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Upplevelsenämnden

Ny sporthall och fritidsgård västra Enköping
Förslag till beslut
Upplevelsenämnden godkänner verksamhetens beslutsunderlag för ny sporthall
och fritidsgård i västra Enköping och uppdrar åt förvaltningschefen att vid behov
revidera denna.
.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetens beslutsunderlag (VBU) tas fram inför beslut om förstudie enligt
Enköpings kommuns interna projektstyrningsmodell Pejl. Till beslut om förstudie
ska verksamhetens beslutsunderlag biläggas.
Hösten 2018 beslutade skolnämnden (SKN), numera utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden (UAN), om en förstudie för en ny grundskola i de västra
stadsdelarna av Enköping (SKN 2018/379). I grundskolan ska även grundsärskola
och träningsskola ingå. Den nya skolan ska dimensioneras för 850 elever jämfört
med dagens maxkapacitet om cirka 550 elever.
Upplevelsenämndens projekt är kopplat till projektet om ny skola.
Bakgrunden till beslutet är ökande elevkullar, dels att nuvarande skolbyggnad och
även gymnastiksalar har ett stort underhållsbehov och att byggnaderna bedöms ha
uppnått sin ekonomiska livslängd.
Upplevelseförvaltningens bedömning
De nuvarande gymnastikhallarna är på grund av dess storlek inte ändamålsenliga
vilket medför att det utanför skoltid är en ytterst begränsad verksamhet och låg
beläggningsgrad. Området har också kommunens lägsta deltagande i föreningsliv
enligt statistik från Riksidrottsförbundet. En ny fullstor sporthall, utbyggd och
anpassad för gymnastik, skapar förutsättningar för ett aktivt föreningsliv och en hög
nyttjandegrad samt att locka barn- och ungdomar från hela Enköping.
För att skapa en väl fungerande logistik och verksamhet där samnyttjande av
lokaler kan ske så ska fritidsgård och sporthall vara hopbyggda. Målet med
fritidsgårdarna/fritidsklubbarna är att alla barn och ungdomar som besöker
verksamheten ska känna sig trygga och respekterade samtidigt som de erbjuds en
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meningsfull fritid. En bra verksamhet har förutsättningar att locka barn och
ungdomar från hela Enköping, men verksamhetens primära målgrupp är boende i
området.
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1. Verksamhetens utgångspunkter/förändringsbehov
Hösten 2018 beslutade skolnämnden (ersatt av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,
UAN) att en förstudie skulle göras för en ny grundskola i de västra stadsdelarna av
Enköping (SKN 2018/379). I grundskolan ska även grundsärskola och träningsskola
ingå. Den nya skolan ska dimensioneras för 850 elever jämfört med dagens maxkapacitet
om cirka 550 elever.
Bakgrunden till beslutet är ökande elevkullar samt stort underhållsbehov i nuvarande
skolbyggnad. Nuvarande byggnad har utretts av fastighetsavdelningen under år 2018 och
den bedöms ha nått sin ekonomiska livslängd. Renovering av befintlig byggnad är
därmed inget alternativ för framtiden. Det samma gäller för upplevelseförvaltningens
nuvarande lokaler:
- Befintlig idrottshall. Planens mått är mindre än standard, vilket leder till begränsad
uthyrning utanför skoltid. Underhållsbehov är stort.
- Befintlig fritidsgård. Nuvarande lokaler är tillfälliga till följd av EHB:s pågående
omgestaltning av Västerledstorg. Nuvarande lokaler beräknas ha en livslängd på fem
år. Befintliga lokaler stärker inte heller varandra
I samband med projektet så ska en fullstor sporthall med speciell anpassning för
gymnastiksporten byggas. En fritidsgård ska införlivas tillsammans med sporthallen för
att yteffektivisera både verksamhet och byggnation.
En ny sporthall med fritidsgård i de västra stadsdelarna, som öppnar möjligheter för
samutnyttjade, fyller en viktig funktion i samhället. Den kan bidra till inkludering och
folkhälsa i en socioekonomiskt svag stadsdel präglad av högre arbetslöshet och ohälsa
samt lägre utbildningsgrad och inkomst. Deltagandet i föreningslivet är också lågt
jämfört med andra stadsdelar. Samnyttjande av lokaler medför även förutsättningar för
ett effektivt lokalutnyttjande med lägre hyror för verksamheterna.
Annat av betydelse för projektet
Det kommunala bostadsbolaget Enköpings hyresbostäder, (EHB) har förvärvat
Västerledstorg och arbetar med utveckling av området i samarbete med Enköpings
kommun. Västerledstorg kan utgöra en del av detta projekt.
En förstudie tas fram av MAF Arkitektkontor AB i samarbete med representanter från
utbildningsförvaltningen, upplevelseförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen,
EHB, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.
Enligt ”Plan för Enköpings stad” antagen 14 maj 2018 så kommer detta område växa. Ett
prioriterat område är närliggande utveckling av Dr Westerlundsgata med ca 600 – 800
bostäder (eller mer) och utveckling av ny livsmedelsbutik. På längre sikt kommer även
kraftledning som finns i området, att flyttas och som möjliggör för nya bostäder.
Medborgardialoger genomförda 2018 visar att skolan har högsta prioritet bland de
boende. Kommunen har sedan 2017 en tvärgrupp som samordnar aktiviteter för en
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hållbar stadsdel tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Enköpings
hyresbostäder, EHB.

