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Idrotts- och fritidsnämnden Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden 2019-11-26 IFN-2019-00226 

Handläggare: 
Ewa Wennmark 

Överenskommelse ldeburet offentligt 
partnerskap (10P) med KFUK-KFUM Uppsala 

Förslag till beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

1. att godkänna överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap med 
Uppsala KFUK-KFUM för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31 

2. att överenskommelsen fastställs under förutsättning att kulturnämnden 
godkänner och fastställer överenskommelsen enligt bilagt förslag, och 

3. att finansiera överenskommelsen om partnerskap från idrotts- och 
fritidsnämnden med 1 380 tkr 

Sammanfattning 

Genom att ingå ett partnerskap med föreningen Uppsala KFUK-KFUM (hädanefter 
kallat KFUM) bidrar nämnden till en innovativ och långsiktig lösning för föreningen att 
bidra till verksamhetsområden som nämnden inte självt skulle kunna lösa. 

lframtagandet av partnerskapet skapades en gemensam arbetsgrupp mellan 
Stadsbyggnadsförvaltningen, idrott- och fritid, kulturförvaltningen och KFUM. 
Bilagt förslag till överenskommelse, bilaga 1 är framtaget i gemensam beredning och 
process. 

Till överenskommelsen knyts specifika insatser. Deras innehåll, inriktning, tidsperiod 
och ekonomiska förutsättningar kan vid behov och över tid förändras utan att 
överenskommelsen behöver omförhandlas, under förutsättning att 
överenskommelsens mål, syfte, värdegrund och kärnvärden för arbetet med 
målgrupperna inte förändras. 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 
E-post: stadsbyggnadsforvaltningenPuppsala.se   
www. uppsa la .se  
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Förslaget till överenskommelsen relaterar till olika styrande dokument och 
kommunstyrelsens kartläggning av behov i stadsdelen Gottsunda/Valsätra liksom 
hand lingsplanen Gottsunda/Valsätra. Arbetet har varit föremål för en omfattande 
dialog mellan parterna. 

Ärendet 

Beredning 

KFUM har varit en del av stadsdelsutvecklingen i Gottsunda sedan tidigt 1990-tal, med 
egna lokaler för öppen fritidsverksamhet i stadsdelen och ett omfattande nätverk med 
ideella föreningar och enskilda boende. Föreningen driver dessutom 
daglägerverksamhet på den egna lägergården Alnäs i Graneberg och 
ungdomskulturhuset Leoparden med historik ända tillbaka till 1960-talet. En långvarig 
relation har därmed kännetecknat stödet från och kontakterna med Uppsala kommun. 

Förslaget till överenskommelse utgår från av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer för 
partnerskap KSN-2016-1422, 2016-09-14 och den lokala överenskommelsen mellan 
Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun 2018-2023, KSN-2018-1229, om 
samverkan mellan Uppsala kommun och civilsamhället 

Syftet med den lokala överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala 
kommun är att synliggöra och stärka ideella organisationers självständighet och 
oberoende samt att utveckla möjligheter för ideella organisationer att vara en viktig 
aktör inom välfärdsutveckling och att ge ideella organisationer en tydlig roll i 
kommunens samhällsplanering och demokratiska process. Ett Ideburet Offentligt 
Partnerskap (10P) ger möjligheter för båda parter att uppfylla detta syfte och mål. 

Inom det civila samhället identifieras behov och initiativ tas till att skapa en positiv 
samhällsutveckling. I det civila samhället skapas utrymme för det engagemang och 
samarbete som utgör fundamentet i en fungerande demokrati. Utgångspunkten för 
samspelet och samverkan är att stöd och stimulans ska utgå ifrån den ideella 
organisationens integritet och självständighet. 

För ideella organisationer erbjuderlOP en långsiktighet som främjar kvalitet och 
utveckling. För Uppsala kommun är partnerskap en möjlighet att medverka till sociala 
innovationer och alternativa former av sättet att utföra tjänster och sätt att lösa 
samhällsproblem. Partnerskap medla' kan därigenom stimulera och utveckla 
metoder för att möta samhällsbehov som kommunen annars inte ensamt skulle möta. 

Kartläggningen Levnadsvillkor och hälsa i Uppsala kommun (Uppsala kommun, 
kommun-styrelsen februari 2017) är ett viktigt underlag för denna överenskommelse. 
Inte minst tydliggörs i kartläggningen de skillnader som finns i levnadsvillkor och hälsa 
inom kommunen, något som både för KFUM och för kommunen utmanar till skärpta 
insatser och fokus på att arbeta kompensatoriskt för att underlätta för alla barn och 
unga oavsett förutsättningar att ta del av en fritidsaktivitet. 

Uppsala kommuns Handlingsplan Gottsunda/Valsätra (KSN-2018-01-08) innehåller en 
bred beskrivning av levnadsvillkoren i området och formulerar fem fokusområden för 
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insatser på kort och längre sikt. Barns och ungs uppväxtvillkor är ett av målområdena 
och ligger till grund för denna överenskommelse. 

Syftet med överenskommelsen 

Den övergripande målsättningen med överenskommelsen är att skapa förutsättningar 
för en stabil, trygg och tillgänglig kultur- idrott- och fritidsverksamhet för barn och 
unga. 

Syftet är att genom samverkan mellan KFUM och Uppsala kommun skapa så goda 
förutsättningar som möjlighet för barn och unga på deras fritid och verka 
kompensatoriskt så att alla barn oavsett bakgrund har möjlighet till en aktiv fritid. 
KFUM vill genom sina verksamheter ge barn och unga en möjlighet att växa till sin fulla 
potential oavsett rådande omständigheter. Genom överenskommelsen vill kommunen 
säkerställa att föreningens engagemang och kunskaper om kultur-, idrotts- och 
fritidsverksamhet för barn och unga tas tillvara och vidareutvecklas. 

Överenskommelsens innehåll 

1 början av dokumentet beskrivs bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen 
med en behovsbeskrivning och värdegrund som centrala utgångspunkter. Därefter 
följer en beskrivning av föreningen, föreningens verksamheter och åtaganden samt 
Uppsala kommuns åtaganden. På slutet finns en beskrivning av organisationen för 
samverkan inom 10P:t samt formalia kring överenskommelsen. En styrgrupp föreslås 
inrättas med representanter från berörda förvaltningar och KFUM och en 
utvecklingsgrupp med representanter från berörda nämnders presidier och 
föreningens styrelse föreslås träffas en gång per år.1 bilaga 1 finns budget med 
kostnadsfördelning mellan berörda nämnder och KFUM. 

Värdegrund 

Detta partnerskap bygger på att KFUM och Uppsala kommun är likvärdiga partner med 
en ömsesidig respekt för varandras utgångspunkter och särart. 

