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Kulturnämnden 

Verksamhetsstöd år 2017 till Café Genomfarten 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att bevilja 313 tkr i verksamhetsstöd till Uppsala kristna råd år 2017 för verksamheten vid 
Café Genomfarten, samt 

att bevilja Uppsala kristna råd 404 tkr för utökad bemanning vid Café Genomfarten 2017. 

Sammanfattning 
Café Genomfarten har haft avtal om fritidsverksamhet med barn- och ungdomsnämnden 
under perioden 2012-2014, vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 
2014-11-27 (BUN-2014-1576), samt ytterligare ett år med beslut i kulturnämnden 2015-12-10 
(KTN-2015-0550). Inför 2016 fick kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt system 
för verksamhetsbidrag till Café Genomfarten 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. Uppsala kristna råd söker 876 
tkr i verksamhetsstöd 2017 för Café Genomfarten. 

Ärendet 
Ersättningen var under 2012-2014, samt 2015, ca 300 tkr och avsåg i första hand möjlighet att 
hålla öppet hela sommaren. Kyrkornas råd finansierar resten av verksamheten med ca 2 000 
tkr/år. I november 2015 signalerade Café Genomfarten att de hade många ensamkommande 
ungdomar på fritidsgården och att det var svårt att hinna med att se ungdomarna och att det 
fanns risk för en otrygg mötesplats och ansökte om extra bidrag för att kunna utöka 
bemanningen inför 2016. Verksamheten hade gått från 25-tal besökare till över 100 ungdomar 
i lokalen som är på drygt 300 kvm i två plan. Kulturnämnden beviljade Café Genomfarten 
396 tkr i extra verksamhetsbidrag 2016 för att kunna utöka personalen från två till tre 
personer, det totala bidraget från kulturnämnden 2016 blev därmed 703 tkr. 
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Inför 2017 ansöker föreningen om 876 tkr i verksamhetsstöd. Café Genomfarten är en drogfri 
mötesplats för unga 13-19 år med trygga vuxna förebilder som har öppet sex dagar i veckan 
året om i centrala lokaler på Drottninggatan 13. Öppettiderna är generösa och vardagarna 
öppnar man id 15. Lokalerna innehåller café med servering, pysselrum, biljardrum, replokal 
och filmrum. Verksamheten har ledorden "generösa öppettider, billigt fika och schyssta 
vuxna". Förväntat antal deltagare 2017 är 50-100 ungdomar per öppetdag. 

Delaktighet, jämställdhet, ttygghet och hälsa 
Delaktighet är viktiga ledord för verksamheten. De för en ständig dialog med besökarna om 
hur verksamheten ska utformas på bästa sätt. Ungdomarna kan själva arrangera konserter och 
föreläsningar. Lokalerna upplåts också till intresseföreningar och sammanslutningar som 
ungdomarna har tagit initiativ till och personalen stöttar ungdomarnas engagemang i olika 
frågor. Jämställdhet genomsyrar inte bara personalsammanssättningen utan också tankesättet, 
och jämställdhet är en ett viktigt samtalsämne med besökarna. Café Genomfarten strävar efter 
en jämställdhet när det gäller ex vilka som medverkar på konserter. Men en stabil och relativt 
liten personalgrupp skapas kontinuitet och trygghet, vilket är ett viktigt verktyg i 
målsättningen att utgöra en stabil punkt i ungdomarnas vardag. Med en ökad bemanning från 
två till tre personer ökar tryggheten ytterligare. Café Genomfarten menar att en meningsfull 
fritidverksamhet är friskhetsfaktor och ökar möjligheten till att ungdomarna ska uppnå en god 
hälsa. 

Kulturförvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att verksamheten håller en god kvalitet och att den med sina generösa 
öppettider fyller en viktig funktion som mötesplats för ungdomar i centrala Uppsala. Uppsala 
kristna råd söker 876 tkr i verksamhetsstöd 2017 för Café Genomfarten. Föreningen har 
aviserat att de står för hyreshöjningar inför 2018, och väljer därför att bara söka 
verks amhetstöd för ett år för att kunna söka en annan summa 2018. Förvaltningen gör 
bedömningen att en personalstyrka på tre personer är viktig för att kunna fortsätta bibehålla en 
trygg verksamhet och föreslår ett stöd som motsvarar förra årets stöd med en uppräkning på 2 
% inklusive förstärkning vilket ger totalt 717 tkr i verksamhetsstöd 2017. 

Ekonomiska konsekvenser 
Stödet om 313 tkr ryms inom kulturnämndens budget för barns och ungas fria tid och stöd för 
extra bemanning om 404 tkr inom nämndens extramedel avsatta för barns fritid- och 
kulturverksamhet. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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