicket ph koken och manga papekade att stadningen av dessa var bristfallig. 
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Det är en mindre andel av de boende 2014 som anser att standarden ph hygienutrymmena är 
bra i jamforelse med vad de boende svarade 2012. 70,6 procent anser att det är bra i 
jamforelse med 80,0 procent som ansag detta 2012. Framst var det boende pa Tovader som 
anskg att hygienutrymmena var dâliga. Det var manga som valde att kommentera bristfallig 
stadning av badrum och att tillsyn bar Oka sin kontroll av detta. 

Det ar farre av de boende 2014 som anser att standarden ph tveittutrymmena är bra. 70,7 
procent anser att den dr bra och 77,2 procent ansag det 2012. Det är en relativt stor skillnad 
mellan de olika gymnasieboendena. pa Kantorn anser 90 procent att de är mycket eller ganska 
bra till skillnad mot ph Tovader, dar 46 procent anser att standarden pa tvattutrymmena är bra. 
Ett flertal valde att kommentera de bristfalliga tvattutrymmena sasom med trasiga torktumlare 
och att det kostar pengar att tvatta. 

I utvarderingen frail dr 2005 och 2012 papekades att kameraovervakningen inte skulle bli en 
permanent losning. Den anvands fortfarande ph Wattholma men är inte phslagen vid 
terminsstart. Det är endast om stolder av mat forekommer och blir ett problem som dessa tas i 
bruk, vilket har hänt i bOrjan ph vane termin. I enkaten var det ingen specifik fraga som 
efterfragade huruvida detta är ett problem och av de boende var det ingen som phpekade detta 
som ett problem. 

Majoriteten upplever att studiemiljon är bra. Mhnga valde att papeka fordelarna att bo ph 
elevhem for att forbattra studieresultaten. Dock var det en del som ocksh papekade 
problematiken med att dela rum, att det var lyhort mellan rum/korridoren och problem med 
internetuppkoppling vilket forsvarar hemstudier. 

Regler och ordning 
Reglerna verkar vara val forankrade och fungera bra. I jamfOrelse med utvarderingen 2012 är 
det en stone andel av de boende som svarar att reglema foljs Mare. For de fiesta regler var 
det lika manga som ansag att de var viktiga att folja men overlag var det en stone andel som 
anser att reglema faktiskt foljs. 

Att det ska vara tyst efter klockan 22 anses vara en viktig regel av 87 procent och 64 procent 
anser att den efterlevs, vilket är samma resultat som 2012. Svaret bac-  uppmarksammas, da det 
var den regel dar lagst andel anser att den efterlevs och att det anses vara en av de viktigaste. 
Detta är aven den regel som tillsynspersonalen papekade var den svaraste regel att fa. de 
boende att folja. 
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Majoriteten, 88,8 procent av de boende anser att det är mycket viktigt att tillsynspersonalen 
kontrollerar att reglerna foljs. Dock är det endast 51,7 procent som anser att denna funktion 
utfors av tillsynspersonalen i jamforelse med 84,4 procent ar 2012. Detta kan upplevas som 
motsagelsefullt med resultatet att fler anser att reglerna efterlevs an 2012. Dock var det ett 
flertal som papekade att tillsynen maste aka och bli hardare i sina kontroller, framforallt 
rorande stadningen. Ett flertal var irriterade pa att vissa undkom sina staduppgifter och inte 
fick varningar. Framforallt var det ett flertal kommentarer fran de boende pa Solsken som 
ansag att tillsynen inte kom tillrackligt ofta och brast i sin kontroll av stadningen. Men aven 
boende fran andra gymnasieboenden efterfragade att tillsynen ska komma oftare. Det bar 
diskuteras om en tillsynsperson ar tillrackligt per kvall eller om de ibland kan gá dubbelt. 