1.1

Vision
I Enköpings vision 2030 nämns att kommunens livsmiljö ska göra det möjligt att
utveckla sitt allra bästa jag. Vision är ”Enköping är inspirerande med en livsmiljö där alla
kan utveckla sitt allra bästa jag”
I KF mål 2023 finns följande mål, kopplade till ny idrottshall och fritidsgård::
‒ I Enköping har vi väl fungerande metoder och arbetssätt för integrering, mål 8
‒ Enköping har ett brett och tillgängligt utbud av aktiviteter och upplevelser, mål 11
‒ Kommunens offentliga miljöer är inbjudande, trygga och tillgängliga, mål 12
‒ Enköpings kommun har ett aktivt samarbete med föreningsliv och företagare i
leveransen av service till invånarna, mål 13
‒ Enköpings kommun präglas av trygghet, jämställdhet och tillit, mål 16
‒ Enköpings kommun har en stark besöksnäring, mål 20
Prioriterat projekt 2020-2024
Prioritering av investeringar är bl.a. till utbildningsverksamhet och ett skolprojekt som är
prioriterat är ny grundskola, sporthall samt fritidsgård på Västerleden. Det framförs att
projektet sker i samarbete med EHB.

1.2

Mål för ny grund- och grundsärskola i västra Enköping

1.2.1 Övergripande projektmål
Hela byggnaden ska utformas för lärande, motion och hälsa och möjliggöra resan mot ett
jämlikt samhälle
-

Pejl-ID:

Verksamhetsanpassade lokaler som möjliggör en meningsfull fritid och jämlika
uppväxt villkor. Individens möjlighet till utveckling och känsla av egenmakt i sin
livssituation.
Arkitektur och gestaltning av livsmiljön bidrar till att förstärka känslan av trivsel och
trygghet.
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1.2.2 Övriga aspekter
För att lyckas måste planeringen av ny grundskola med idrottshall och fritidsgård beakta
följande aspekter:
Sociala
Att byggnaden måste välkomna medborgare och besökare? föräldrar och nyttjare utanför
skoltid och bli ett nav för idrotts och kulturutövande i västra stadsdelen.
Att sporthall, fritidsgård och skolan är en del i ett större socialt sammanhang vilket kräver
samspel.
Att unika aktiviteter kan locka nyttjare från andra delar av staden.
Samhälle
Att byggnaden inger stolthet och uttrycker stolthet gällande fritid och föreningsliv.
Idrott och fritidstomten och anslutande GC stråk utformas så att den berikar upplevelsen
och rörelsen mellan centrum och stadsdelen.
Ekonomi
Att samnyttjande av lokaler och hög nyttjandegrad dagtid och kvällstid är viktiga
parametrar för ett gott ekonomiskt resultat.
Att investeringsutgiften ska avvägas mot den långsiktiga driftkostnaden.
Nyckelord för utformningen är robust och enkelt med effektiva och säkra tekniska
lösningar.
Miljö
Att byggnaden ska uppfylla kraven i Miljöbyggnad nivå silver.
Vid val av byggnadsmaterial ska det ekologiska fotavtrycket beaktas.
Byggnaden ska utnyttja solenergi
Kommunikation
Att sprida kunskapen, förväntningarna och engagemanget om den nya sporthallen och
fritidsgården är lika viktigt inför byggnationen som under driftskedet.

