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Barn- och ungdomsnämnden 

Verksamhetsbidrag år 2014 till Musikfabriken 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja ABF Musikfabriken verksamhetsbidrag med 370 tlcr för år 2014 ur nämndens 
budget för föreningsbidrag. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att ABF:s öppna fritidsverksamhet Musikfabriken erhåller ett verksamhets
bidrag om 370 tkr, som finansieras ur nämndens budget för föreningsbidrag. Bidraget avser 
det fortsatta arbetet med att stärka både kreativitet och jämställdhet bland ungdomar. 

Verksamheten på Musikfabriken är en öppen ungdomskulturverksamhet som ger ungdomar 
möjlighet att på sin fritid kunna skapa musik och fi lm tillsammans utan krav på förkunskaper. 
Musikfabriken fungerar också som en förutsättningslös mötesplats för ungdomar dit man är 
välkommen oavsett kön, etnicitet och bakgrund. Målsättningen är att alla besökare ska upp
leva och bidra t i l l att verksamheten präglas av öppenhet, tolerans, respekt och trygghet. Mu
sikfabriken är öppen för alla med ett särskilt fokus på jämställdhet, i huvudsak riktat t i l l unga 
tjejer. Musikfabrikens arbete har ett normkritiskt perspektiv, vilket synliggörs i deras mark
nadsföring. 

Under 2014 kommer ungdomarna att erbjudas att delta i ett nytt koncept "Från idé t i l l färdig 
produkt" där deltagarna ges möjlighet att göra en produktion från A-Ö. Vidare kommer Mu
sikfabriken att fortsättningsvis erbjuda öppna träffar, workshops med ämnen relevanta för 
verksamheten samt musik- och filmverkstad. Til l sitt förfogande har Musikfabriken profess
ionell inspelningsstudio, toppmodern produktions- och redigeringssal för musik- och filmin
spelning, livescen, musikövningsrum och studiematerial. 
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