Uppsala kommuns och KFUM:s långvariga relation kännetecknas av förtroende, tillit, 
lyhördhet och förståelse. Dialogen ska präglas av ett öppet, flexibelt och prestigelöst 
förhållningssätt gentemot varandra. Dialogen mellan parterna ska syfta till att utveckla 
relationen och till ett gemensamt lärande. Vidare syftar dialogen till att förbättra 
respektive parts arbete så att metoder kan utvecklas och att dessa, samt andra 
relevanta erfarenheter kring målgruppen, kan spridas vidare. 

Behov 

12019 års Liv och hälsa ung, som genomförs av Regionen i samarbete med länets 
kommuner vartannat år, visar att barn och unga mår allt sämre. Samtidigt ser vi att alla 
barn och unga inte har en jämlik tillgång till fritidsaktiviteter, där fler flickor än pojkar 
svarar att de inte har råd att delta i en fritidsaktivitet. 

Personer med funktionsnedsättning har i större grad sämre hälsa än övriga 
befolkningen. De har även en genomgående lägre fysisk aktivitetsnivå jämfört med 
övriga befolkningen. 
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Majoriteten av hbtq-personer mår bra men jämfört med befolkningen som helhet blir 
hbtq-personer i högre grad utsatta för kränkande bemötande, trakasserier, hot och 
våld vilket ofta leder till att unga hbtq-personers psykiska hälsa är sämre än unga 
heterosexuella personers hälsa. 

Det finns därmed ett stort behov av tillgängliga och trygga mötesplatser och aktiviteter 
för barn och unga vilket KFUM som aktör kan hjälpa till att fylla. 

Målgrupper och Verksamhetsområden 

Målgrupper för denna överenskommelse är barn och unga 7-25 år beroende på 
verksamhet: 

De mervärden som verksamheten genererar beskrivs på sid 5. Verksamheter som 
omfattas av överenskommelsen och aktiviteter relaterade till verksamhetsområden på 
sid 8-12. 

De verksamhetsområden som ingår i nämndens del av partnerskapet är kortfattat 
öppna fritidsverksamheten med gruppaktiviteter KFUM bedriver i form av: 

• Gruppverksamhet på Gottsunda fritidsgård 13-18 år 
• Idrotts- och fritidsverksamhet i närhet till skolans slut 
• Daglägerverksam het på Alnäs för åldersgruppen 7- 15 år 
• Parasport och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning på Alnäs 

Ekonomiska konsekvenser 

Stödet finns finansierat inom nämndens budget för barn och ungdomsbidrag. En 
omfördelning av KFUMs tidigare bidrag slås samman och förs över till partnerskapet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap (10P) mellan Uppsala 
kommun och Uppsala KFUK-KFUM (KFUM Uppsala) 

Idrotts- och fritidsnämnden 

Mats Norrbom 
Direktör 
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Överenskommelse om iAburet offentligt. partnerskap (17  P 

Parter 

Offentlig sektor 

Uppsala kommun, organisationsnummer 212000-3005, genom kulturnämnden och idrotts- och 

fritidsnämnden 

Idéburen sektor 
Uppsala KFUK-KFUM, nedan kallad KFUM, organisationsnummer 817600-1777 

Bakgrund 

Utgångspunkten för detta samarbete är den lokala överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv 

och Uppsala kommun 2018-2023, KSN-2018-1229, om samverkan mellan Uppsala kommun och 

civilsamhället. Syftet med överenskommelsen är att stärka ideella organisationers självständighet 

och oberoende och att utveckla möjligheter för dessa att vara viktiga aktörer inom välfärdsutveckling 

samt att ge dessa en tydlig roll i kommunens samhällsplanering och demokratiska process. Ett 

idkwret offentligt partnerskap (fortsättningsvis 10P) ger ökade möjligheter för båda parter att 

uppfylla syfte och mål. 

Den lokala överenskommelsen mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun (fortsättningsvis 

LÖK), innehåller ett antal principer för samverkan. Dessa principer knyter väl an till den nationella 

politiken för det civila samhället och fungerar som utgångspunkt för partnerskapet med KFUM. 

Principerna i överenskommelsen är: 

o Principen om dialog 

o Principen om samhällsutveckling 

o Principen om självständighet 

o Principen om kvalitet 

o Principen om mångfald och integration 

o Principen om icke-diskriminering, tillgänglighet och delaktighet 

Inom det civila samhället identifieras behov och initiativ tas till att skapa en positiv 

samhällsutveckling. I det civila skapas utrymme för det engagemang och samarbete som utgör 

fundamentet i en fungerande demokrati. Utgångspunkten för samspelet och samverkan med civila 

samhället är att stöd och stimulans ska utgå från den ideella organisationens integritet och 

självständighet. 

För ideella organisationer erbjuder 10P ett samarbete som främjar kvalitet, utveckling och 

kunskapsutbyte. Partnerskapet bygger på att KFUM och de av partnerskapet berörda nämnder är 

likvärdiga partner med en ömsesidig respekt för varandras utgångspunkter och särart. Uppsala 

kommuns och KFUM:s långvariga relation kännetecknas av förtroende och tillit. 

KFUM bildades 1876 och är sedan en lång tid tillbaka en viktig aktör inom civilsamhället för Uppsala 

kommun. Redan för över 50 år sedan startades fritidsgården Hornet på Svartbäcksgatan. Föreningen 

3 



4 

har en stor bredd och bedriver idag ett 20-tal verksamheter inom idrott- och fritidsområdet. KFUM är 

viktiga för det främjande och förbyggande arbetet med barn och unga. 

Behovsbeskrivning 
Nedan beskrivs de av partnerskapet berörda behovsområden. De behov som finns beskrivna i detta 

avtal är kopplade till de åtaganden och aktiviteter som KFUM och Uppsala kommun genomför inom 

ramen för avtalet. 

I Kartläggningen Levnadsvillkor och hälsa i Uppsala kommun är ett viktigt underlag för denna 

överenskommelse. I den synliggörs att det finns de skillnader i levnadsvillkor och hälsa inom 

kommunen. I 2019 års Liv och hälsa ung, som genomförs av Regionen i samarbete med länets 

kommuner vartannat år, visar att barn och unga mår allt sämre. I åk 2 på gymnasiet svarar 56 % av 

flickorna att de mår bra eller mycket bra jämfört med 64 % år 2015. Samtidigt ser vi att alla barn och 

unga inte har en jämlik tillgång till fritidsaktiviteter, där fler flickor än pojkar svarar att de inte har råd 

att delta i en fritidsaktivitet. En tillgänglig kultur- idrotts- och fritidsverksamhet är därmed viktig 

främjande insats för att alla unga ska känna att de har en tillhörighet och något meningsfullt att göra. 