Syfte
Hela sporthallen och fritidsgården ska utformas för motion och hälsa och möjliggöra
resan mot ett jämlikt samhälle och därmed få upp graden av föreningsdeltagande i
området. Verksamhetsanpassade lokaler möjliggör en meningsfull fritid och jämlika
uppväxtvillkor. Individens möjlighet till utveckling och känsla av egenmakt i sin
livssituation förstärks.
Byggnaden ska välkomna medborgare utanför skoltid vilket verkar både
trygghetsskapande i stadsdelen och borgar för gott ekonomiskt resursutnyttjande.
Sporthallen och fritidsgården ska bli ett nav för idrotts- och kulturutövande i västra
stadsdelen. Unika aktiviteter kan locka nyttjare från andra delar av staden. Oavsett
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individ ska det finnas en miljö som stödjer och stimulerar motion och hälsa. De nya
lokalerna ska bidra till hållbarhet genom att de utnyttjas på ett effektivt sätt samt har låga
kostnader för drift, underhåll och förbrukning.
Arkitektur och gestaltning av livsmiljön bidrar till att förstärka känslan av trivsel och
trygghet.

2. Effektmål
Nr

Beskrivning av effekten

Riktning

E1

Fritidsgården/ fritidsklubben främjar och ger
möjligheter för en meningsfull fritid som ger
människor möjlighet att utvecklas.
Målvärde med mätbarhet:
Bibehållen trygghet och trivsel i besökarenkäten.
(idag över 90%)

Fritidsgå
rd/klubb
Besökar
e

E2

Den nya fritidsgården upplevs som trygg och bidrar
till ökad delaktighet

UPF
Medarbe
tare

Målvärde med mätbarhet:
Bibehållen hållbart medarbetarengagemang.

Tidpunkt

Prioritet

Kommentar:
Hösten 2019 medarbetarenkät som blir ingångsvärde
(89) för jämförelse med enkät hösten 2026 målbild
90.
E3

E4
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Att nya fritidsgården utformas socialt och ekonomiskt KS
hållbart.
Enhetsni
vå
Målvärde med mätbarhet:
Projektbudget hålls.
Mäta delaktigheten i ungdomsgruppen, utifrån
ungdomsgruppens valda metoder har förutsättningar
för delaktighet getts.
Kommentar:
Ge förutsättningar för delaktighet i den framtida
fritidsgården för ungdomsgruppen. Utifrån
ungdomarnas förutsättningar och önskemål.
En fullstor sporthall ökar beläggning på hallarna
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Idrott
och
fritid
UPF
Medbor
gare

Målvärde med mätbarhet:
Antalet personer som blir mer aktiva i föreningslivet
Kommentar:
Enköpings kommun har höga ambitioner att bidra till
ett hållbart samhälle

3. Övergripande produktmål, övriga leveranser och avgränsningar
(beskrivning av det som ska tas fram och ev. avgränsningar)
Nr

Beskrivning

P1
P2
P3
P4
3.1 Övriga leveranser
En ny sporthall och fritidsgård kommer att byggas bredvid grundskolan, vilket innebär
noggrann planering framöver. Vissa mindre delar kan rivas och evakueringslokaler
kommer då att behövas under byggtid. Befintliga gymnastiksalar rivs efter att den nya är
klar.
Fritidsgårdslokalen i anslutning till idrottshallen och bostadsområdet Lillsidan.
Kvar i befintlig lokal tills inflyttning sker i ny lokal.
Fristående från skolbyggnad.
3.2 Verksamhetens avgränsningar på projektet
Samverkan är viktigt och den nya sporthallen och fritidsgården ska ha samverkan med
skolan och socialtjänst m.m.
Spårbarheten mellan effektmålen och produktmålen
P1
P2
P3
P4
E1
E2
E3
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Kommentarer till spårbarheten:
Görs framöver

Verksamhetens bedömda kalendertid och kostnad för projektet
Bedömd tid från:
Bedömd kostnad:

till:

i antal mån/veckor:

55+8
miljoner kr

Osäkerhetsbedömning av tid och kostnaden:
Görs framöver
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Fullstor sporthall Västerleden
Preliminär rumsbeskrivning
från Upplevelsenämnden

