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Kulturnämnden 

Stöd till verksamhetsutveckling av fritidsklubbar, fritidsgårdar och 
ungdomskulturhus 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att ur den budget som reserverats för verksamhetsutveckling av fritidsklubbar, fritidsgårdar 
och ungdomskulturhus, avsätta 100 tkr för filmprojekt lett av Uppsala Internationella 
Kortfilmfestival, 21 tkr till Ungdomens hus, 14 tkr till Café Genomfarten, 25 tkr till KFUM 
och 160 tkr till Fritid Uppsala. 

Sammanfattning 
I kulturnämndens budget för år 2015 reserverades 500 tkr för verksamhetsutveckling av 
fritidsklubbar, fritidsgårdar och ungdomskulturhus. Förvaltningen har tolkat nämndens 
intention att förstärkningen ska gå till kompetensutveckling av personal och för att prova 
nya idéer i verksamheten. Såväl kommunens egenregiverksamhet som externa utförare inom 
fritidsområdet har haft möjlighet att söka stöd ur medlen med sista ansökningsdag den 25 
september. Förvaltningen har tillsammans med Uppsala Internationella Kortfilmfestival 
initierat ett filmprojekt som verksamheterna har haft möjlighet att anmäla intresse för. 

Ärendet 
Förutom filmprojektet så har Fritid Uppsala, Ungdomens hus, Café Genomfarten och KFUM 
kommit in med förslag på vad man skulle vilja göra för att utveckla sin verksamhet. 
Förvaltningen föreslår att nämnden fördelar ut 320 tkr i bidrag till de som har sökt, ur de 
medel som avsatts för verksamhetutveckling Vilka kompetensutvecklingsprojekt de har sökt 
för och hur mycket följer nedan. 
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Filmprojektet- Råggywood i Uppsala 
I maj 2015 Uppsala Internationella Kortfilmfestival ett möte med filmkonsulent Helen 
Ahlsson på Svenska Filminstitutet. På mötet växte en ide om att göra filmworkshops på 
fritidsgårdar i Uppsala enligt samma modell som Råggywood och fritidsledaren David Danial 
under många år gjort i Rågsved. Tanken var att ge fritidsledare i Uppsala verktygen för att 
göra liknande projekt på sina fritidsgårdar. Projektet planerar att genomföra en workshop för 
fritidsledare under ledning av David Danial under senare delen av hösten 2015. Resultaten av 
projektet skulle visas upp och diskuteras vid nästa års upplaga av Uppsala Internationella 
Kortfilmfestival. Projektägare/projektledare är Uppsala Internationella Kortfilmsfestival men 
arbetet kommer att göras av David Danial i samarbete med fritidsledarna på fritidsgårdar och 
ungdomskulturhus. Kostnaden för projektet är 100 tkr varav 20 tkr är för projektledning. 
Fritid Uppsala och Café Genomfarten har meddelat att de vill vara med i filmprojektet. 
Förvaltningen föreslår att 100 tkr ur kompetensutvecklingspengarna avsätts för detta projekt. 

Ansökan från Ungdomens hus 
Ungdomens hus har sökt bidrag för att utrusta sina replokaler. Idag bygger användningen på 
att de som repar där har med sig egna förstärkare, trummor mm, vilket gör att det är svårt för 
nybörjarband som inte har hunnit köpa på sig utrustning ännu. Ungdomens hus vill därför 
grundutrusta replokalerana så de blir tillgängliga för fler. De söker 51 tkr i bidrag för detta. 
Förvaltningen föreslår att de får 21 tkr i bidrag. 

Ansökan från Café Genomfarten 
Café Genomfarten planerar att starta en vegansk matlagningsgrupp under hösten. De kommer 
att ha fem tillfällen under hösten och räknar med att varje tillfälle håller på ca tre timmar. Som 
avslutning på höstens matlagningsgrupp kommer det att lagas ett veganskt julbord. För att 
kunna genomföra kursen på ett effektivt och bra sätt, behöver verksamheten renovera köket 
genom att installera en vanlig modern spishäll och ugn, göra om en arbetsyta, ändra några 
eluttag, samt ta bort en större kaffebryggare som är installerad med vattentillförsel men som 
inte används sedan länge. De har sökt bidrag om 40 tkr, varav 30 tkr är för renoveringen av 
köket. Förvaltningens förslag är att de beviljas 14 tkr i bidrag. 

Café Genomfarten har också sökt bidrag om 34 tkr för att marknadsföra verksamheten bättre i 
form av skyltar utanför lokalen, webbkostnader, profilprodukter mm Förvaltningen bedömer 
att ansvaret för sådana investeringar ligger hos verksamhetens huvudman. 

Ansökan från KFUM 
KFUM har sökt bidrag för att utveckla sin musikverksamhet i Gottsunda. De menar att genom 
musik ges ungdomar en chans att få upptäcka vad just de tycker om och det blir ett verktyg 
för att skapa och lära sig mer om sig själva och andra. KFUM vill bygga och utveckla 
musikverksamheten genom att göra en studio i sina lokaler på Bandstolsvägen. De söker 
80 tkr i bidrag som ska gå till utrustning till studion, workshops med externa aktörer, 
utbilning av personal och marknadsföring. Förvaltningen föreslår att de beviljas 25 tkr i 
bidrag. 
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Ansökan från Fritid Uppsala 
Fritid Uppsala ser behov av att jobba med ökad profilering på fritidsgårdarna, att satsa särskilt 
på några enheters tonårsverksamhet och på fritidsklubbar lokalt placerade nära barnen. De har 
föreslagit ett paket om 25 tkr för kompetensutveckling, 88 tkr för ökad bemanning tonår, 168 
tkr för aktiviteter och projekt och 30 tkr för ökad bemanning på fritidsklubbarna, 311 tkr 
totalt. Förvaltningen föreslår att de får 160 tkr för att själva kunna prioritera vilka av projekten 
som är mest angelägna att satsa på. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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