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Funktionsprogram fritidsklubbar och 
tonårsverksamhet 
 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

 

att  anta förslag till funktionsprogram för fritidsklubb och fritidsklubb/fritidsgård 

 

Sammanfattning 

På uppdrag av Fastighetsstaben, Uppsala kommun och Uppsala kommun 
Skolfastigheter AB har kulturförvaltningen tagit fram ett förslag till funktionsprogram 
för fritidsklubb och fritidsklubb/fritidsgård som ska användas vid beställning av nya 
enheter. Lokalprogrammet ska användas vid nybyggnation, evakuering och byte av 
verksamhetslokal och möjliggör samnyttjande av vissa ytor. 

Ärendet 

Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till funktionprogram för fritidsklubb och 
fritidsklubb/fritidsgård som ska användas vid beställning av nya enheter. 
Lokalprogrammet ska användas vid nybyggnation, evakuering och byte av 
verksamhetslokal. Detta underlag har efterfrågats av Fastighetsstaben, Uppsala 
kommun och Uppsala kommun Skolfastigheter AB 

Förslaget är framtagit med hänsyn till gällande lagar och krav, samt verksamhetens 
tidigare erfarenheter. 

I lokalprogrammet finns ytor som kan samnyttjas med skolan, föreningsliv och för 
kulturskoleverksamhet med mera.  Det gäller framförallt ytor för ateljéer, musik och 
dans men även entréytor och toaletter.  
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Idag samnyttjar fritidsklubbsverksamhet och tonårsverksamhet ofta lokaler. I dessa fall 
är det viktigt att fritidsklubben får en hemvist för att öka tryggheten för barn 10-12 år 
samt att båda åldersgruppernas behov kan tillgodoses. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

 

 

Kulturförvaltningen  

 

 

 

Sten Bernhardsson   

Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
 
Bilaga 1: Funktionsprogram fritidsklubbar och tonårsverksamhet 
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Bilaga 1. Funktionsprogram för fritidsklubbar 
och tonårsverksamhet  

Lokalprogram för fritidsklubb 
Fritidsklubbsverksamheten är en öppen verksamhet för barn i åldern 10-12 år som 
regleras av skollagen. Verksamheten är öppen måndag – fredag alla skoldagar mellan 
klockan 13-18 och under skollov och studiedagar mellan klockan 8-17. I den öppna 
fritidsverksamheten varierar barngruppens samansättning och storlek från dag till dag. 
Den öppna verksamheten är en pedagogisk verksamhet som erbjuder meningsfulla 
fritidsaktiviteter, kontakt med kompisar och vuxna utanför hemmet och skolan. 
Verksamheten ska komplettera skolan både tids och innehållsmässigt så att de 
tillsammans bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande. 

Förutsättningar 

Egna lokaler 250 m2 

• Två stora rum för skapande och spel/lek (60m2/rum) varav ett utrustat med 
köksinredning och spis, ugn, diskmaskin, kyl, frys och det andra med möjlighet till 
filmvisning 
 

• Grupprum 
 

• Hall med god plats för ytterkläder, skor, ryggsäckar och gymnastikpåsar 
 

• Två förråd (ett för utomhusmaterial) 
 

• Städutrymme (gärna med tvättmaskin) 
 

• Kontor 
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• Personaltoalett 
 

• Toalett för barn samt RWC 

Lokaler för samnyttjande 100 m2 

• Tillgänglighetsanpassade 
 

• I nära samband till skolans matsal och idrottshall 
 

• I nära anslutning till årskurs 4-6 lokaler 
 

• Gärna i entréplan 
 

• Närhet till ändamålsenliga lek ytor (t ex skolgård, fotbollsplaner, 
spontanidrottsplats) som stimulerar barnen till att vara ute. 
 

• Ingen genomgång via fritidsklubbens verksamhetslokaler 

Kravställning på lokalerna utifrån Miljöbalken: 

Toaletter 
En toalett per påbörjat 15-tal barn. 
Separat personaltoalett. 
 
Ventilation  
Fläktstyrd till och frånluft med ett uteluftsflöde på minst 7 l/s per person samt ett 
tillägg på minst 0,35 l/s per kvadratmetergolvyta. 
 
