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Kulturnämnden 

Verksamhetsbidrag till IK Sirius Fotbolls Nattfotbollen 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att bevilja IK Sirius Fotbollsklubb verksamhetsbidrag om 250 tkr för Nattfotbollen. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen föreslår att IK Sirius Fotbollsklubb erhåller ett verksamhetsbidrag om 
250 tkr, som finansieras ur nämndens budget för bidrag och stöd till barns och ungas fria tid. 
Bidraget avser arbetet med att utveckla verksamheten inom Nattfotbollen för unga i Sävja och 
centrala Uppsala. 

Ärende 
Nattfotbollen är ett projekt som Sirius Fotboll drivit sedan 2012. Syftet med projektet är att ge 
ungdomar i resurssvaga områden en möjlighet att skapa en meningsfull fritid. Målgruppen är 
pojkar från 8 år och uppåt som inte är aktiva inom någon idrottsförening och som står långt 
ifrån majoritetssamhället. Projektet är redan etablerat i vissa delar av Uppsala och med hjälp 
av lokala samarbetsparter har Sirius Fotboll byggt upp ett förtroende hos ungdomarna där. I 
Gottsunda och Gränby drivs Nattfotbollen i samarbete med Mittpunkten, en förening bildad 
av ungdomar som själva spelat i Nattfotbollen och därefter ville engagera sig för unga i 
lokalsamhället. Procyon BK samarbetar sedan hösten 2013 med Sirius Fotboll runt 
Nattfotbollen i Stenhagen. 

Nattfotbollen har skapat en möjlighet för andra aktörer att få kontakt med och skapa ett 
förtroende hos ungdomarna. Bland annat spelar Uppsala Brandförsvar regelbundet fotboll 
tillsammans med ungdomarna. Andra mål med projektet är att verka brottsförebyggande, 
genom att fotbollen spelas under kvällar och helger, då förebyggande åtgärder behövs som 
mest, att verka för integration genom att överbrygga konflikter mellan ungdomar och 
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myndigheter, att verka för folkhälsa genom att aktivera ungdomarna, att lära unga att utöva 
ansvar och ledarskap samt att främja framtida sysselsättning för de unga genom praktikplatser 
hos sponsorer och samarbetspartners. 

Sirius Fotboll driver Nattfotbollen genom stöd från näringslivet, men organisationen söker nu 
390 tkr i verksamhetsbidrag för att kunna nå nya ungdomar genom att utvidga verksamheten 
till Sävja och Löten. Träningen i Sävja genomförs i samarbete med en ny aktör, Uppsala-
Kurd. Alla de lokala samarbetsparterna samarbetar runt de träningar som äger rum på Löten. 
Organisationen hoppas nå 100-200 nya ungdomar med de nya träningspassen. Verksamheten 
äger rum under ett år med start hösten 2015, på fredag- och lördagkvällar. Under sommaren 
2016 planerar man även att anordna sommarskola. Efter projekttidens slut har man som mål 
att kunna integrera de nya områdena i den ordinarie verksamheten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget ryms inom nämndens budget för bidrag och stöd till barns och ungas fria tid. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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