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Sammanfattning 
Uppsala KFUM har i uppdrag av kulturnämnden att driva fritidsgårdar, fritidsklubb och 
lägergård. Verksamheterna är Gottsunda fritidsgård och fritidsklubb, ungdomskulturhuset 
Vox publicum (blivande Leoparden) och Alnäs friluftsgård. Uppdraget var för 2016 reglerat i 
det avtal om fritidsverksamhet som Barn- och ungdomsnämnden slöt med Uppsala KFUM 
och som gällde 2011-2014 (BUN-2010-0485), och förlängdes i kulturnämnden inför 2015 och 
2016. Ersättningen för utfört uppdrag 2016 fördelade sig på 2 324 000 kr till fritidsgården 
Vox, 2 435 000 kr till friluftsgården Alnäs och med 2 997 000 kr och 1 265 000 kr till 
Gottsunda fritidsgård och fritidsklubb. 
 
 
Ärendet 
Vox publicum 
Verksamheten bedrivs på Svartbäcksgatan där KFUM har haft 
fritidsgård/ungdomsverksamhet i 50 år och sedan 2007 som ungdomskulturhuset Vox 
publicum. Under 2016 hade verksamheten 332 medlemmar (445 medlemmar 2015) varav 74 
procent var flickor och 26 procent pojkar. 191 medlemmar var över 18 år, vilket gör att 
verksamheten har en annan profil, och är mer att liknas vid ett ungdomskulturhus än en 
fritidsgård. Antalet besökare 2016 var 10 080 (11 660 år 2015), varav 5272 definierade sig 
som hon, 4118 som han och 690 besökare som hen. En vanlig öppetkväll har det varit 30-70 
besökare och på evenemang 120-200 besökare. Öppettiderna är enligt avtalet måndag – fredag 
16-20. I och med viss verksamhet på helger har man i snitt legat på 23 öppettimmar i veckan, 
där avtalet säger 20 timmar. Antalet årsarbetare har varit tre, varav de flesta är timanställda. 
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Vox publicum har haft 34 större publika arrangemang i form av teater, poesiaftnar 
föreläsningar och konserter. 27 evenemang har genomförts av ungdomarna själva. Föreningen 
konstaterar dock att många ungdomar idag efterfrågar vanliga öppetkvällar och kommer 
framöver anpassa verksamheten efter det.       
 
KFUM Gottsunda fritidsgård 
Gottsund fritidsgård hade 386 medlemmar 2016 (219 medlemmar år 2015) varav 32 procent 
flickor och 68 procent pojkar. 82 procent av medlemmarna hade utomeuropeisk bakgrund. 
Antalet besökare totalt under 2016 var 23 940 (20 874 besökare år 2015) med genomsnittligt 
besöksantal på 76/kväll. Verksamheten har 2016 haft öppet alla dagar i veckan utom tisdagar 
då tiden används för planering, gruppverksamhet mm. From v 14 hade fritidsgården dessutom 
öppet alla röda dagar och aftnar. Fritidsgården var stängd under 6 sommarveckor. Antalet 
årsarbetare var sex. 
 
2016 var ett mycket turbulent år i området kring Bandstolsvägen där fritidsgården ligger, med 
bränder, uppror och vapen i omlopp. Fritidsgården lyckades dock att med 
personalförstärkning och mycket psykosocialt stöd till personalen hålla öppet. Gården blev 
därmed en trygg plats dit ungdomarna kunde komma och vila ut och samtala om det som 
hände runt omkring dem. 
 
Ett 90-tal evenemang har planerats av personalen och 43 mindre evenemang arrangerades av 
ungdomarna själva. 
 
KFUM Gottsunda fritidsklubb 
Fritidsklubben bedrivs i samma lokaler och med samma personal (delvis) som fritidgården. 
Antalet unika medlemmar/inskrivna var under 2016 132 barn (80 barn år 2015). I november 
2016 var 84 barn inskrivna på fritidsklubben. Av alla inskrivna under året var 36 procent 
flickor och 85 procent hade utomeuropeisk bakgrund. 
 