Trakasserier och droger 
I jamforelse med utvarderingen 2012 har antalet boende som blivit trakasserade/antastade av 
nagon annan boende okat nagot men inte markant. 4,4 procent hade kant sig 
trakasserade/antastade 2012 i jamforelse med 8,7 procent 2014. Aven andelen som blivit 
trakasserade/antastade av nagon besOkare hade okat nagot men inte markant. 2012 var det 1,1 
procent och 2014 var det 6,1 procent. Detta ar inte nagra stone skillnader men bOr 
uppmarksammas. Fern personer pa Kantom uppgav att de blivit utsatta vid ett fatal tillfallen 
och pa Solsken uppgav tva personer att de blivit utsatta vid ett flertal tillfallen. 

Om de boende blivit storda av berusade eller narkotikapaverkade boende eller besokare 
nagon gang eller vid ett flertal tillfallen var i samma storleksordning som 2012. Cirka 13 
procent hade blivit stord av besokare och 14,8 procent av nagon annan boende. 

Tillsyn 
En mindre andel av de boende anser att tillsyn behovs vilket kan bero pa att fler anser att 
reglerna fOljs. 90,7 procent anser att tillsynen skots pa ett respektfullt sat vilket dr lika 
resultat som 2012. Resultatet i fragan om de boende vet hur de ska komma i kontakt med 
tillsynen och huruvida det ar enkelt att komma i kontakt med dem overensstammer med 2012. 
Cirka 80 procent anser att det ar enkelt att komma i kontakt med tillsynspersonalen. Vilken tid 
som de boende anser att tillsyns framst behovs skilde sig fran 2012. Fler ville ha tillsyn pa 
helger och dagtid an 2012 vilket aven framkommer i kommentarsfalten. Manga 
kommenterade att telefontiderna bar utokas under dagtid och att tillsyn bar aka sina kontroller 
av stadning. 

De boende anser att funktionerna som tillsyn ska Ora ar viktiga och andelen som anser detta 
ar ungefar som 2012. Dock ar det farre 2014 som anser att funktionerna utfors av tillsyn an 
vad de boende ansag 2012. Att tillsyn ska hjalpa de boende med tekniska problem anser 79,7 
procent utfors i jamforelse med 91,2 procent 2012. Aven funktionen att tillsyn ska hjalpa till 
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vid olyckor ansag 57,3 procent att tillsyn utfor i jamforelse med 76,1 procent 2012. Observera 
dock att manga svarade Vet ej. En annan stor skillnad var att 45,3 procent anser att tillsynen 
utfOr funktionen att losa konflikter mellan de boende i jamforelse med 70,7 procent 2012. 
Detta kan bero pa att det varit farre konflikter under senare tid men da borde de svarande ha 
svarat vet ej. 

I tidigare utvarderingar är det Mgt antal av de boende som inte ansett att de Mt tillrackligt 
med information om brandsakerhet. I denna enkatundersokning visade det sig att en majoritet, 
95 procent är nojda med den information som getts, vilket dr en markant skillnad mot 2012 da 
57 procent ansag detsamma. 

ovrigt 
I slutet pa enkaten fick de boende mojlighet att lamna synpunkter pa om nagot kunde 
forbattras. Dessa kommentarer har atergetts lopande under passande rubrik ovan i kapitlen. 
Nedan behandlas de som inte passade under nagon rubrik och sadana kommentarer som det 
fanns manga ay. 

Det var ett flertal av de boende, framst pa Solsken och Kantom, som kommenterade att de 
hade kalla rum. 

"Kallt i rummen!" 
"For kallt i rummen/husen" 
"Jag tycker att det har varit bra har pa Solsken. Men det är lite gammalt och kallt pga att det drar 
fran fonstren + ytterdorren och att elementen knappt fungerar." 
"Byta ut fonstrena pa Solsken. Det drar mycket fran dem." 
"Det är lite for kallt i lagenheten och korridoren for ofta, framforallt pa hEisten och varen." 
"Jag fryser varje dag. Elementen fungerar ofta inte. Mina foraldrar betalar mycket pengar for att 
jag ska bo hdr och da är val det minsta begart att varmen ska fungera eller?" 
"Rummen pa Kantorn blir ganska kalla speciellt pa vintern (trots att elementen är pa)" 
"Hoj varmen mer och tidigare an vad som gjordes nu. 1 manad tidigare." 

Utover detta var det manga som kommenterade att stadningen, framst i koken, bar forbattras 
och att tillsynen for detta bar aka. 

