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Verksamhetsstöd till Gottsunda Teater ideell 
förening 2020  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att   överföra 1 280 tkr från stöd till det fria kulturlivet i budget 2020 till stöd till barns 
och ungas kulturutövande, 

att bevilja Gottsunda Teater ideell förening verksamhetsstöd till barns och ungas 
kulturutövande 2020 om 1 280 tkr för kulturpedagogisk verksamhet,  

att   bevilja Gottsunda Teater ideell förening verksamhetsstöd till det fria kulturlivet år 
2020 om 2 300 tkr för drift av scenen Gottsunda Dans & Teater, samt 

att avslå Gottsunda Teater ideell förenings ansökan om produktionsstöd. 

 

Sammanfattning 
Gottsunda Teater ideell förening söker verksamhetsstöd om 4 300 tkr för 2020 samt 
produktionsstöd om 200 tkr. Förvaltningen föreslår ett verksamhetsstöd till barns och 
ungas kulturutövande om 1 280 tkr för den kulturpedagogiska verksamheten samt ett 
verksamhetsstöd till det fria kulturlivet om 2 300 tkr för driften av scenen Gottsunda 
Dans & Teater. Det sammanlagda föreslagna stödet från kulturnämnden är en ökning 
med 80 tkr, vilket är en viss kompensation för bortfall av stöd från idrotts- och 
fritidsnämnden.  Förvaltningen föreslår att ansökan om produktionsstöd avslås då 
produktionskostnader enligt tidigare års stödgivning redan bör inrymmas i föreningens 
verksamhetsstöd. 

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden 2019-11-25 KTN-2019-0548 
  
Handläggare:  
 Runa Krehla, Agneta Olofsson, Karin Sundequist 
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Ärendet 

Beredning 

Riktlinjer och stödformer 

Kulturnämndens verksamhetsstöd till det fria kulturlivet stödjer kulturverksamhet i 
Uppsala kommun som är stabil och sträcker sig över hela året. Stödet grundas på 
bedömning av kriterier som konstnärlig kvalitet, professionalitet, förnyelse, 
tillgänglighet och samarbeten. Bedömning görs även av verksamhetsberättelse, 
balans- och resultaträkning samt av kommande års verksamhetsplan. 

Kulturnämndens stöd till barns och ungas kulturutövande stödjer fritidsverksamhet 
där barn och unga själva får skapa och utvecklas i kulturpedagogiska verksamheter 
och får möjlighet att visa upp eget skapande. Verksamheten ska rikta sig till åldrarna 6–
20 år, hålla en hög kulturell kvalitet och ledas av pedagoger med relevant kompetens 
inom ämnesområdet. Vid bedömning prioriteras bland annat insatser som främjar 
tillgänglighet, likabehandling, deltagarnas inflytande och delaktighet, deras skapande 
och kulturella uttryck samt integrationsinsatser. 

Gottsunda Teater ideell förening 

Gottsunda Teater är en ideell förening som funnits i Gottsunda centrum i över 20 år. 
Verksamheten vänder sig i första hand till barn och unga och har under åren bestått av 
professionell scenkonst, pedagogisk verksamhet och amatörverksamhet inom 
scenkonstområdet.  

Föreningens ekonomi 

Gottsunda Teater ideell förening uppbär i nuläget kulturnämndens verksamhetsstöd 
till det fria kulturlivet. Sedan 2016 har verksamhetsstödet legat på en oförändrad nivå 
på 3 500 tkr.  

Föreningen genomförde verksamhet 2013 - 2014 utan avgivna revisionsberättelser. De 
avgavs först i samband med årsmötet för 2015.  Föreningen har vid två tillfällen erhållit 
förskott på nästkommande års stöd för att upprätthålla sin verksamhet, 400 tkr i 
december 2015 och 900 tkr i november 2016. Föreningen gjorde under 2017 
förändringar i verksamheten för att få kontroll över sin ekonomi. 

Föreningen Gottsunda Teater har under 2019 elva anställda på sammanlagt 7,45 
heltidstjänster. Fem av dessa arbetar med dans- och dramapedagogik på sammanlagt 
2,35 heltidstjänster. De totala personalkostnaderna budgeteras under 2019 till 
3 510 tkr. Utöver personalkostnader förväntas kostnader under 2019 om 731 tkr för 
administration, produktioner och lokalrelaterade utgifter.  

Föreningens verksamhet finansieras till största delen av kulturnämnden. Övriga 
intäkter är andra mindre bidrag, uppdrag inom pedagogisk verksamhet samt i viss mån 
biljettintäkter och medlemsavgifter. 

Dans- och dramapedagogisk verksamhet 

Gottsunda Teater ideell förening bedriver kulturpedagogisk verksamhet för åldrarna 5–
25 år. Den består dels av kursverksamhet under barns och ungas fritid, dels av tjänster 
som föreningen säljer till skolan i form av profilundervisning, Skapande skola-projekt 
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och workshops samt olika samarbetsprojekt med andra aktörer i området, såsom 
Kontakten och Bibliotek Uppsala. Kursverksamheten för barn och unga är avgiftsfri. 
Under 2018 gick totalt 344 barn i åldern 5–25 år i olika dans eller teatergrupper.  

Föreningen ger, genom redskapen dans och teater, barn och unga möjlighet att på 
olika sätt ta del av konstarterna genom eget utövande.  Ett viktigt syfte med 
verksamheten är att skapa bättre integration, inte minst på kulturområdet. 
Verksamheten har en viktig roll att fylla i Gottsunda och kommunen.  Kulturnämnden 
har i uppdrag att utveckla fler aktiviteter i direkt anslutning till skoltid i Gottsunda, och 
samtal har inletts mellan kulturförvaltningen och föreningen runt sådan verksamhet. 