Fritidsklubben har tre årsarbetare och har bemannats med 4-5 fritidsledare per pass, vilket är 
en relativt hög bemanning på 84 inskrivna barn. Till skillnad från en del andra fritidsklubbar 
är dock barnen oftabesökare, många är där varje dag, och en hög andel av barnen har speciella 
behov och flera av dem har assistenter i skolan. För många barn är klubben ett andra hem och 
många tillbringar hela eftermiddagen på klubben.   
 
Fritidsklubben har bedrivit många olika aktiviteter inom områdena inflytande/demokrati, 
idrott/friluftsliv, hälsa, pyssel/hobby, kultur och skolrelaterad verksamhet.  
 
KFUM Alnäs friluftsgård 2016 
Uppdraget består i: 

• Ordinarie daglägerverksamhet - för barn och ungdomar i åldern 7-15 år, fördelad på 
15 olika temaläger under nio sommarlovsveckor. 

• Dagläger för barn och ungdomar som bor i socialt utsatta stadsdelar, under fyra 
sommarlovsveckor 
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• Integrerad verksamhet för barn och ungdomar med psykosociala funktionshinder 
under hela sommarlovsperioden. Tre barn per vecka under alla 9 sommarlovsveckor.  

 
I egen regi har KFUM dessutom erbjudit: 

• Sommarskola - under två sommarlovsveckor (vecka 28 och 29) för nyanlända 
flyktingungdomar på avtal med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) i 
Uppsala kommun. 

• Findusläger - daglägerläger för barn med fysiska funktionshinder. 
• Vattenskoj - veckoläger för barn med olika funktionshinder. 
• Hajk- med Hajken ville KFUM Alnäs ge ungdomar i riskzon, i åldern 12-15 år, en 

utmaning och ett spännande inslag på sommarlovet. 
 
KFUM Alnäs har 2016 genomfört totalt 2498 deltagarveckor (2307 deltagarveckor år 2015) 
under 9 sommarlovsveckor (2000 deltagare i uppdraget). Deltagarna har varit fördelade på 
1160 flickor och 1338 pojkar. Volymen kan jämföras med 2011 då utfallet blev 1 939 
deltagare fördelat på 971 flickor och 968 pojkar. Antalet anställda ledare 2016 har varit 145 
(120 ledare år 2015). 
 
Deltagarna betalar en avgift om 850-1250 kronor för en daglägervecka vilket inkluderar 
aktivitet, lagad lunch, busstransport och försäkring. Barnen har kunnat välja mellan 15 olika 
aktiviteter och verksamheten har pågått mellan kl.10.00–15.30. Med hjälp av bidrag från 
stiftelser och fonder har KFUM Alnäs kunnat erbjuda behövande barn en kostnadsfri 
lägervecka. Då Uppsala KFUM har aviserat att det har blivit allt svårare att få medel från 
stiftelser gick kulturnämnden in med ett extra stöd om 300 tkr för att möjliggöra att barn ska 
kunna delta utan kostnad. Under sommaren 2016 möjliggjorde det att 15 procent av platserna 
kunde erbjudas som friplatser. För att hitta målgruppen har föreningen samarbetat med skolor, 
socialförvaltningens råd och stöd och familjeenheter, fritidsklubbar m fl.  
 
En framgångsfaktor för att alla barn ska kunna ta sig till daglägret är bussarna som KFUM 
abonnerar. Busskostnaderna har dock ökat rejält senaste åren och tar allt större del av den 
totala budgeten. 2016 var busskostnaden 780 000 kr mot 660 000 kr år 2015. 
 
2016 har platser till barn från socialt utsatta områden nyttjats enligt följande: 
Gottsunda – 84 gratisplatser 
Nyby/Gamla Uppsala och Gränby – 55 gratisplatser 
Sävja – 30 gratisplatser 
Stenhagen – 51gratisplatser 
 
Barnen har integrerats i ordinarie grupper men 2016 var det många som hade särskilda behov 
och i vissa fall har föreningen fått sätta in extra assistenter. Målet var att fylla 200 platser, 
totalt blev det 220 platser. 
 