"B dare stadkoll" 
"Ha mer koll pa badrumsstadning" 
"Stadning pa solsken borde kontrolleras mer." 
"Koken ärjätte snuskiga" 

Andra kommenterade att renovering bOr goras och att praktiska saker bör atgardas. 

"Att alla som har kok far en Facia eller ett skap i det koket inte bara vissa. Samt att torktumlaren 
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FUNKAR INTE." 
"Egen kokslada till alla. Fixa tvattrummet." 
"Vattenkokare + kaffebryggare skulle inte skada." 
"Renovera Wattholma!" 
"En riktig flakt borde finnas i koket, inte bara filter." 
"Standarden i koken behover rustas upp. Flaktar fungerar ej. Ofraseha skap/lador." 

Utvecklingsomraden 2014 
Kok — Det kan finnas anledning att prioritera en koksrenovering vid framtida renoveringar dh 
manga av de boende är missnajda med standarden. Tills dess kan det vara av varde att ofta 
kontrollera koksstadning och htgarda praktiska saker sasom flat. Dock dr det storst andel frail 
Wattholma som anser att koken är daliga och fran och med juli 2014 flyttas dessa till Kantorn 
dar storst andel var najda med koket. 

Tvattutrymmen — Fler var missnajda med standarden i tvattutrymmen an 2012. Framforallt var 
det flera elever som var kritiska till att det kostar att tvatta. Ett flertal klagar aven ph trasiga 
torktumlare. 

Tillsyn — Det bar inforas fler kontroller, framst pa Solsken da manga klagade pa att de inte 
kom tillrackligt ofta. Dessutom var det flertalet som efterfragade hardare kontroller av 
staining framst av kOk och badrum. Kan det vara mojligt med en extra personal flagon gang i 
veckan? 

Telefontider — De boende efterfragade utOkade telefontider for tillsyn dagtid 
Referenser 
Avtal betraffande Gymnasieboendesverksamhet, boende och tillsyn for gymnasielever mellan 
Uppsala Gymnasieboende AB och Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden i Uppsala 
kommun. (2012) 

Utvardering av Gymnasieboendesverksamhet i Uppsala Kommun (2012) 

Bilaga 
Bilaga 1 - Avtal mellan Uppsala Gymnasieboende AB och Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnamnden i Uppsala Kommun 

Bilaga 2 - Frekvensfordelning 

Bilaga 1 - Avtal mellan Uppsala Gymnasieboende AB och Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnamnden i Uppsala Kommun (2012) 
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Avtal, se sarskild bilaga. 

Bilaga 2— Svarsfrekvens 
1. Namn pa elevboende 
Antal svarande: 119 

Namn pa elevboende 

Wattholma 32 

Solsken 38 

Kantom 36 

Tovader 13 

2. Alder 
Antal svarande: 118 

Alder 

Under 18 dr 	 84 

18 dr eller aldre 	 34 

3. Kan 
Antal svarande: 119 
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Win 

Kvinna 	 62 

Man 	 57 

4. I vilken arskurs gar du? 
Antal svarande: 117 

I vilken firskurs gar du? 

Ak 1 39 

Ak 2 49 

Ak 3 29 

5. Vilken typ av gymnasieutbildning gar du? 
Antal svarande: 118 

Vilken typ av gymnasieutbildning gar du? 

Studieforberedande program 107 

Yrkesforberedande program 11 

6. Hur lange har du sammanlagt bott pa elevhem i Uppsala? 
Antal svarande: 116 

Hur ldnge har du sammanlagt bott pa elevhem i Uppsala? 

Mindre an tva hela terminer 59 

Tva hela terminer eller mer 57 

7. I vilken typ av boende bor du for narvarande i? 
Antal svarande: 119 

I vilken typ av boende bor du for ndrvarande i? 