Det behöver finnas platser och aktiviteter där unga oavsett bakgrund och socioekonomiska 

förutsättningar ska känna sig trygga och välkomna. Det är viktigt att få träffa engagerade vuxna som 

ser en och tar en på allvar. Fritiden ska kunna vara på en trygg plats dit man söker sig av sin fria vilja. 

Hos personer med funktionsnedsättning finns en särskild utsatthet sett till såväl psykisk som fysisk 

hälsa (SOU 2018:90; Folkhälsomyndigheten 2016). Trots att folkhälsans utveckling i Sverige och 

Uppsala har varit positiv de senaste decennierna finns en stor skillnad mellan olika grupper. En 

mycket större andel av personer med funktionsnedsättning uppger att deras hälsa inte är god 

jämfört med personer utan funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har även en 

genomgående lägre fysisk aktivitetsnivå jämfört med övriga befolkningen. Barn och ungdomar med 

funktionsnedsättningar ska ges möjligheter att leva i samhället på samma villkor som andra och ha 

samma möjligheter som andra att delta i utbudet av kultur-, idrott- och fritidsverksamheter. Detta 

bestäms bland annat i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I en 

slutrapport av Folkhälsomyndigheten (En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 

2011-2016) framkommer att personer med funktionsnedsättning i alla åldrar genomgående 

rapporterar sämre livsvillkor än befolkningen i övrigt. Rapporten visar även på att en stillasittande 

fritid är vanligare för personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen. 

Eftersom personer med en funktionsnedsättning ofta har större hälsoproblem är det av vikt att 

fritidsaktiviteter utformas och görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. 

Majoriteten av hbtq-personer mår bra men jämfört med befolkningen som helhet blir hbtq-personer 

i högre grad utsatta för kränkande bemötande, trakasserier, hot och våld vilket ofta leder till att unga 

hbtq-personers psykiska hälsa är sämre än unga heterosexuella personers hälsa. 

Barn och unga ska erbjudas möjligheter att leva ett flerfaldigt hälsosamt liv. Goda livsvillkor innebär 

att alla barn och unga ska växa upp under trygga förhållanden i enlighet med FN:s barnkonvention. 

Verksamheter med ett angeläget innehåll är viktiga faktorer. I detta ligger att bygga upp och vårda en 

god självkänsla och ge dem en känsla av kontroll över sitt eget liv. Att få bli mött med positiva 

förväntningar är en viktig skyddsfaktor. Alla människor mår bra av att känna meningsfullhet på sin 

fritid, i synnerhet barn och ungdomar. KFUM verkar för att skapa trygga mötesplatser där unga 

människor ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Barns och ungas egna erfarenheter, 

kunskaper och intressen ska tas till vara på ett sådant sätt att de upplever meningsfullhet och 

framtidstro samt förmår utveckla verktyg att hantera sina framtida liv. 



Värdegrund för partnerskapet 

Uppsala kommuns och KFUM:s långvariga relation kännetecknas av förtroende, tillit, lyhördhet och 

förståelse. Dialogen ska präglas av ett öppet, flexibelt och prestigelöst förhållningssätt gentemot 

varandra. Dialogen mellan parterna ska syfta till att utveckla relationen och till ett gemensamt 

lärande. Vidare syftar dialogen till att förbättra respektive parts arbete så att metoder kan utvecklas 

och att dessa, samt andra relevanta erfarenheter kring målgruppen, kan spridas vidare. 

Överenskommelsen bygger också på varsam och respektfull hantering av de offentliga medel som 

möjliggör verksamheten. 

Respektive part baserar partnerskapet på egna styrdokument som redovisas i bilaga 3. Den 

gemensamma värdegrund som varje samverkande part förväntas dela och bära utgår från dessa 

källor: 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
Här fastslås människans lika värde och lika rättigheter. Deklarationen består av artiklar som uttrycker 
de grundläggande och för alla människor gällande fri- och rättigheter. De olika artiklarna i deklaration 
behandlar sådant som varje människa har rätt till, exempelvis frihet och utbildning men också sådant 
man har rätt att vara fri från, exempelvis diskriminering. 

Agenda 2030 

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i 

genomförandet av agendan. Detta partnerskap kan relateras till delmål 10.2 i Agenda 2030, dvs, att 

till år 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, 

etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, 

ekonomiska och politiska livet. 

Barnkonventionen, FN:s deklaration om barns rättigheter 
Barnkonventionen innehåller totalt 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet 

tillsammans. Av dem är fyra vägledande: 

• Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

• Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

• Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

• Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Överenskommelsens form 

• Överenskommelse om samverkan mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun, LÖK. 
• Kommunfullmäktiges budget, mål och inriktningsdokument, samt styrdokument enligt bilaga 

3 
• KFUM:s beslut om verksamhetsplanering och inriktning samt budget. 

Denna överenskommelse reglerar mål, syfte, värdegrund för arbetet med behovsgrupperna. 
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Till överenskommelsen knyts specifika insatser formulerade i överenskommelsen sid 8-12. Insatser 
kan vid behov och över tid förändras utan att det Id6aurna Offentliga Partnerskapet behöver 
omförhandlas, under förutsättning att avtalets mål, syfte, värdegrund för arbetet med målgruppen 
inte förändras. 

På sid 8-12 beskrivs de specifika insatserna, dess innehåll, upplägg, tidsperiod samt ekonomiska 
förutsättningar. I dokumentet beskrivs också de olika insatser KFUM ansvarar för och vilka 
mervärdesinsatser som är möjliga att utveckla inom ramen för partnerskapet. Detta utgör en del av 
partnerskapet. 

Vardera parten bär ansvar för sin del av insatserna såsom de beskrivs i denna överenskommelse. 
Uppsala kommun bär ansvaret för att skapa förutsättningar för god samverkan med de kommunala 
verksamheter som berörs av partnerskapet. 

Målgrupper 
Barn och unga 7- 25 år beroende på verksamhet. 

o Öppen fritidsverksamhet på fritidsgård för åldersgruppen 13-18 år 

o Riktade gruppverksamheter på fritidsgård 

o Skolbarnomsorg på fritidsklubbar för åldersgruppen 10-12 år 

o Öppen verksamhet med kulturinriktning på ungdomskulturhus 16 — 25 år 

o Daglägerverksamhet för åldersgruppen 7 — 15 år 

o Idrottsliga aktiviteter daglägerverksamheten 7-15 år 

o Parasport och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning 7 år och uppåt 

Syfte och mål 
Den övergripande målsättningen med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en stabil, 

trygg och tillgänglig kultur- idrott- och fritidsverksamhet för barn och unga. KFUM vill genom sina 

verksamheter ge unga en möjlighet att växa till sin fulla potential oavsett rådande omständigheter 

Syftet med överenskommelsen är att genom samverkan mellan KFUM och Uppsala kommun skapa så 

goda förutsättningar som möjlighet för barn och unga på deras fritid. Genom överenskommelsen vill 

kommunen säkerställa att föreningens engagemang och kunskaper om kultur-, idrotts- och 

fritidsverksamhet för barn och unga tas tillvara och vidareutvecklas. 