Temperatur 
Bör ligga mellan 20-23 grader. 
Solavskärmare för att inte luften ska bli för varm. 
 
Dagsljus 
God tillgång till direkt dagsljus. Fönsterytan bör vara minst 10 % av golvytan. 
 
Ljud och akustik 
Ljudnivå på exempelvis ventilationen får inte överstiga 30 dBA  

Förutsättningar för bra städ 
Utforma utemiljöer och entréer så att inte smuts dras in i lokal i onödan 
Frånluft ventilerat städutrymme med tappkran och utslagningsvask samt möjlighet att 
torka våta moppar 
Minimera textilier i verksamhetslokaler 
Minimera öppenförvaring 
 

Tobaksfria skolgårdar 
Tydligt markerat tobaksförbud 
 

Avfallshantering 
Källsorteringsmöjligheter för hushållssopor  
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Funktionprogram för fritidsklubbsverksamhet 
och tonårsverksamhet 

 

Tonårsverksamheten bedrivs för ungdomar 13-18 år på deras fria tid, i huvudsak 
kvällstid och helger i form av öppen verksamhet, profilerade verksamhet och 
gruppverksamheter. Antal besökare och sammansättning varierar från dag till dag. 

Fritidsklubbsverksamheten är en öppen verksamhet för barn i åldern 10-12 år som 
regleras av skollagen. Verksamheten är öppen måndag – fredag alla skoldagar mellan 
klockan 13-18 och under skollov och studiedagar mellan klockan 8-17. I den öppna 
fritidsverksamheten varierar barngruppens samansättning och storlek från dag till dag. 
Den öppna verksamheten är en pedagogisk verksamhet som erbjuder meningsfulla 
fritidsaktiviteter, kontakt med kompisar och vuxna utanför hemmet och skolan. 
Verksamheten ska komplettera skolan både tids- och innehållsmässigt så att de 
tillsammans bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande. 

Förutsättningar 

Egna lokaler 350 m2 

• Tre stora rum för skapande och spel/lek (60m2/rum) var av ett utrustat med 
köksinredning och spis, ugn, diskmaskin, kyl, frys och det andra med möjlighet 
till filmvisning 
 

• Grupprum 
 

• Hall med god plats för ytterkläder, skor, ryggsäckar och gymnastikpåsar 
 

• Två förråd (ett för utomhusmaterial) 
 

• Städutrymme (gärna med tvättmaskin) 
 

• Kontor 
 

• Personaltoalett 
 

• Toalett för barn samt RWC 
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Lokaler för samnyttjande 100 m2 

• Tillgänglighetsanpassade 
 

• I nära samband till skolans matsal och idrottshall 
 

• I nära anslutning till årskurs 4-6 lokaler 
 

• Gärna i entréplan 
 

• Närhet till ändamålsenliga lek ytor (t ex skolgård, fotbollsplaner, 
spontanidrottsplats) som stimulerar barnen till att vara ute. 
 

• Ingen genomgång via fritidsklubbens verksamhetslokaler 
 

Kravställning på lokalerna utifrån Miljöbalken: 

Toaletter 
En toalett per påbörjat 15-tal barn. 
Separat personaltoalett. 
 
Ventilation  
Fläktstyrd till och frånluft med ett uteluftsflöde på minst 7 l/s per person samt ett 
tillägg på minst 0,35 l/s per kvadratmetergolvyta. 
 
Temperatur 
Bör ligga mellan 20-23 grader. 
Solavskärmare för att inte luften ska bli för varm. 
 
Dagsljus 
God tillgång till direkt dagsljus. Fönsterytan bör vara minst 10 % av golvytan. 
 
Ljud och akustik 
Ljudnivå på exempelvis ventilationen får inte överstiga 30 dBA  

Förutsättningar för bra städ 
Utforma utemiljöer och entréer så att inte smuts dras in i lokal i onödan 
Frånluft ventilerat städutrymme med tappkran och utslagningsvask samt möjlighet att 
torka våta moppar 
Minimera textilier i verksamhetslokaler 
Minimera öppenförvaring 
 

Tobaksfria skolgårdar 
Tydligt markerat tobaksförbud 
 

Avfallshantering 
Källsorteringsmöjligheter för hushållssopor  
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