Korridorsrum 72 

Dubblett 41 

A/mat, ange: 6 

8. Besvara foljande fragor. 
Antal svarande: 119 
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Mycket 

bra 

Ganska 

bra 

Ganska 

dfiligt 

Mycket 

dAligt 
Totalt Medelvarde 

Hur trivs du pa elevhemmet? 58 55 5 1 119 1,57 

Hur tycker du standarden hr pa ditt elevhem? 19 66 31 3 119 2,15 

Hur tycker du standarden hr ph koket i ditt boende? 12 38 50 19 119 2,64 

Hur tycker du standarden hr ph hygienutrymmena 

(dusch och badrum) i ditt boende? 
24 61 29 5 119 2,13 

Hur tycker du standarden hr pa tvattutrymmena 

(tvattmaskin mm) i ditt boende? 
23 60 28 5 116 2,13 

Totalt 136 280 143 33 592 2,12 

9. Skulle du hellre vilja bo pa nagot av de andra elevhemmen i Uppsala? 
Antal svarande: 118 

Skulle du hellre vilja ho pfi nagot av de andra elevhemmen i Uppsala? 

Ja 32 

Nej 86 

11. Hur manga helger dicer du hem under en termin? 
Antal svarande: 118 

Hur mfinga helger fiker du hem under en termin? 

I stort sett varje helg 43 

Mer an hdlften av helgema 12 

Ungefdr hdlften av helgema 14 

Mindre an hdlften av helgema 30 

I stort sett ingen helg 19 

12. Hur tycker du att studiemiljon är pa elevhemmet? 
Antal svarande: 117 

Hur tycker du att studiemiljon är pA. elevhemmet? 

Bra 52 

Ganska bra 55 

Ganska dalig 8 

Dalig 2 
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14. Hur upplever du att din franvaro frail skolan ser ut nu jamfort med innan du flyttade till 
elevhemmet? 
Antal svarande: 117 

Hur upplever du att din franvaro frail skolan ser ut nu jamairt med imian du 

flyttade till elevhemmet? 

Mycket mindre franvaro nu 11 

Lite mindre franvaro nu 10 

Ingen skillnad 79 

Lite mer franvaro nu 11 

Mycket mer franvaro nu 6 

16. Pa mitt elevhem foljs regeln... 
Antal svarande: 118 

Stammer 

mycket 

bra 

Stammer Stammer Stammer 

mycket 

daligt 

Totalt Medelvarde ganska 

bra 

ganska 

daligt 

att besokare inte far vara kvar ph elevhemmet 

senare an kl. 22 vardagar och kl. 23 helger. 
44 62 10 2 118 1,75 

att overnattande besokare maste anmalas senast 

dagen innan overnattning ska ske. 
52 51 12 3 118 1,71 

att det skall var tyst i huset mellan klockan 22-08. 27 50 24 15 116 2,23 

att det är forbjudet med rokning, snus, levande ljus 

och rokelse inomhus. 
74 32 8 3 117 1,49 

att de gemensamma utrymmena skall stadas enligt 

ett uppgjort schema. 
41 51 14 10 116 1,94 

Totalt 238 246 68 33 585 1,82 

17. Jag tycker att det ar viktigt att vi som bor pa elevhemmet foljer regeln... 
Antal svarande: 117 
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Stammer 