Mervärden 
KFUM som förening har möjlighet att snabbt möta aktuella behov och samverka inom sin 

organisation och med övriga aktörer inom civila samhället. KFUM bedriver verksamhet och 

aktiviteter som inte regleras av överenskommelsen, men som genererar mervärden till Uppsala 

kommun, invånare och föreningens medlemmar samt deltagare. Dessa verksamheter beskrivs på sid 

7. 

Parternas insatser och verksamheter kompletterar varandra och bidrar till ett rikare utbud av service 

och tjänster till kommuninvånarna. Barns och ungas egna erfarenheter, kunskaper och intressen ska 

tas till vara på ett sådant sätt att de upplever meningsfullhet och framtidstro samt förmår utveckla 

verktyg att hantera sina framtida liv. 
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Föreningen bidrar genom sin verksamhet med ideell tid i form av styrelsearbete, ideella ledare och 

övriga medlemsengagemang. Med en bred verksamhet som sträcker sig från budo, till trampolin till 

öppen fritidsverksamhet i olika former skapar föreningen möten mellan människor av olika åldrar 

och ursprung. 

Beskrivning av Uppsala KFUK-KFUM 
KFUM är den svenska grenen av YWCA och YMCA, världens äldsta och största ungdomsrörelse. 

Uppsala KFUK-KFUM är en medlemsförening till KFUM Sverige och bildades 1876. Sedan en lång tid 

tillbaka är föreningen en viktig aktör inom civilsamhället i Uppsala kommun. För över 50 år sedan 

startades fritidsgården Hornet på Svartbäcksgatan. Föreningen har en stor bredd och bedriver idag 

ett 20-tal verksamheter inom idrott-, fritids- och kulturområdet. 

Genom historien har KFUM mött ungas aktuella behov. Föreningen har kämpat för att ge unga en 

möjlighet att växa till sin fulla potential oavsett rådande omständigheter. KFUM har alltid försökt 

möta de utmaningar som unga har stått inför och det kommer föreningen att fortsätta göra så länge 

den finns. 

Verksamhet 

Föreningen verkar för att skapa trygga mötesplatser där unga personer kan utvecklas till sin fulla 

potential. 1 dag består KFUM Uppsala av sju föreningar med egen verksamhet. Sammanlagt erbjuder 

föreningen ett tjugotal aktiviteter, allt ifrån sommarläger, idrottslig verksamhet till öppen 

fritidsverksamhet och kulturutövning i olika former. 

KFUM driver Alnäs dagläger under sommarlovet. På vår och höst tar man emot skolklasser, idrottslag, 

arbetsgrupper och organisationer som tar del av alla aktiviteter som friluftsgården har att erbjuda. På 

Bandstolsvägen i Gottsunda driver KFUM, efter skoltid, en fritidsklubb för barn i mellanstadiet.1 

samma lokaler finns också föreningens fritidsgård för ungdomar mellan 13-18 år på kvällar och 

helger. På Svartbäcksgatan ligger Kulturhuset Leoparden där ungdomar mellan 16-25 år kan utöva 

och uppleva kultur. Vid Torbjörnstorg ligger Budohuset där våra föreningens budoföreningar har sin 

verksamhet.1 Berthåga har föreningen, och Sveriges hittills enda, Survivalförening byggt sin bana där 

de tränar året runt flera dagar i veckan. Trampolinföreningen främst verksamhet till barn inom 

disciplinerna trampolin, klättring och parkour. Totalt engagerar föreningen ca 4 000 medlemmar. 

Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete 

KFUM:s verksamhet strävar efter att ständigt vara aktuell och relevant för besökargrupper och 

behöver därför utvecklas över tid och alltid i samråd med de som nyttjar verksamheten. 

På Alnäs genomförs årligen utvärdering genom enkät som deltagare och deras föräldrar kan fylla i 

tillsammans, och en för ledargruppen. Svarsunderlagen ligger till grund för när KFUM startar upp 

planeringen av verksamheten till kommande sommar. 

På Leoparden, Gottsunda fritidsklubb och Gottsunda fritidsgård sker utvärderingen löpande under 

året. Där möts ledare och deltagare på mer kontinuerlig basis och förslag och förbättringsåtgärder 

fångas upp i mötet med besökaren. Efter varje kväll samlas ledarna för utvärdering av kvällen och 

loggbok förs. Det arbetssättet är en viktig del av verksamhetsutvecklingen då det innebär att 

verksamheterna hela tiden bygger på vad besökarna tycker är aktuellt och själva vill bidra med. 

Ledare behöver därför vara mycket lyhörda. 
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Ytterligare en del i KFUM:s kvalitetsarbete handlar om personalutbildning. Föreningen arbetar både 

med interna utbildningar som finns inom ramen för KFUM-rörelsen men tar också hjälp av externa 

aktörer för att tillgodose behov av till exempel systematiskt brandskyddsarbete, hjärt- och 

lungräddning och liknande. 

Personal, organisation och ledning 

KFUM är en medlemsstyrd organisation där styrelsen agerar på uppdrag av årsmötet. Styrelsen 

består av ordförande och minst fyra ledamöter. 

Kanslifunktionen, som fungerar som gemensamt kansli för alla KFUM-föreningar i Uppsala, består av 

verksamhetschef och en kanslist. Respektive enhet, Alnäs, Gottsunda och Kulturhuset Leoparden, har 

varsin enhetschef som i sin tur har egna arbetsgrupper för respektive verksamhet. 

Föreningen samverkar så mycket som möjligt mellan de olika enheterna och försöker nyttja 

personalresurser gemensamt då verksamheterna så tillåter. Enheterna har olika mycket att göra 

under olika tider på året. 

Uppsala KFUK-KFUM:s åtaganden inom överenskommelsen 
1 detta stycke beskrivs de delar av föreningens verksamhet som ingår i partnerskapet. 

Alla föreningens aktiviteter strävar efter att vara trygga mötesplatser där barn och unga ges ett 

utrymme att växa som människor. 

KFUM vill att: 

o barn och unga ska ges möjlighet att utveckla sina intressen och förverkliga sina idéer. 
o deltagarna ska uppleva att de är trygga i verksamheten 
o deltagarna ska uppleva att de har inflytande i verksamheten och att de får ta ansvar 
o barn och ungdomar, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning etnicitet, religion, kulturell bakgrund och 
familjestruktur, ska ha likvärdiga villkor att delta i verksamheten. 

o information om verksamheten ska upplevas som lättillgänglig och informativ 
o verksamheten ska stimulera levnadsvanor som leder till god fysisk och psykisk hälsa 

Alnäs dagläger 

På Alnäs lägergård bedrivs daglägerverksamhet för barn och ungdomar under sommarlovet. 