2020-02-11

Preliminär rumsbeskrivning sporthall ny skola västra Enköping
Bakgrund :
Upplevelsenämndens projekt med en fullstor sporthall samt en fritidsgård är kopplad till projektet ny skola i
västra Enköping.
Enahallen är den typhall som ska användas i studier och för projekterande av den här sporthallen. Sporthallen
ska kunna utnyttjas för samtliga inomhussporter i Enköpings kommun samt även kunna användas som
övernattningslokal.
Den fullstora sporthallen ska också specialanpassas efter gymnastiksporten med unika detaljer såsom hoppgrop,
trapetshöjd m.m.
Förklaring av text :
Svart text = rummets namn och användning
Grön text = antal rum
Röd text = dimensionering av antal personer för ventilation, vvs samt storlek
ENTRÈPLAN 1) Verksamhetslokaler
1.1 Omklädningsrum förening/skola
Antal : 4 Personer : 20-25
Placering : Centralt i anläggning
Storlek : Tillräcklig storlek för antal personer i seniorlag
Kommentar/önskemål : Dimensionerade tillräckligt för seniorlag i inomhussporter
Toaletter typ RWC med dusch för tillgänglighet
1.1.1 Omklädningsrum träningsärskola
Placering : Lämplig placering enligt arkitekt
Storlek : Tillräcklig storlek för anpassning
Kommentar/önskemål : anpassas efter skolans behov

Antal : 2

Personer : ?

1.2 Omklädningsrum funktionärer
Antal : 2
Personer : 2
Placering : Avskilt från föreningsomklädning
Storlek : 2-3 personer
Kommentar/önskemål :
Funktionärsrummet skall inrymma omklädningsskåp för 2 personer samt skrivbordsplats
Duschmöjligheter och toalett för en person
1.3 Lärarrum (skola)
Antal : 1
Personer : 2
Placering : Avskilt från föreningsomklädning
Storlek : 2-3 personer
Kommentar/önskemål :
Lärarrummet ska ha direkt dagsljus samt inrymma omklädningsskåp för 2 personer och
skrivbordsplats
Duschmöjligheter och toalett för en person
1.4 Vilrum/incident/bårrum
Antal : 1
Placering : I anslutning till idrottsyta
Storlek : ca 10 kvm
Kommentar : ordinärt läkarrum med brits och skrivbordsplats

Personer : 2

1.5 Förråd (Skola)
Antal : 1
Placering : centralt i sporthallsytan
Storlek : ca 50 kvm (arkitekt bedömer det i ett senare skede)
Kommentar/önskemål :
Låsbart förråd/undanställningsplats för skolans redskap m.m.
Förrådet ska ha tillgång från två ingångar inomhus samt en ingång utifrån.
innehåll : se nedan

Personer : 0

1.6 Förråd Föreningar/idrott
Placering : centralt i sporthallsytan

Personer : 0

Antal : 2

2020-02-11
Storlek : 30 kvm
Kommentar/önskemål : Förråd för undanställning av träningsmateriel typ
innebandysarg/bollvagnar och andra skrymmande utrustning
ENTRÈPLAN 2) Allmänna lokaler
2.1 Toaletter besökare
Placering : korridor

Antal : 2 Personer : standard

2.2 Toaletter RWC
Placering : Lämplig placering
Kommentar/önskemål : Skall vara utrustat med skötbord

Antal : 1 Personer : standard

2.3 Café
Antal : 1
Placering : Lämplig placering
Kommentar/önskemål :
Café för besökare samt en mötesplats för föreningar och tävlingar

Personer : 25

ENTRÈPLAN 3) Skötsel lokaler
3.1 Städförråd
Antal : 1
Placering : Strategisk plats i huset
Storlek : ca 5 kvm
Kommentar/önskemål : plats för skurmaskin och städmaterial
SPORTYTA

Personer : 0

4) Övrig fast utrustning sporthall
4.1 Högtalaranläggning
Placering :
Storlek :
Kommentar/önskemål :

Antal : 1

Personer : 0

4.2 Resultattavla
Placering : långsida för maximal synlighet
Storlek : ca 2,5 x 2,5 m
Kommentar/önskemål :

Antal : 1

Personer : 0

4.3 Handbollsmål
Antal : 2
Placering :
Storlek :
Kommentar/önskemål :Handbollsmål samt linjer för detsamma

Personer : 0

4.4 Basketkorgar match
Antal : 2
Personer : 0
Placering :
Storlek :
Kommentar/önskemål : höj och sänkbara basketkorgar samt linjer för detsamma för matchspel
4.5 Basketkorgar träning
Antal : 8
Personer : 0
Placering :
Storlek :
Kommentar/önskemål : höj och sänkbara basketkorgar samt linjer för detsamma för träning
4.6 Ridåvägg
Placering : avdelare mitt på sportytan
Storlek : ljudabsorberande (dubbel duk)
Kommentar/önskemål :