Inför 2020 planerar föreningen att utöka kursverksamheten med nya grupper i dans 
och teater samt en produktionskurs för ungdomar i samarbete med Uppsala 
Stadsteater. Föreningen planerar också för öppen ungdomsverksamhet på 
fredagseftermiddagar i samarbete med Studiefrämjandets föreningshus Kontakten. 

Merparten av deltagarna i kursverksamheten är mellan 6 och 20 år, den målgrupp som 
avses i verksamhetsstöd till barns och ungas kulturutövande. Eftersom verksamheten i 
övrigt uppfyller riktlinjerna för stödet föreslås att föreningen beviljas stöd för sin 
pedagogiska verksamhet inom den nämnda stödformen. 

Scenen Gottsunda Dans & Teater 

Scenlokalen Gottsunda Dans & Teater är en av de bästa scenerna i kommunen, framför 
allt för dans. Det är därför viktigt att kunna använda scenen effektivt så att en mångfald 
av sceniska konstarter kan visas för kommuninvånarna. Gottsunda Teater ideell 
förening har genom ett nyttjanderättsavtal ensam tillgång till lokalen.  

Förening är en viktig part för framtida utveckling av Gottsunda kulturhus, som en del av 
det kulturella nätverket i Gottsunda och för områdesbaserat arbetet i stadsdelen. 
Under 2019 har kulturförvaltningen genom ett nyinrättat programråd fört samtal med 
UKFAB och föreningen runt möjliga samarbeten i Gottsunda Kulturhus för att öka det 
professionella kvalitativa utbudet av scenkonst. Fokus ligger på program för barn och 
unga under skoltid, men även för familjer och vuxna på kvällstid och helger. Uppsala 
kommun har ingått medlemskap i arrangörsnätverket Dansistan/Cirkusistan, där 
scenen Gottsunda Dans & Teater är en av de givna spelplatserna. Under 2019 spelades 
dansföreställningen Signal för lågstadieklasser och som helgföreställning.  Fler 
produktioner planeras för 2020. 

I verksamhetsplanen för 2020 planerar föreningen att samarbeta med flera olika 
aktörer runt scenkonstföreställningar, residens och gästspel. Bland dessa ingår även 
vissa scenkonstgrupper som har stöd av kulturnämnden. Under våren kommer 
Stadsteatern spela föreställningen Önskestjärnan. Föreningen arrangerar tillsammans 
med kulturförvaltningen festivalen Gottsunda Hiphop 2020 under hösten. Föreningen 
vill också producera egna scenkonstföreställningar för en barnpublik.  

Framtida drift 

Förvaltningen genomför på uppdrag av kulturnämnden en fördjupad utredning 
gällande driften av scenen Gottsunda Dans & Teater. Uppdraget innebär att se på två 
alternativa lösningar där antingen kommunen, genom Gottsunda kulturhus eller 
föreningen ansvarar för driften. Arbetet pågår och utredningen kommer att 
presenteras under våren 2020. I nuläget finns ett nyttjanderättsavtal mellan 
förvaltningen och Gottsunda Teater ideell förening angående lokalen, och avtalet 
kommer att förlängas för 2020. 
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Stöd genom andra kommunala stödformer 

Under 2019 har föreningen uppburit stöd om 150 tkr från idrotts- och fritidsnämnden, 
för sin kulturpedagogiska kursverksamhet. Stödet betalas till viss del ut retroaktivt, och 
föreningen får ca 30 tkr i stöd under våren 2020 för höstens verksamhet. En förening 
kan dock inte få stöd för samma ändamål från olika kommunala nämnder. Om 
föreningen får verksamhetsstöd för barns och ungas kulturutövande utgår därmed 
idrotts- och fritidsnämndens fortsatta stöd. Förvaltningen föreslår därmed att 
kulturnämndens stöd till den pedagogiska verksamheten stärks som viss 
kompensation för uteblivet stöd från idrotts- och fritidsnämnden. 

Förvaltningens förslag till stöd 2020 

Gottsunda Teater ideell förening söker verksamhetsstöd om 4 300 tkr för 2020. 
Föreningen söker också produktionsstöd om 200 tkr för en samproduktion med 
Uppsala Stadsteater.  

Förvaltningen anser att en av föreningens största styrkor är det kulturpedagogiska 
arbetet för barn och unga. Det finns dessutom en potential för att utveckla ett 
community-arbete inom amatörteatern för barn och unga. Föreningens kompetens 
inom scenteknik samt producent- och värdskap är mycket viktiga faktorer för att 
erbjuda en professionell scen för dans, cirkus och teater i Uppsala kommun. Däremot 
anser förvaltningen att stödet inte ska användas till att sätta upp egna produktioner.  

Förvaltningen föreslår ett verksamhetsstöd till barns och ungas kulturutövande om 
1 280 kr för den kulturpedagogiska verksamheten samt ett verksamhetsstöd till det fria 
kulturlivet om 2 300 tkr för driften av scenen Gottsunda Dans & Teater. Det 
sammanlagda föreslagna stödet f är en ökning med 80 tkr jämfört med 2019, vilket är 
en viss kompensation för bortfallet av stöd från idrotts- och fritidsnämnden.  

Förvaltningen föreslår att ansökan om produktionsstöd avslås med hänvisning till att 
produktionskostnader enligt tidigare praxis ingår i föreningens verksamhetsstöd.  

Ekonomiska konsekvenser 

Det föreslagna stödet om 3 580 tkr ryms inom nämndens budget för verksamhetsstöd 
2020. Medel behöver flyttas från stöd till det fria kulturlivet till stöd till barns och ungas 
kulturutövande. 

 

 

Kulturnämnden 

 

 

Sten Bernhardsson 
Kulturdirektör 
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