Målgrupp 

barn och ungdomar 7— 15 år 

Beskrivning 

På Alnäs bedriver KFUM dagläger under skolans sommarlov. Föreningen strävar varje år efter att ge 

fler barn möjlighet att åka på läger och att skapa oförglömliga minnen för livet. Vi vill skapa en öppen 

plats där alla känner sig välkomna, trygga och inkluderade. En plats där alla får ta plats och få utlopp 

för sina intressen och idéer samtidigt som man blir utmanad efter sin egen förmåga. 

Barnen kan välja mellan ca 15 olika temaläger, alla med målsättningen att detta skall vara den 

roligaste veckan på sommarlovet! Avgiften för en vecka har inkluderat aktivitet, lagad lunch, 

busstransport och försäkring. Lägerutbudet kan variera mellan år men vi har alltid en bredd för att ha 
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något som passar alla. Vi har alltid minst 2 000 platser tillgängliga varje sommar. Vissa läger fokuserar 

på en speciell aktivitet, vissa är mer generella. Vissa läger delas på ålder för att barnen ska få ut så 
mycket som möjligt av veckan. 

För att tillgängliggöra Alnäs för så många barn som möjligt abonnerar föreningen bussar som hämtar 

och lämnar barnen varje dag. För vissa barn är det en förutsättning för att de ska kunna delta då 

föräldrar inte har möjlighet att skjutsa. Färdvägar planeras för att ha så stor upptagningsyta som 

möjligt. För att bussresan ska bli en tryggplats finns ledare från Alnäs på varje buss. 

KFUM Alnäs arbetar riktat till familjer med en utsatt situation, ekonomiskt eller socialt. Tack vare 

finansiering inom ramen för partnerskapet men också genom bidrag från fonder och stiftelser, har 

föreningen möjlighet att låta minst 200 barn få delta på en lägervecka kostnadsfritt. Majoriteten av 

de som beviljas en kostnadsfri plats är barn till ensamstående föräldrar med flera barn och svag 
ekonomi. 

KFUM Alnäs ska integrera minst tre barn med funktionsnedsättning i den ordinarie 

daglägerverksamheten varje sommarvecka. I rekryteringsprocessen till dessa platser samarbetar 

föreningen med intresseföreningar och särskolor. 

För att alla ska kunna delta och för att sommarveckan ska vara trygg för alla anställer KFUM 

personliga assistenter till barn som har särskilda behov och som annars hade haft svårt att ta del av 

verksamheten. Assistenten följer barnet under dagen på Alnäs. De har även haft kontakt med 

familjen och träffar barnet före lägerstart för att skapa en så trygg introduktion som möjligt. Detta 

projekt är en stor men spännande och viktig utmaning varje år. 

KFUM tar extra stor hänsyn till sammansättningen av ledarna avseende språkkunskaper för att möta 

deltagarnas behov. Med hög ledartäthet och små barngrupper har föreningen till stor del lyckats 

integrera de flesta barn i den ordinarie verksamheten. 

Behov 

På Alnäs står fysisk aktivitet och rörelse i stort fokus. Här har deltagande barn en möjlighet att prova 

ett brett utbud av olika aktiviteter och eventuellt även hitta ett nytt fritidsintresse. Vissa ges 

möjlighet att förkovra sig i något de redan kan och kan utmanas på sin nivå för att lära sig mer, andra 

provar något de aldrig hade kommit i kontakt med annars. Barnen möts av positiva ledare som ställer 

positiva förväntningar på dem och sammanhanget kräver både att barnen utmanar sig själva och 

tränar på socialt samspel med andra. Det menar KFUM berikar, engagerar och skänker barnen en 

känsla av meningsfullhet. 

Det finns ett stort behov av lägerverksamhet riktad till barn med funktionsnedsättningen. Genom 

integrerad och riktad verksamhet kan Alnäs erbjuda fysisk aktivitet och en möjlighet för personer 

med funktionsnedsättning att delta på samma villkor som andra och efter egna förutsättningar. 

Åtaganden 

Verksamheten ska erbjuda 

o daglägerverksamhet under skolans sommarlov. Dagverksamheten innehåller ett varierat 

utbud av aktiviteter inom kultur, idrott och fritid. Föreningen åtar sig att erbjuda minst 2 000 
platser under nio sommarlovsveckor. 

o integrerad daglägerverksamhet för barn med funktionsnedsättning i samverkan med 

anhörigföreningar. Föreningen åtar sig att erbjuda minst 27 platser integrerad verksamhet. 



10 

o riktad kostnadsfri daglägerverksamhet för barn i åldern 9-11 år i familjer med särskilda 

behov i samverkan med socialtjänst, skola och fritidsgårdar. Föreningen åtar sig att erbjuda 

200 platser riktad daglägerverksamhet. 

Central mötesplats för unga och ungdomskulturverksamhet 

Ett tryggt vardagsrum i centrum där kulturintresserade ungdomar kan utöva såväl som uppleva kultur 

med både bredd och djup. 

Målgrupp 

ungdomar 16-25 år 

Beskrivning 

KFUM Uppsala har drivit mötesplatser för unga på Svartbäcksgatan i drygt 50 år. Under en lång epok 

fanns fritidsgården Hornet, år 2007 startades VOX Publicum upp och ersatte Hornets verksamhet. 

VOX Publicums idé var att verka som ett tryggt vardagsrum i det stora samhällsrummet, med tydlig 

kulturprofil inriktad primärt mot konsert och övrig scenisk konst. Ett naturligt val då föreningen 

sedan 80-talet erbjudit replokaler till ca 25 band i veckan. I samband med en flytt 2017 lades VOX ner 

till förmån för Kulturhuset Leoparden, ett kulturhus för ungdomar där fokus lagts på bildkonst och 

drama. 

Verksamheten står fast förankrad på två ben, där det ena agerar mötesplats i centrala staden för 

ungdomar som vill och/eller behöver en trygg plats efter skoltid där föreningens ledare fungerar som 

vuxna förebilder, och det andra är en kulturarena där unga kan skapa, arrangera och uppleva kultur 

av alla tänkbara slag. 

Kulturhuset Leoparden följer skolterminen och har öppet vardagar 15.00-20.00 om det inte 

arrangeras något event som kräver längre öppettider. Verksamheten har som målsättning att vara 

tillgängliga då besökarna har som mest behov. 

Behov 

Det trygga, likabehandlande rummet står i fokus för att möte upp behovet i ett samhälle där allt fler 

unga lider av psykisk ohälsa. Det verksamheten erbjuder ska upplevas angeläget för många, inte 

minst för unga kvinnor och HBTQ-ungdomar. Leoparden verkar även som ett nav för civila samhällets 

många aktörer. Mycket ofta bokar föreningar och förbund samt skolor, in sina möten i lokalerna, 

eller hör av sig för att arrangera event. 

