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Kulturnämnden 

Verksamhetsstöd till Ungdomens Hus år 2017-2019 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att bevilja föreningen Ungdomens Hus 719 tkr/år i verksamhetsstöd för år 2017-2019, 

att verksamhetsstödet till föreningen Ungdomens Hus 2018 och 2019 inte ska understiga 
2017 års nivå, samt 

att verksamhetsstödet till Ungdomens Hus 2018 och 2019 skrivs upp motsvarande den 
generella uppräkningen av stödet till barns och ungas fria tid. 

Sammanfattning 
Föreningen Ungdomens Hus har haft avtal med barn- och ungdomsnämnden för perioden 
2011-2014 vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27, 
(BUN-2014-1580), samt ytterligare ett år med beslut i kulturnämnden 2015-12-10 (KTN-
2015-0549). Avtalsersättningen avser fritids- och kulturverksamhet vid Ungdomens Hus för 
åldersgruppen 15-25 år. Inför 2016 fick kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt 
system för verksamhetsbidrag till Ungdomens Hus och 2016-09-24 fattade kulturnämnden 
beslut om nya riktlinjer för barns och ungas fria tid. Det nya stödet innebär att kulturnämnden 
övergår till ett system där föreningen söker verksamhetsstöd för barns och ungas fria tid 
istället för att uppbära avtal och uppdrag med avtalsersättning. Föreningen söker 719 tkr i 
verksamhetsstöd per år 2017-2019. Nämnden finansierar utöver verksamhetsstödet hyran för 
Ungdomens Hus med 983 tkr. 

Ärendet 
Ungdomens Hus är en medlemsstyrd förening som drivs av ungdomar. Föreningen har en 
platt organisation och fattar alla större beslut på årsmöten och medlemsmöten. Föreningen 
arbetar för en aktiv fritid för unga 15-25 år och föreningen håller till i lokaler som 
kulturnämnden upplåter på Svartbäcksgatan 32. Verksamheten består av skateramp/ 
träningsrum, konstatelj é, snickarverkstad, café, replokaler, spelrum och cykelverkstad. I 
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cafeet finns en scen och där planerar föreningen för evenemang som filmkvällar och öppen 
scen. Cafeet är öppet varje vardag id. 15-20. Föreningen håller medlemsmöten varannan 
vecka och styrelsemöten varannan vecka. Verksamhetsgrupperna har möte en gång/månad. 
Föreningen samverkar med ett 15-tal föreningar och upplåter också huset för olika förenings-
och nätverksmöten. Alla sådana samarbeten fattas det dock beslut om på medlemsmöten. 

Föreningen har en dagledare samt en cafeansvarig anställd på totalt 150 %. Dagledarens 
ansvar är att ha hand om föreningens ekonomi och administration, assistera föreningens 
styrelse, verksamhetsgrupper och medlemmar när de behöver det. Cafeansvarig arbetar i cafet 
och ansvarar även för att ge intresserade medlemmar cafeutbildning. Föreningens målsättning 
inför 2017 är att ha 500 unika medlemmar samt nå ca 15 000 besökare (11 000 besök 2015). 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
Det är medlemmarna som initierar all verksamhet som sker. Ett engagemang i föreningen blir 
ett steg in i föreningslivet och en demokratiskola. Föreningen har en jämställdhetsansvarig. 
och när nya verksamhetsgrupper eller evenemang planeras tas alltid jämställdhetsperspektivet 
upp. Ungdomens Hus arbetar för att alla ska känna sig välkomna. De har nolltolerans mot 
kränkande beteende och alla får vara med. Föreningen menar att de bidrar till ökad hälsa 
genom att bedriva drogfri verksamhet samt genom ungdomskultur. Barns och ungas skapande 
och kulturella uttryck är en stor och viktig del av föreningens verksamhet. Träningsgruppen är 
utöver det en av de mest aktiva verksamhetsgrupperna. 

Kulturförvaltningens bedömning 
Ungdomens Hus har byggt upp ett bra system för att hantera driftsfrågor och 
verksamhetsfrågor trots att styrelsen består av ungdomar i gymnasieåldem som byts ut med 
relativt korta intervall. Föreningen har skapat en bra grund och rutiner för överlämning. 
Föreningen arbetar aktivt med medlemsengagemang och är på så sätt som de också själva 
skriver en riktig demokratiskola. Stort fokus lägger de vid ungas skapande och kulturella 
uttryck. Förvaltningen menar att föreningen är unik i sitt slag, genom att vara en förening och 
verksamhet helt styrd av ungdomar, och föreslår att de beviljas 719 tkr per år i 
verksamhetsstöd 2017 - 2019. Räknas stödet till barns och ungas fria tid upp 2018 och 2019 
föreslås att föreningens verksamhetsstöd räknas upp i samma grad. Vid beslut om treårigt stöd 
ska verksamheten redovisas årligen. Nämnden finansierar utöver verksamhetsstödet hyran för 
Ungdomens Hus med 983 tkr 2017. 

Ekonomiska konsekvenser 
Stödet ryms inom kulturnämndens budget för barns och ungas fria tid. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bemhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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