Enligt uppdraget ska barn med funktionsnedsättning erbjudas daglägerverksamhet under hela 
sommarlovet. Rekryteringen av barn med neuropsykiatriska funktionshinder görs  
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i samverkan med föräldraföreningen Attention. Verksamheten genomförs med 
assistentförstärkning integrerat i ordinarie daglägerverksamhet och har ett inkluderande 
arbetssätt. En etablerad samverkansmodell och nätverk finns mellan de olika 
samverkansparterna, vilket bidrar till resurssamordning och helhetssyn på behovet av insatser. 
Under 2016 deltog sammanlagt 48 barn. 
 
Fördelningen på stadsdelar av deltagande barn, bilaga 1 i redovisningen, visar högt antal 
deltagare från Sunnersta, Luthagen, Norby, Nåntuna, Fålhagen, Eriksberg, Gottsunda, Sävja, 
Svartbäcken och Stenhagen varav Sunnersta och Gottsunda dominerar. De relativt höga 
deltagaravgifterna kan vara en orsak till den sociala snedrekryteringen, samt att det krävs ett 
stort föräldraengagemang för att hinna anmäla sitt barn i tid.  
 
Det finns ett stort intresse för daglägerverksamheten vid Alnäs. Daglägerverksamhet avlastar 
skolbarnsomsorgen och ger barn möjlighet till rekreation, miljöombyte och nya upplevelser, 
vilket är av betydelse i det förebyggande och främjande barn- och ungdomsarbetet. 
 
Utvärdering 
KFUM Vox publicum 
På Vox publicum är det viktigt att kunna erbjuda ett tryggt rum där individen är i fokus och 
där man kan vara den man är. Kulturförvaltningen bedömer att det är något verksamheten har 
lyckats med, där man i besöksstatistiken ser att många definierar sig som hen och bevisligen 
känner sig trygga med att göra det. Verksamheten är lyhörd mot ungdomarnas önskemål och 
behov. Ungdomarna genomför själva många av evenemangen, men det finns också en 
lyhördhet för att besökare vill ha en lugn och trygg plats att vara på utan att det händer så 
mycket. Vox Publicum når en majoritet flickor. 
 
KFUM Gottsunda 
Trots ett oroligt år på Bandstolsvägen har fritidsgården ökat med antalet medlemmar samt 
haft många besökare. Tack var god bemanning och ett gott stöd till personalen har 
verksamheten kunnat vara öppen som vanligt. Hög bemanning har även tryggat verksamheten 
på Gottsunda fritidsklubb. Den enkätundersökning som kommunen gör i fritidsklubben visar 
att barnen, trots svårigheter i barngruppen, känner sig mer trygga än för medeltalet av alla 
fritidsklubbar. KFUM svarar själva att det beror på att ”det finns en stabilitet och kontinuitet i 
personalgruppen. Personalen jobbar effektivt med att skapa relationer. Större delen av 
personalgruppen har funnits på plats sedan klubben startade upp en gång i tiden. Barnens 
äldre syskon och släktingar har tidigare varit klubb-barn och personalen har relation sedan 
länge till familjerna och släktingar”. Med många olika aktiviteter och stabil och stor 
personalsstyrka, spelar verksamheten en viktig roll i det främjande och förebyggande arbetet 
med barn och unga. 
 
KFUM Alnäs 
Det finns en bredd och mångfald i valbart intresse/temaläger som kan svara mot olika 
intressen och behov. Verksamheten har en mycket jämn könsfördelning.  
Det finns integrerad verksamhet för unga med funktionsnedsättning med ett inkluderande 
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arbetssätt. Det finns en etablerad samverkan med skola, socialtjänst och fritidsklubbar och 
med ideella organisationer. Ungdomar erbjuds sommarjobb vilket ger arbetslivserfarenhet och 
ledarutbildning. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamheten finansierades i kulturnämndens budget år 2016. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
Bilaga:  Redovisning av KFUM:s fritidsverksamhet verksamhetsåret 2016  
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