Antal : 1

Personer : 0

2020-02-11

SPORTYTA

SPORTYTA

5) Skola Fast utrustning
5.1 Ribbstolar 1 sektion med 5st
Placering : lämplig plats
Storlek : standard

Antal : 2 x 5

Personer : 0

5.2 Bommar 4 uppsättningar med dubbelbommar
Placering : strategiskt utplacerade utefter vägg på sportyta
Storlek : standard

Antal : 2

Personer : 0

5.3 Rep 4 x 6st
Placering : strategiskt utplacerade på sportyta
Storlek : standard

Antal : 12

Personer : 0

5.4 Romerska ringar 4 par
Placering : strategiskt utplacerade på sportyta
Storlek : standard

Antal : 8

Personer : 0

Antal : 1

Personer : 0

6.2 Trapetsansats med grop
Placering : strategiskt utplacerade utefter vägg på sportyta
Storlek : standard

Antal : 1

Personer : 0

6.3 Tumblingbana som hissas upp i tak
Placering : strategiskt utplacerade på sportyta
Storlek : standard

Antal : 1

Personer : 0

6.4 Parkouryta med hinder
Placering : strategiskt utplacerade på sportyta
Storlek : standard

Antal : 1

Personer : 0

6) Gymnastik
6.1 Hoppgrop med ansatsbana
Placering : lämplig plats
Storlek : standard

I projektet ska även ingå lös utrustning som förvaras i låst förråd enligt grundutbud beslutat 2019
Att tänka på/undersöka vidare :
Wifi måste kunna kopplas till skolans och kommunens intranät samt vara öppet för föreningars
rapporteringar på matcher
I omklädningsrummen måste man ha i åtanke att det ska finnas möjlighet till någorlunda enskildhet
Förråd måste ses som en flexibel yta i både skolans och föreningarnas verksamhet (arkitekt ritar)
Belysningsstyrning för andra evenemang än idrott (exempelvis lucia skolans anm.)
Fönster i sporthallen men hänsyn till lärares arbetsplats
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Verksamhetsbeskrivning av Idrott och fritid, upplevelseförvaltningens verksamhet.
Målet med verksamheterna är att alla barn och ungdomar som besöker sporthallen och dess
faciliteter ska känna sig trygga och respekterade samtidigt som de erbjuds en meningsfull fritid.
Det ska där finnas möjlighet för dem att utveckla sitt allra bästa jag.

Modern sporthall-skola
Att kunna erbjuda skola en fullstor sporthall där hallen kan bli två stycken fullgoda gymnastiksalar
är idag viktigt för att kunna fullfölja läroplanen.
Bomsystem
Speglar för dans
Romerska ringar
Utrymme för redskapsgymnastik
Bollsporter
Ordentliga förvaringsmöjligheter för redskap
Arbetsrum för lärare
Moderna omklädningsrum
Möjlighet att utnyttja sporthallen som en stor samlingssal med läktarmöjligheter
Omklädningsrum anpassad för träningssärskola enligt skissförslag från MAF arkitekter

Modern sporthall-idrott och fritid
Att kunna erbjuda Enköpings föreningar och medborgare en fullstor sporthall för ett livslångt
hälsosamt liv är ett av målen som kommunen och upplevelseförvaltningen arbetar efter.
Hallen ska dessutom erbjuda en speciell anpassning för gymnastiksporten i samarbete med
gymnastikföreningen utifrån ett medborgarförslag.
Basket
Handboll
Volleyboll
Badminton
Innebandy
Läktarmöjligheter
Moderna omklädningsrum
Ordentliga förvaringsmöjligheter
Anpassad för gymnastiksporten
Hoppgrop
Parkour
Klättringsvägg
Café

Framtidens verksamhet gällande hälsa och motion
Kommunens fullstora sporthallar är idag fullbokade medans de mindre gymnastiksalarna har lägre
beläggningsgrad. Detta då de mindre hallarna har en begränsning i vilka som kan utnyttja dem.
Fullstora sporthallar är därför ett måste i nybyggnationer. Sporthallen ska också bidraga till ett
livslångt hälsosamt liv som är anpassat efter de flesta människors behov och möjligheter att
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utveckla sitt allra bästa jag. I framtiden så kommer det att behövas fler möjligheter till rörelse och
motion längre i livet än vad som tidigare har varit fallet. En sporthall blir dessutom en naturlig
mötesplats för alla åldrar.