Åtaganden 

o Verksamheten ska stimulera barns och ungas eget skapande och förmedla nya upplevelser, 

gemenskap och inspirera till kulturutövning 

o Verksamheten ska stödja unga kulturutövare 

o Stöd ska ges till ungdomar att arrangera egna evenemang 

o Verksamheten ska vara öppen minst 42 veckor per år 

Gottsunda fritidsklubb 
Öppen fritidsverksamhet/fritidsklubb, annan pedagogisk verksamhet, enligt skollagens 25:e kapitel. 

Målgrupp 

Barn 10— 12 år 
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Beskrivning 

Fritidsklubben är en kreativ och spännande mötesplats för barn som går i årskurs 4-6 och gillar sport, 
utflykter, pyssel, dans, film med mera. KFUM:s fritidsklubb är en öppen fritidsverksamhet där barnen 
tillsammans med föräldrarna bestämmer vilka dagar, tider och aktiviteter man vill delta i. 

Fritidsklubben arbetar för att alla barn i närområdet ska ges möjlighet till en trygg, rolig och 
stimulerande fritid. Verksamheten erbjuder idrottsaktiviteter, bakning, skapande verksamhet och 
möjlighet till hjälp med läxläsning och har även speciella aktivitetsprogram under loven. 

Fritidsklubben, som ligger på Bandstolsvägen i Gottsunda, är öppen måndag—fredag 13.00-17.30 

samt dagtid under skolans lov. Under juli månad erbjuds de barn som har behov av omsorg att vara 

på dagläger på Alnäs. Verksamheten kan stängas under fyra dagar/läsår för att ge personalen 

möjlighet till planering och fortbildning. Vårdnadshavare måste dock informeras om eventuell 

stängning i god tid. 

Ansökan till Fritidsklubb sker genom det kommunala systemet E-barn och ungdom. En 

fritidsklubbsplats kostar enligt avgift fastställd av kommunfullmäktige vilket år 2019 är 200 kr per 

månad, 150 kr per månad för eventuella syskon, och avgiften tillfaller KFUM. Målsättningen är att ha 

minst 70 barn inskrivna i verksamheten. 

Behov 

Få platser i Uppsala är i lika stort behov av trygga mötesplatser, meningsfull fritidsverksamhet och 

vuxna förebilder som Gottsunda. På fritidsklubben erbjuds en rad olika aktiviteter. På klubben 

arbetar ledare aktivt med att barnen är i planeringen av verksamheten och deras åsikter tas i 

beaktning när verksamheten planeras. Här tillgodoser man behovet att vara med och påverka sin 

egen situation, lära barn om demokrati och samarbetsförmåga. 

Fritidsklubben tillgodoser förutom behovet av att träna samspel med andra flera andra 

förutsättningar för meningsfulla levnadsvillkor såsom fysisk aktivitet, kreativitet och skapande samt 

stöd vid läxläsning. 

Åtaganden 

o Bedriva öppen fritidsverksamhet efter skolans slut under vardagar och dagtid under skolans 
lov utifrån dokumenterade behov. 

o Barn och unga ska ges möjlighet att utveckla sina intressen och förverkliga sina idéer. 
o Verksamheten ska erbjuda en trygg verksamhet där barnen får känna ett sammanhang. 

Gottsunda fritidsgård 

Öppen fritidsverksamhet under kvällar och helger 

Målgrupp 

ungdomar 13— 18 år 

Beskrivning 

Fritidsgården är en öppen verksamhet för ungdomar mellan 13-18 år. På fritidsgården erbjuds precis 

som på fritidsklubben en stor variation av aktiviteter för besökarna att delta i och möjligheten att 

själva arrangera egna aktiviteter. Aktiviteter på gården kan vara alltifrån idrott, kultur, demokrati-

och inflytandefrågor till skapande, pyssel och dans. Fritidsgården arrangerar även utflykter, resor, 



12 

hajker och övernattningar. För verksamheten är det viktigt att det man erbjuder alltid kännas aktuellt 

och relevant. 

Behov 
På fritidsgården erbjuds en trygg plats med vuxna engagerade förebilder. Personer som kan stötta, 

ställa krav och utmana ungdomar att utvecklas. Forskning och erfarenhet visar att barn och unga i 

socioekonomiskt utsatta stadsdelar mer sällan är medlemmar och aktiva i en idrottsförening. 

Fritidsgården kan kompensera för det genom att erbjuda ungdomarna en meningsfull fritid och 

introducera dem till föreningsliv till exempel i samarbete med KFUM:s andra föreningar eller via 

Alnäs. Ungdomarna får ett sammanhang och det är inte ovanligt att besökare på klubben slutar som 

fritidsledare på fritidsgården och/eller Alnäs. Detta är ett exempel på hur verksamheten hjälper till 

att ställa krav och ge ungdomarna en väg att själv påverka sin situation. 

I en utsatt stadsdel som Gottsunda blir också fritidsgården ett tydligt alternativ till den parallella 

samhällsstrukturen. På fritidsgården tolereras inte vilka beteende som helst så den som vill ha 

tillgång till det gården har att erbjuda måste också aktivt välja att följa de förhållningssätt som råder 

där. 

Åtaganden 

Verksamheten ska 

o Bedriva öppen fritidsverksamhet under kvällar och helger under ledning av engagerade 
vuxna 

o Erbjuda en trygg verksamhet där ungdomarna får känna ett sammanhang. 
o Ge ungdomar möjlighet att utveckla sina intressen och förverkliga sina ideer. 

o Erbjuda riktade gruppverksamheter med lyhördhet för specifika behov 

o Hålla öppet minst 47 veckor per år 

Uppsala kommuns åtaganden och aktiviteter 

Åtaganden 

• Visa respekt för varandras roller och respekt för det civila samhällets självständighet och 

oberoende 

• Informera och öka kunskapen om KFUM i den kommunala organisationen. 

o Verka för att informera om KFUM och detta partnerskap på uppsala.se. 

o Informera om och öka kunskapen om KFUM inom nämndernas berörda 

verksamhetsområden. 

• Förenkla ingången och kontakten med kommunen 

• Bidra med marknadsföring av verksamheterna så att målgrupperna hittar/får kännedom om 

verksamheterna. 

• Använda KFUM:s kompetens och kunskaper för att utveckla kommunens verksamheter inom 

området 

• Underlätta informationsspridning inom kommunen, med att få ut material till skolorna, 

adresslistor, information på skolnätverk, information om fritidsaktiviteter mm 

• Bidra med erfarenheter och kompetenser till KFUM 

• Erbjuda KFUM platser vid kommunens utbildningstillfällen inom av detta partnerskap 

berörda verksamhetsområden. 



