Kultur och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningskontoret
Sara Nordlund 070 086 66 55

2015-12-21

1 (5)

KFN/2015:263/1846

Kultur- och
fritidsnämnden

Verksamhetsidé Ung Fritid
Förslag till beslut
1. Anta följande verksamhetsidé för Ung Fritid:
Ung Fritids verksamhet utgår ifrån att skapa möjligheter till en meningsfull fritid
för alla ungdomar i Eskilstuna och Torshälla. Ungdomarna ska ha makt och
inflytande över sina liv och möjlighet till goda fritidsalternativ utifrån individuella
behov och förutsättningar.
2. Anta följande verksamhetsinriktningar för Ung Fritid:
Hälsofrämjande
Verksamheten ska ha ett hälsofrämjande perspektiv som stimulerar rörelse,
skapande och upplevelser. För att öka möjligheter och minska skillnader i
livsvillkor är den öppen och lättillgänglig.
Flexibilitet
Ungdomarnas behov och intressen är utgångspunkten för Ung Fritid. Öppettider
och aktiviteter anpassas efter ålder och behov. Genom att de fasta mötesplatserna
kompletteras med mobila breddas verksamheten och når fler ungdomar. Nya
aktiviteter och arbetssätt utvecklas liksom samverkan med kommunala och andra
verksamheter.
Inflytande
Ungdomar ska ha möjlighet till delaktighet och inflytande. Ungdomarna är med
och formar Ung Fritids verksamhet och påverkar sin fritid i andra sammanhang.
Olika demokratimetoder utvecklas för att fånga upp ungdomars synpunkter och
förslag. De får hjälp och stöd att förverkliga sina idéer och önskemål.
Jämställdhet och mångfald
Verksamheterna ska vara jämställda. Alla ungdomar har likvärdiga möjligheter till
en god fritid och upplever verksamheten som attraktiv och trygg. Mångfald
genomsyrar verksamheten, både individers och gruppers särskilda behov och
förutsättningar tas hänsyn till.
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Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden i verksamhetsplanen för 2015 förvaltningen i uppdrag
att ta fram en verksamhetsidé för Ung Fritid. Arbetet med Ung Fritids
verksamhetsidé har beretts under året. I processen med att ta fram en
verksamhetsidé har workshops genomförts med medarbetare från Ung Fritid
Eskilstuna och Torshälla. Under workshopens har jämställdhet, mångfald,
flexibilitet, delaktighet/inflytande och främjande/förebyggande arbete diskuterats.
Kultur- och fritidsnämnden och Torshälla Stads nämnd har vid flera tillfällen
bidragit med tankar, idéer och förslag i workshop och i samråd. Ungdomars lokala
perspektiv har fångats upp genom Ung Fritids årliga brukarenkät (Qualis),
Eskilstuna kommuns skolenkät och demokratiarbete i verksamheten
Verksamhetsidén som föreslås är:
Ung Fritids verksamhet utgår ifrån att skapa möjligheter till en meningsfull fritid
för alla ungdomar i Eskilstuna och Torshälla. Ungdomarna ska ha makt och
inflytande över sina liv och möjlighet till goda fritidsalternativ utifrån individuella
behov och förutsättningar.

Bakgrund
Ung Fritid verkar för att skapa en meningsfull fritid och goda livsvillkor för
Eskilstunas ungdomar, både flickor och pojkar, genom att erbjuda verksamhet som
stimulerar till rörelse, bildning, skapande, upplevelser och möten.
Till Ung Fritid hör Ungdomens hus, Balsta musikslott, Palatzet och kommunens
fritidsgårdar. Den huvudsakliga målgruppen är 12-20 år. Ung Fritids verksamheter
hade totalt 67 406 besök under 2014, varav 70% pojkar och 30% flickor.
I Eskilstuna kommun finns totalt 15 fritidsgårdar. Åtta drivs av Ung Fritid och sju
är föreningsdrivna. Här ges ungdomar möjlighet att umgås och vara delaktiga i en
trygg och kreativ miljö. Tillsammans med ungdomarna arrangeras aktiviteter och
under sommaren erbjuds gruppverksamhet.
Ungdomens hus ligger i centrala Eskilstuna och riktar sig till ungdomar från
årskurs 7 till 23 år. Lokalerna har en yta på cirka 1 000 kvadratmeter inklusive en
stor scen, ett café, en musikstudio och en skaparverkstad som möjliggör
livespelningar, klubbkvällar, utställningar, teater/drama, musik, dans, sport med
mera.
Balsta musikslott är en arena för musikutveckling. Här finns replokaler, en scen
och massor av musik. I dag är cirka 100 band verksamma i 70 lokaler.
Verksamheten drivs i samarbete med fyra studieförbund.
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Palatzet är en mötesplats och fritidsgård som ligger i Skiftinge centrum. I lokalerna
finns café, skaparverkstad, musikstudio, danssal, biorum, konferenslokal med
mera. Palatzet är en del i den pågående stadsutvecklingen av Skiftinge.
Mötesplatsen och fritidsgården samarbetar med andra verksamheter i området för
att skapa förutsättningar för kultur- och generationsmöten.
Street Fun och Ung-bilen är mobila verksamheter som kompletterar de fasta
verksamheterna. Street Fun är rörelse, färg, musik, glädje, inspiration och
möjligheter för Eskilstunas ungdomar. Street Fun skapar aktiviteter vid särskilda
evenemang men framförallt i olika bostadsområden och på gator och torg. Ungbilen består av ett mobilt personalteam på två personer från Ung Fritid som
förflyttar sig till olika områden för att skapa trygghet och möjliggöra aktiviteter.
Teamet samverkar bland annat med socialförvaltningen, Polisen, räddningstjänsten
och Trygga Eskilstuna.
Öppna och lättillgängliga fritidsalternativ som Öppen idrott utvecklas tillsammans
med kommunala och externa verksamheter (föreningar, studieförbund med flera).
Av unga för unga hjälper ungdomar att arrangera aktiviteter för andra ungdomar.
Unga leder unga utbildar ungdomar att leda andra ungdomar och samtidigt fungera
som förebilder.
Ung Fritid har cirka 30 fast anställda och 10 timanställda. Personalen består av
arbetsledare, utvecklare, ungdomscoacher och fritidsledare. I arbetsuppgifterna
ingår att hjälpa och stötta ungdomarna i fritidsfrågor. En viktig del i detta arbete är
att lyssna på ungdomarna och deras idéer och önskemål.
Ung Fritid använder Qualis i sitt kvalitets- och utvecklingsarbete. Genom Qualis
bedöms verksamheten utifrån en sjugradig skala inom tio kvalitetsområden.
Kvalitetskriterierna tas fram via ett gemensamt nätverk som består av cirka 50
kommuner. Varje år får dessutom Ung Fritids besökare besvara en enkät utifrån
fyra huvudområden:





