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Kvalitetsrapport 2021 för Ung fritid 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Kvalitetsrapport 2021 för Ung 
fritid, daterad den 15 mars 2022. 

Sammanfattning 
Kvalitetsrapporter är en del av kultur- och fritidsnämndens systematiska arbete 
för att säkra och utveckla kvaliteten i dess verksamheter. Samtliga enheter tar 
fram egna rapporter och föreliggande rapport rör Ung fritid. 
  
Kvalitetsrapporten visar bland annat det systematiska arbetet med att skapa 
sammanhang och en känsla av samhörighet för Ung fritids målgrupp samt att ge 
förutsättningar för en meningsfull fritid. Utifrån rapporten lämnas ett antal 
förslag på insatser som kräver vidare utredning eller beslut. 

Ärendet 

Kvalitetsrapporten är en del av kultur- och fritidsnämndens systematiska arbete 
för att säkra och utveckla kvaliteten i dess verksamheter. Samtliga enheter tar 
fram egna rapporter och föreliggande rapport rör Ung fritid. Utifrån rapporten 
lämnas ett antal förslag på insatser som kräver vidare utredning eller beslut. 

Ung fritid fullgör det ansvar kultur- och fritidsnämnden har för mötesplatser och 
annan öppen verksamhet för ungdomar. Enheten bedriver även korttidstillsyn för 
skolungdomar över 12 år samt inskriven fritidsverksamhet. Rapporten visar 
målgruppen i en historisk kontext för att påvisa utvecklingen av mötesplatser för 
ungdomar och det aktiva arbetet framåt med tydliga mål på inkludering och 
trygghet. 
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Ung fritid arbetar främst främjande med fokus på det friska och att förstärka det 
som fungerar hos individen och de målgrupper som besöker verksamheterna. Det 
främjande perspektivet förväntas bidra med förebyggande vinster. Ett 
gemensamt mål är att skapa sammanhang och en känsla av samhörighet samt att 
ge förutsättningar för en meningsfull fritid. Verksamheterna har också som mål 
att nå barn och unga som inte deltar i andra organiserade sammanhang, såsom 
idrottsföreningar eller kulturskola.  

För att uppnå sina mål har Ung fritid sedan flera år arbetat aktivt med att nå fler, 
och en större bredd av, besökare samt uppnå en jämn könsfördelning bland 
besökarna. En del i arbetet har varit att nå bortom den traditionella synen på vad 
en mötesplats är och står för. En annan del är lokalerna, både när det gäller deras 
placering och utformning, med fokus på ljusa och trygga miljöer. Ytterligare en är 
att erbjuda ett brett utbud med flera olika typer av aktiviteter. 

Enhetens bedömning är att arbetet ger effekt. Det visar sig bland annat i höga 
besökstal, stor nöjdhet och att de öppna mötesplatserna uppvisar en jämn 
könsfördelning bland besökarna. Det senare har de flesta kommuner svårt att 
uppnå. 

Enheten har vidare valt att dela in verksamheterna i flera ålderskategorier – från 
den inskrivna verksamheten för barn i mellanstadieåldern till öppna mötesplatser 
för högstadie- respektive gymnasieungdomar samt mötesplatser för vissa äldre 
målgrupper. Enheten bedömer att det också bidrar till den jämna 
könsfördelningen. 

Ung fritid har flera utmaningar framöver, bland annat att fortsätta förändra 
bilden av vad en mötesplats är, att öka besökarnas delaktighet och inflytande, att 
nå den bredd av besökare som enheten eftersträvar samt att anpassa 
öppettiderna utifrån de olika målgruppernas behov.  

Förslag på insatser som kräver vidare utredning eller beslut: 

• Se över dagar och tider för öppethållande av de öppna verksamheterna 
och utreda behov, förutsättningar och konsekvenser av förändrade 
öppettider. 

• Utreda hur Ung fritids lokaler kan nyttjas på ett så resurseffektivt och för 
verksamheterna ändamålsenligt sätt som möjligt. Utredningen bör 
omfatta eventuella möjligheter för samlokalisering med andra 
verksamheter inom kommunen.  
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Ekonomiska överväganden 

Ärendet innebär ingen ekonomisk påverkan.  

Niklas Roos af Hjelmsäter 
Kultur- och fritidschef 

Nicklas Ardenstedt 
RE-chef Ung fritid 

Bilagor 

- Kvalitetsrapport för Ung fritid, inklusive bilaga, daterad den 15 mars 2022 

 

Expedieras 

RE-chef Nicklas Ardenstedt 

Utredare Karin Karlung 
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