mycket 

bra 

Stammer 

ganska 

bra 

Stammer 

ganska 

dfi.ligt 

Stammer 

mycket 

dfiligt 

Totalt Medelvarde 

att besokare inte far vara kvar pa elevhemmet 

senare an kl. 22 vardagar och kl. 23 helger. 
21 42 32 22 117 2,47 

att ovemattande besokare maste anmdlas. 25 38 35 18 116 2,4 

aft det skall var tyst i huset efter klockan 22. 71 30 10 5 116 1,56 

att det at forbjudet med rokning, levande ljus och 

rokelse inomhus. 
73 29 10 5 117 1,55 

att de gemensamma utrymmena skall stadas enligt 

ett uppgjort schema. 
82 24 8 2 116 1,4 

Totalt 272 163 95 52 582 1,87 

18. Pa mitt elevhem brukar tillsynspersonalen... 
Antal svarande: 118 

Stammer 

mycket 

bra 

Stammer 

ganska 

bra 

Stammer 

ganska 

dfiligt 

Stammer 

mycket 

daligt 

Vet ej Totalt Medelvarde 

vid behov hjalpa oss med tekniska/praktiska problem 

pa elevhemmet. 
50 44 9 3 12 118 2,01 

vid behov hjalpa oss med att losa konflikter pa 

elevhemmet. 
36 25 7 7 43 118 2,97 

hjalpa oss ndr olyckor intraffar. 43 24 3 0 47 117 2,86 

stotta oss om vi mar daligt. 31 22 4 4 56 117 3,27 

vid behov hjdlpa oss med laxlasning. 40 34 3 2 38 117 2,69 

kontrollera att reglema foljs. 39 52 8 4 14 117 2,16 

Totalt 239 201 34 20 210 704 2,66 

19. Jag tycker cid är viktigt att tillsynspersonalen... 
Ta stallning till foljande pOsteienden. 

Antal svarande: 117 
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Stammer 

mycket 

bra 

Stammer 

ganska 

bra 

Stammer 

ganska 

dfiligt 

Stammer 

mycket 

dfiligt 

Totalt Medelvarde 

vid behov hjalpa oss med tekniska/praktiska 

problem pa elevhemmet. 
87 27 2 1 117 1,29 

vid behov hjalpa oss med att losa konflikter pa 

elevhemmet. 
69 29 16 3 117 1,6 

hjalpa oss nar olyckor intraffar. 89 23 4 0 116 1,27 

stotta oss om vi mar daligt. 62 45 8 2 117 1,57 

vid behov hjalpa oss med laxlasning. 62 40 10 2 114 1,58 

hjalper oss aft komma upp pa morgonen om vi har 

behov av det 
30 31 24 30 115 2,47 

kontrollera aft reglerna foljs. 65 38 12 1 116 1,56 

Totalt 464 233 76 39 812 1,62 

20. Hur staller du dig till foljande pastaenden? 
Ta stallning till foljande pdstdenden. 

Antal svarande: 118 

Stammer 

mycket 

bra 

Stammer 

ganska 

bra 

Stammer 

ganska 

dfiligt 

Stammer 

Totalt Medelvarde mycket 

dfiligt 

Jag har fatt tillracklig information om vad jag skall 

Ora vid en eventuell brand i elevhemmet. 
57 39 18 4 118 1,74 

Jag vet hur jag kan komma i kontakt med 

tillsynspersonalen. 
88 26 3 1 118 1,3 

Jag upplever att det dr enkelt att komma i kontakt 

med tillsynspersonalen. 
53 40 16 8 117 1,82 

Tillsynen skots pa ett respektfullt salt. 69 38 8 3 118 1,53 

Totalt 267 143 45 16 471 1,6 

21. Anser du att det behoys tillsyn pa elevhemmet? 
Antal svarande: 118 
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Anser du att det behovs tillsyn pa elevhemmet? 

Ja 79 

Nej - Ga till fraga 47 39 

22. Nar tycker du att tillsyn framst behovs? 
Du kan ange flera alternativ! 

Antal svarande: 81 

Nar tycker du att tillsyn framst behovs? 

Morgon 10 

Dag 25 

Kvall 72 

Natt 19 

Helg 31 

24. Har du... 
Ta skinning tin foljande freigor. 

Antal svarande: 115 

Aldrig 

Nagon 

enstaka 

gang 

Vid ett 

flertal 

tillfallen 

Totalt Medelvarde 

kant dig antastad/trakasserad, sexuellt eller pa 

annat sat, av personer som bor pa boendet? 
105 8 2 115 1,1 

kant dig antastad/trakasserad, sexuellt eller pa 

annat satt, av personer som besokt boendet? 
108 5 2 115 1,08 

sett/blivit kontaktad av nagon som viii salja 

narkotika i huset? 
110 2 1 113 1,04 

Totalt 323 15 5 343 1,07 

25. Har du starts ay... 
Ta skinning till foljande frdgor. 

Antal svarande: 115 
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Aldrig 

Nagon 

enstaka 

gang 

Vid ett 

flertal 

tillfallen 

Totalt Medelvarde 

berusade/drogpaverkade personer som bor pa 

elevhemmet? 
98 15 2 115 1,17 

berusade/drogOverkade personer som besokt 

elevhemmet? 
100 13 2 115 1,15 

Totalt 198 28 4 230 1,16 
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