Verksamhetsbeskrivning av V- boden, upplevelseförvaltningens verksamhet.
Målet med verksamheterna är att alla barn och ungdomar som besöker verksamheten ska känna
sig trygga och respekterade samtidigt som de erbjuds en meningsfull fritid. Där det finns möjlighet
för dem att utveckla sitt allra bästa jag.

Fritidsklubb – ca 30 besökare/ öppetdag + personal
Klubben har öppet fyra dagar i veckan mellan 14.00- 17.00. Det är öppet för barn i årskurs 3 till och
med årskurs 6. Verksamheten är kostnadsfri med undantag för några resor som genomförs under
skolloven. Det serveras gratis mellanmål varje dag och verksamheterna bjuder på en rad olika
strukturerade och spontana aktiviteter. Det som alltid erbjuds varje dag är:
Pingis
Pyssel
tv-spel
datorspel
möjlighet att låna en surfplatta
läxhjälp
kortspel
sällskapsspel
biljardbord
Andra aktiviteter som erbjuds på ett rullande schema är:
större/mer tidskrävande pyssel som att exempelvis måla porslins muggar
besöka hallen eller när vädret tillåter besöka idrottsplatser utomhus
dans
teater
frågesporter
tipspromenad
film
bakning,
turneringar
Det finns en kiosk i verksamheten där besökarna efter klockan 16:00 kan köpa toast för 5 kronor.
Klubben har lovaktiviteter och verksamheten är under loven öppen mellan 12:00- 17:00. På loven
erbjuds både verksamhet i ”hemma” lokalen, men även andra aktiviteter, som resor till exempelvis
Yoump eller besök på biblioteket. Inget lov är det andra likt, utan innehållet förändras för att
anpassas efter målgruppen.
Besökarnas delaktighet är viktig och de är med och påverkar innehållet i verksamheten.

Fritidsgård – ca 17 besökare + personal
V-boden är öppen för ungdomar från årskurs 7- till och med 19 år, 5 kvällar i veckan söndagtorsdag. V-boden är kostnadsfri att besöka och erbjuder strukturerade och spontana aktiviteter.
Det som erbjuds varje kväll är:

Pingis
Pyssel
tv-spel
datorspel
möjlighet att låna en surfplatta
läxhjälp
kortspel
sällskapsspel
Biljardbord
Andra större aktiviteter som sker på rullande schema är:
Matkvällar, exempelvis pizza, pannkakor, grillkvällar
Turneringar
Bakning
Filmkvällar
I verksamheten finns en caféteria där det är möjligt att handla bland annat, smoothie, toast,
varmchoklad och fikabröd.
Besökarnas delaktighet är viktig och de är med och påverkar innehållet i verksamheten.

Verksamhet i utveckling
Kvaliteten i verksamheten utvecklats för att vara en plats där barn får en meningsfull fritid.
Verksamheten utgår från ett folkhälsoperspektiv. Förhållandena under en individs barndom och
uppväxt har stor betydelse för individens hälsa under hela livet. Genom att arbeta med långsiktig
och strukturerad verksamhet främjas individens hälsoutveckling och skillnader i uppväxtvillkoren
minskar. Verksamheten har tagit fram gemensamma riktlinjer och förhållningssätt som både
handlar om allas lika värde och nolltolerans mot tobak och droger. Verksamheterna har HBTQcertifierats under 2016-2017 och en treårighandlingsplan är framtagen för det fortsätta arbetet.
Verksamheten arbetar i nära kontakt med bland annat polis i ett operativt förebyggande arbete.

Verksamhet med kvalitet
Antalet strukturerade aktiviteter har ökat och är ett fortsatt prioriterat arbete. Verksamheten
erbjuder dagliga aktiviteter och lovaktiviteter. Bekanta aktiviteter och nya aktiviteter. Det ger barn
och unga möjlighet att prova och utveckla sig själva i en trygg miljö.

En meningsfullfritid stärker en rad olika skyddsfaktorer hos individen, vilket innebär en
minskad risk att hamna i ett utanförskap.
Påverka individens utveckling positivt genom delaktighet, ökad social kompetens, stärkt
självkänsla, och utveckling av identitet.