Il rganisation och samverkan 
Parterna bär enskilt ansvar för sin del av insatserna. Uppsala kommun bär ansvar för sin del i 

partnerskapet samt för att skapa förutsättningar för god samverkan med relevanta verksamheter 

inom kommunen. 

Samverkan ska vid behov ske med verksamheter inom Uppsala kommun och med andra aktörer inom 

civila samhället. Insatserna kräver kontinuerlig kommunikation mellan parterna. Det är parternas 

ansvar att upprätthålla kontakten mellan de olika insatserna. 

Styrgrupp 
Genomförandet av åtagandena i denna överenskommelse sker genom arbete i en särskilt tillsatt 

styrgrupp för partnerskapet. Denna grupp består av representanter från parternas respektive 

verksamheter. KFUM representeras av verksamhetschef och enhetschef för respektive åtagande. 

Uppsala kommun representeras genom tjänstepersoner från kulturförvaltningen och 

stadsbyggnadsförvaltningen (idrott och fritid). I styrgruppen träffas man för uppföljning två gånger 

per år och därutöver vid behov. KFUM är sammankallande och dagordning ska stämmas av och 

skickas ut i god tid innan mötet. 

Utvecklingsgrupp 
Utvecklingsgruppen består av tjänstepersoner och representanter från berörda nämnders presidium 

samt verksamhetschef och representant från KFUM:s styrelse. Gruppen sammanträder en gång per 

år. 

Utvecklingsgruppens syfte är att möjliggöra ett gemensamt erfarenhets- och kunskapsutbyte och att 

kontinuerligt få information kring partnerskapets insatser och framtida utvecklingsområden. Uppsala 

kommun är sammankallande till utvecklingsgruppens möten och ansvarar för att föra 

minnesanteckningar. 

Finansiering och betalningsvillkor 
Överenskommelsen baseras på en ramfinansiering av alla insatser beskrivna i denna 

överenskommelse. Utöver denna summa tillskjuter KFUM egen resursinsats i form av arbetsledning, 

personal, lokaler, overhead, administration, deltagaravgifter samt egna ideella resurser. 

Överenskommelsens ekonomiska stöd regleras årligen i enlighet med Uppsala kommuns årliga 

budgetbeslut. Det ekonomiska stödet fastställs i enlighet med uppräkning av berörda nämnders 

kommunbidrag i av kommunfullmäktige fastställd budget. Stödets nivå för nästkommande 

kalenderår ska inte understiga stödet för innevarande kalenderår. 

Det ekonomiska stödet från Uppsala kommun år 2020 fastställs till 11 619 tkr med fördelning mellan 

kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden enligt bilaga 1. KFUM rekvirerar stödet per tertial i 

januari, maj och september. 

Uppföljning 
Uppföljning av parternas åtaganden sker på avstämningsmöten halvårsvis i maj respektive november 

och dokumenteras med minnesanteckningar. Dessutom ska KFUM årligen upprätta en 

13 



14 

verksamhetsberättelse som beskriver genomförda insatser. Nyckeltal på antal deltagare och kön ska 

redovisas, se bilaga 2. 

Period 
Överenskommelsen gäller från 2020-01-01 — 2023-12-31. Om part inte avser att förlänga avtalet, i 

sin helhet eller del av avtalet, ska varsel om detta lämnas minst nio månader i förväg. Det formella 

budgetbeslutet om eventuell förlängning fattas senast i december 2023. 

Ändrade förutsättningar 
Om betydande avvikelser från överenskommelsen sker ska parterna innan förändringarna genomförs 

föra en dialog i styrgruppen för godkännande av eventuella ändringar. Om någon av parterna inte 

uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller om det råder väsentligt 

förändrade omständigheter så ska alla medverkande parter föra en dialog om huruvida 

överenskommelsen kan fortsätta. 

Part kan häva denna överenskommelse om någon motpart inte fullföljer sina åtaganden och rättelse 

inte sker utan dröjsmål. Om part vill säga upp överenskommelsen i förtid gäller nio månaders 

uppsägningstid. 

Om KFUM inte fullgör sina skyldigheter enligt skattelagstiftning, försätts i konkurs, träder i 

likvidation, inställer sina betalningar eller inleder ackordsförhandlingar äger Uppsala kommun rätt att 

omedelbart säga upp partnerskapet. Överenskommelsen upphör utan uppsägning om KFUM 

upplöses. Vid planer om att upplösa föreningen ska kommunen informeras i god tid, senast sex 

månader innan ett sådant beslut fattas. 

Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan parterna. Det är styrgruppen 

som ansvarar för att dialog och omförhandling sker om part begär det eller om det annars är 

påkallat. 

Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till denna överenskommelse ska för att vara giltiga vara skriftliga och 

undertecknade av parterna. Under överenskommelsens giltighetsperiod är respektive part berättigad 

att göra sådana ändringar som direkt påverkas av ändrade lagar och förordningar. Även en sådan 

förändring ska ske i dialog mellan parterna och vara skriftlig. 

Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar där parterna tagit varsitt original. 

Uppsala kommun KFUK-KFUM i Uppsala 

Kulturnämnden 

Linda Eskilsson, ordförande Thomas Tjäder, ordförande 



Idrotts- och fritidsnämnden KFUK-KFUM i Uppsala 
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Maria Patel, ordförande Rasmus Ornstein, verksamhetschef 
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Bilagor 

Bilaga 1. Budget 
Intäkter 2020 
Idrott- och fritidsnämnden 
Gruppverksamhet 1 230 000 
Parasport och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning 150 000 

1 380 000 
Kulturnämnden 
Fritidsklubb i Gottsunda 1 357 000 
Fritidsgård i Gottsunda 3 466 000 
Kulturhuset Leoparden 2 490 000 
Alnäs friluftsgård 2 926 000 

10 239 000 
Totalt stöd från Uppsala kommun 11 619 000 

Övriga intäkter 
Försäljning/uthyrning Alnäs 250 000 

Försäljning/uthyrning Leoparden 150 000 

Försäljning/uthyrning Fritidsgård 5 000 

Fritidsklubbsavgift/deltagaravgifter 2 550 000 

Gåvor/bidrag 1 000 000 

3 955 000 
Totalt intäkter 15 574 000 
Uppskattat ideell tid, antal timmar/år: 1 200 

Kostnader 2020 
Alnäs lägergård 
Personalkostnader inklusive sociala avgifter 4 860 000 

Lokaler 500 000 

Övriga verksamhetskostnader 2 281 000 
7 641 000 

Gottsunda fritidsgård 
Personalkostnader inklusive sociala avgifter 2 700 000 

Lokaler 530 000 

Övriga verksamhetskostnader 406 000 
3 636 000 

Gottsunda fritidsklubb 
Personalkostnader inklusive sociala avgifter 1 000 000 

Lokaler 350 000 

Övriga verksamhetskostnader 307 000 
1 657 000 

Ungdomskulturhus Leoparden 
Personalkostnader inklusive sociala avgifter 1 600 000 