Trygghet och trivsel
Delaktighet och inflytande
Utveckling av självkänsla och identitet
En attraktiv mötesplats

Resultaten sammanställs och analyseras tillsammans med ungdomarna och blir en
viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Ett särskilt fokus har varit att få fler flickor att ta del av verksamheten.

Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är till övervägande delen sådana att
lagstiftning och nationell styrning saknas, något som innebär en stor
handlingsfrihet och ett behov av politisk tydlighet av vilket uppdrag nämnden vill
att olika verksamheter ska fullfölja. Som ett led i detta gav nämnden förvaltningen i
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uppdrag att ta fram en verksamhetsidé för Ung Fritid i nämndens verksamhetsplan
för 2015. Sedan tidigare har nämnden antagit verksamhetsidéer för bland annat
Eskilstuna stadsbibliotek, Musikskolan samt Arenor och föreningsstöd.
Ung Fritid har arbetat fram förslag till verksamhetsidé tillsammans med Ung Fritid
Torshälla. Under hela processen har workshops genomförts med medarbetare från
Ung Fritid Eskilstuna och Torshälla där jämställdhet, mångfald, flexibilitet,
delaktighet/inflytande och främjande/förebyggande arbete diskuterats. Kultur- och
fritidsnämnden och Torshälla Stads nämnd har vid flera tillfällen bidragit med
tankar, idéer och förslag i workshop och i samråd. Ungdomars lokala perspektiv
har fångats upp genom Ung Fritids årliga brukarenkät (Qualis), Eskilstuna
kommuns skolenkät och demokratiarbete i verksamheten.

Ung Fritids verksamhetsidé och fyra verksamhetsinriktningar bidrar till att leva upp
till Eskilstunas vision att vara modig och utmana, att välkomna nya idéer och att
ansvara för ett trygg och hållbar framtid. Verksamhetsidén - Ung Fritids
verksamhet utgår ifrån att skapa möjligheter till en meningsfull fritid för alla
ungdomar i Eskilstuna och Torshälla. Ungdomarna ska ha makt och inflytande
över sina liv och möjlighet till goda fritidsalternativ utifrån individuella behov och
förutsättningar - bidrar direkt till en hållbar utveckling genom att skapa sociala
värden för Eskilstunas kommuns flickor och pojkar samt till de strategiska målen
attraktiv stad och landsbygd och social uthållighet.
Ung Fritids fyra verksamhetsinriktningar, Hälsofrämjande, Flexibilitet, Inflytande
och Jämställdhet och mångfald möter upp flera av de prioriterade processerna inom
Eskilstuna kommun. Framförallt processerna Att värna demokrati och Att
tillgodose behovet av kultur och berikande fritid. Detta sker bland annat; genom att
skapa möjligheter för kommunens ungdomar till delaktighet och inflytande över sin
fritid i Ung Fritids verksamhet. Det är även viktigt att metoderna för att fånga upp
ungdomars synpunkter och förslag överförs till andra verksamheter som påverkar
ungdomars fritidsmöjligheter och villkor. För att tillgodose behovet av kultur och
berikande fritid har verksamheten ett hälsofrämjande perspektiv som stimulerar
rörelse, skapande och upplevelser. Ett exempel på det är att fortsätta bedriva och
utveckla Street Fun.
I verksamhetsidén och verksamhetsinriktningarna används orden
ungdom/ungdomar istället för flickor och pojkar. Syftet med det är att vara
inkluderande för alla (unga) människor oavsett juridiskt, biologisk, socialt och/eller
mentalt kön. I Ung Fritids verksamheter tillämpas ett normkritiskt bemötande som
innebär att synliggöra och förändra de strukturer och normer som begränsar, istället
för att få enskilda individer att passa in i mallen. Samt att knyta an till
verksamhetsinriktning Jämställdhet och mångfald som ska genomsyra hela
verksamheten där både individers och gruppers särskilda behov och förutsättningar
tas hänsyn till.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2015-12-21 /

5 (5)

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Syftet med verksamhetsidén är att, i linje med nämndens prioriterade områden,
skapa en tydlig och effektiv organisation, att fler barn och unga ska vara nöjda med
sin fritid, samt att samverkan med externa aktörer ska förbättras.
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