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Etablering av fritidsklubb i allaktivitetshuset Allis 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att  ge Fritid Uppsala i uppdrag att etablera en fritidsklubb i allaktivitetshuset Allis från och 
med höstterminen 2017, samt 

att  ombudgetera 800 tkr från förvaltningsledningens budget till Fritid Uppsala för etablering 
av en fritidsklubb i allaktivitetshuset Allis. 

Sammanfattning 
Fritidsklubb är en öppen fritidsverksamhet som erbjuds barn 10-12 år i enlighet med 
skollagen. Kulturförvaltningens avdelning Fritid Uppsala driver 21 fritidsklubbar, och 
KFUM Uppsala en fritidsklubb. Fritidsklubbarna finns i hela kommunen och spridningen av 
fritidsklubbar är relativt god. Dock finns geografiska luckor där det saknas verksamhet. 
Stadsdelarna Årsta och Fålhagen är områden där det inte finns fritidsklubbar men där många 
barn 10-12 år bor och/eller går i skola, och där förvaltningen ser att en fritidsklubb i 
allaktivitetshuset Allis skulle kunna ombesörja delar av det behovet. Förvaltningen föreslår 
därmed att Fritid Uppsala får i uppdrag att starta upp en fritidsklubb i allaktivitetshuset Allis 
lokaler till höstterminen 2017. 

Ärendet 
Skollagen är tydlig i sin skrivning när det gäller kommunens skyldighet att erbjuda 
fritidshem: "Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. 
Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i 
stället för fritidshem, om eleven inte på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov 
av sådant stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem" (Skollagen 14 kap 7 §). 
Öppen fritidsverksamhet utgår från barnens behov av fritidsaktiviteter och möjlighet att 
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utveckla intressen. Verksamheten når många av kommunens 10-12 åringar och har en relativt 
bra geografisk spridning. Idag är månadskostnaden 200 kronor för ett barn inskrivet på 
fritidsklubb. Barn kan skrivas in på valfri fritidsklubb, oavsett var barnet bor eller går i 
skolan. Fritidsklubben har en viktig förebyggande roll med bra tillgänglighet, låga avgifter, 
och en verksamhet som bedrivs på barnens villkor. 

I barn- och ungdomsnämndens budgetbeslut inför 2013 (BUN-2012-1407) påtalades att nya 
fritidsklubbar behöver etableras för likvärdighetens skull. Under planeringsperioden 2013-
2015 framhölls att nya fritidsklubbar behövs i innerstaden/Fålhagen, Årsta, Almunge, Gamla 
Uppsala/Nyby, Gåvsta och Ramstalund samt ytterligare en i Gottsunda. Av de etableringar 
som det tidigare kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslog återstår idag att 
etablera fritidsklubb i innerstaden/Fålhagen och Årsta. Inget beslut är fattat då det gäller 
eventuell fritidsklubb i Gamla Uppsala/Nyby. 

Områden med fler än 100 barn i åldern 10-12 år som idag saknar fritidsklubb är innerstaden, 
Gamla-Uppsala/Nyby, Fålhagen, Årsta, Nåntuna/Vilan, Sunnersta, Vaksala och Funbo.  Mer 
om detta kommer att redogöras för i den strategiska planen för utveckling av fritidsklubbar 
som kommer upp i kulturnämnden i juni. För en större fritidsklubb beräknas kostnaden till 
1 100-1 400 tkr per år. Lokalkostnaden är avgörande för den totala kostnadsbilden.  

Särskilda krav ställs på lokaler för etablering av fritidsklubbar. De ska gärna ligga i eller i 
nära anslutning till en skola, alternativt strategiskt placerade mellan olika skolor. En 
fristående lokal kan vara mer kostnadsdrivande än en lokal belägen i en skola. I en 
fritidsklubb separat från skolorna kan dock barn mötas mellan olika skolor, och andra värden 
kan byggas in i fritidsklubben, som en tydlig profil. Områdena Sunnersta och Årsta är ett 
exempel där det finns ett stort behov av fritidsklubb redan idag, men där det inte finns 
utrymme i befintliga skolor. 

Etablering av ny fritidsklubb allaktivitetshuset Allis 
När det gäller behovet av fritidsklubb i Årsta och Fålhagen är en fritidsklubb lokalintegrerad i 
allaktivitetshuset Allis lokaler ett bra alternativ. Verksamheten kan bedrivas som en 
fritidsklubb med hälso- och rörelseprofil.  

På ovanvåningen i Allis finns lokaler för skapande, danssal, och rum med möjlighet till 
andra lärande aktiviteter. I ett av dessa rum planeras för att fritidsklubben ska ha sin egen 
hemvist, men inom fritidsklubbens ram kommer det även att erbjudas ledarledda aktiviteter i 
de öppna delarna av verksamheten i allaktivitetshuset.  

Med en fritidsklubb i allaktivitetshusets lokaler blir det samordningsvinster avseende lokal 
och medarbetare och därmed en möjlighet att hålla kostnaderna nere. Genom att rekrytera 
medarbetare som kan arbeta på både fritidsklubb och Allis kan förvaltningen även medverka 
till att heltidsmåttet följs. Driftskostnaden uppskattas till 1 100 tkr per år. För år 2017 behöver 
800 tkr avsättas, vilket inkluderar uppstartskostnader, för att etablera en fritidsklubb med start 
hösten 2017. Kulturförvaltningen föreslår att Fritid Uppsala får i uppdrag att etablera en 
fritidsklubb i Allis från och med höstterminen 2017. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Etablering av en fritidsklubb i Allis kan finansieras inom kulturnämndens budget. Det finns 
800 tkr avsatta för år 2017. I budgetarbetet för 2018 bör 1 100 tkr avsättas för helårsdrift. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 