Lokaler 500 000 

Övriga verksamhetskostnader 540 000 
2 640 000 

Totalt kostnader 15 574 000 
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Bilaga 2. Uppföljning 
Fritidsklubben ska följas upp enligt skolverkets förväntningar 

Uppföljning generellt - Nyckeltal 
Antal evenemang 

Antalet totala besökare i den öppna verksamheten, uppdelat i kön 

Antal medlemmar, uppdelat i kön 

Alnäs: antal platser generellt, antal kostnadsfria platser, och antal platser som har erbjudits barn med 
funktionsnedsättning (uppdelat i kön) 

Antal riktade gruppverksamheter 
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Bilaga 3. Styrdokument och mål som relaterar till verksamheterna och denna 

överenskommelse 

Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun 

• Målområde 1- Allas möjlighet att vara kulturellt delaktiga 

Barn och unga ska under sin uppväxt möta möjligheter att både utöva och uppleva kultur. De ska 

kunna utveckla sin kreativitet och själva pröva estetiska uttryck i sin vardag samt utveckla en 

känsla för estetiska värden. Kulturella uttryck ger barnet ytterligare ett språk och ett sätt att 

uttrycka sig genom. Barn och unga har rätt att få möjlighet att tillgodogöra sig ett sådant 

skapande språk. 

Det ska finnas förutsättningar för barns och ungas eget skapande, såväl i förskola och skola som 

under den fria tiden. Barn och unga ska ha möjlighet att till låg avgift delta i organiserad 

kulturpedagogisk verksamhet. De ska ha möjlighet att satsa på sina förmågor och intressen, 

självständigt eller tillsammans med andra, och ha möjlighet att ta initiativ till och ansvara för 

egna projekt. 

Barns och ungas tillgång till professionell kultur ska främjas. Kultur ska vara en naturlig del av 

skoltiden och alla barn och unga ska vara garanterade att kunna ta del av professionella 

kulturupplevelser (kulturgaranti). Genom kulturpedagogisk verksamhet och kultur på lika villkor i 

skolan och på fritiden stärks barns och ungas tillgång till kultur. 

Övriga mål 

• Målområde 2 - Konstpolitik för ett vitalt och blomstrande samhälle 

• Målområde 3 - Kulturplanering för en attraktiv, växande och hållbar kommun 

Idrotts- och fritidspolitiskt program 
Möjligheten till en aktiv fritid är en välfärdsfråga och utgör en stark bidragande faktor för god 

folkhälsa och livskvalitet liksom kommunens attraktivitet. 1 Uppsala kommun är jämlika och 

jämställda förutsättningar för idrott- och fritid därför en självklar del av samhällsplaneringen. 

Kommunens åtgärder ska leda till balans när det gäller förutsättningar för en aktiv och 

hälsofrämjande fritid. 

• Mellan flickor/pojkar, kvinnor/män 

• Mellan idrotts- och andra fritidsaktiviteter 

• Mellan förenings- och egenorganiserade aktiviteter 

• För stad och landsbygd 

• Oavsett socioekonomisk bakgrund 

Med utgångspunkt från ovan ska särskilda prioriteringar göras, bland annat: 

• Alla Uppsalabor, utifrån sina personliga förutsättningar och önskemål har möjlighet till en 

meningsfull, utvecklande och hälsofrämjande fritid 

• Så att barn och ungdomar ges möjlighet att tidigt grundlägga goda levnadsvanor när det 

gäller fysisk aktivitet 

• För att handikappidrott ska ges samma förutsättningar som annan idrott 

• För att nå de grupper där hälsan mest behöver förbättras 
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Barn- och ungdomspolitiskt program 

Programmet för Uppsala kommuns barn- och ungdomspolitik syftar till att tydliggöra inriktningen för 

kommunens barn- och ungdomspolitik och beskriver prioriterade områden där Uppsala kommun 

avser stärka sitt arbete riktat till gruppen barn och unga. Programmet ska bidra till att främja goda 

och jämlika uppväxtvillkor, stärka delaktighet och inflytande för barn och unga, bidra till 

genomförandet av FN:s Agenda 2030 samt att säkerställa att kommunen efterlever 

barnkonventionen, som blir lag 2020. 

Programmet omfattar hela kommunkoncernen och tar fokus på arbete riktat till barn och unga, 0-20 

år, som bor, vistas och verkar i kommunen. 

Inriktningen för kommunens arbete inom området sammanfattas i programmet i tre prioriterade 

målområden. De tre målområden som identifierats är: 

1. Uppsalas barn och unga har goda och jämlika uppväxtvillkor. 

Mål: Minska skillnader och konsekvenser av skillnader i uppväxt- och levnadsvillkor för alla barn och 

ungdomar som växer upp i Uppsala kommun 

2. Tillvarata barn och ungas kompetens och engagemang. 

Mål: Stärka barns och ungas egenmakt och möjligheter till delaktighet i samhällsutvecklingen och 

inflytande över sina levnadsvillkor i Uppsala kommun. 

3. Stärka kommunens kapacitet att fatta barnrättsmedvetna beslut. 

Mål: Stärka kommunens kapacitet att fatta barnrättsmedvetna beslut 

KFUM:s policydokument med attsatser 

Vi har en enkel grundfilosofi. Vi tror på alla människors lika värde. Och vi tror att alla människor har 

behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Den röda 

triangeln i vår logotyp symboliserar just dessa byggstenar: kropp, kunskap och ande. Det viktiga är 

inte vad vi gör utan hur vi gör det. Inom KFUM-rörelsen hittar du därför alla tänkbara aktiviteter. 

KFUM är en förkortning för Kristlig Förening för Unga Människor. K:et står hos oss för 
medmänsklighet och allas lika värde, oavsett vem man är eller vad man har för bakgrund. Vi är 
partipolitiskt och religiöst obundna. 

Verksamheten ska 

• erbjuda attraktiva mötesplatser där unga människor kan ha kul och utvecklas till goda 
medmänniskor 

• präglas av engagemang, acceptans och ömsesidig respekt 
• verka för en trygg öppen atmosfär med delaktiga barn och ungdomar som har inflytande 

över verksamheten 
• kontinuerligt arbeta med breddverksamhet där alla är välkomna och blir bekräftade för den 

de är och inte vad de presterar 
• Arbeta aktivt mot rasism och motverka utanförskap i ett mångkulturellt samhälle 
• Stödja och tillvarata medlemmarna egna resurser och arbeta förebyggande mot all form av 

missbruk —för en hälsosam livsstil och ett sunt liv 

• Ta ansvar för kommande generationers livsvillkor och öka miljömedvetenheten bland våra 
medlemmar 
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