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Kulturnämnden 

 

Kultursamarbete mellan ett antal Uppsalaföretag och kulturnämnden 
 

 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden föreslås besluta 

 

att  uppdra till kulturförvaltningen att ingå ett förnyat kultursamarbete med ett antal 

Uppsalaföretag. 

 

Sammanfattning 

Under perioden 2015-2016 har ett kultursamarbete mellan kulturnämnden och två 

Uppsalaföretag pågått. Avsikten med samarbetet har varit att gemensamt arbeta för ett 

starkare engagemang från näringslivet i att stötta och utveckla kulturlivet i Uppsala och 

därigenom skapa en attraktivare stad och ett livaktigt kulturliv. I föreliggande ärende föreslås 

ett förnyat kultursamarbete med fokus på kulturprojekt för ungdomar i åldern 13-25 år och 

med koncentration till Uppsalas ytterområden. 

 

 

Ärendet  
I juni 2015 beslutade kulturnämnden (KTN 2015-06-11 § 117) att uppdra till kulturförvaltningen 

att teckna sponsorsavtal med upp till sex uppsalaföretag.  Samarbetet kom till på ett initiativ från 

Sh bygg och deras vilja att stödja kultur i Uppsala. Avsikten med samarbetet var att gemensamt 

arbeta för ett starkare engagemang från näringslivet i att stötta och utveckla kulturlivet i Uppsala 

och därigenom skapa en attraktivare stad och ett livaktigt kulturliv.  

 

Inom kultursamarbetet tecknades två sponsorsavtal med Sh bygg och Bjerking. Företagen erlade 

olika stora summor till kulturnämndens budget och som motprestation erhölls synlighet vid och 

delaktighet i olika kulturevenemang, främst knutna till offentlig konst och Uppsala konstmuseum, 

som arrangerades av kulturförvaltningen under 2015 och 2016.  
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Samarbetet utvärderades under våren 2017 och i den slutrapport som förelades kulturnämnden 

(KTN 2017-04-25 § 55) framkom att Sh bygg och Bjerking gärna ser ett fortsatt samarbete med 

kulturnämnden. Diskussioner om ett förslag att utveckla en satsning på kultur- och 

fritidsaktiviteter för målgruppen 13-25 år i hela kommunen, med betoning på ytterområdena 

inleddes och kulturförvaltningen återkommer i föreliggande ärende till kulturnämnden med ett 

förslag till nytt samarbetsavtal. 

 

Förslag till nytt kultursamarbete 

Sh bygg och Bjerking ser gärna ett förnyat kultursamarbete med kulturnämnden inom 

företagens kulturprojekt för ungdomar i åldern 13-25 år. Projektet föreslås koncentreras till 

Uppsalas ytterområden såsom Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja och det är av vikt att 

projektet genomförs med lokala engagemang i dessa områden.  

 

Ett förslag till ett förnyat samarbetsformat arbetats fram. Syftet är att skapa en gemensam 

plattform där lokala kulturprojekt och föreningar kan ansöka om näringslivets stöd för kultur- 

och fritidsprojekt för ungdomar i åldern 13-25 år. Plattformen kallas ”Bygg för framtiden”. 

Målsättningen är att fyra gånger per år behandla inkomna ansökningar och välja ut de mest 

lämpliga. I utvärderingen ska företagens representanter tillsammans med kommunens lokala 

företrädare och expertis vara jury. 

För att kunna ta emot och behandla ansökningarna har en enkel hemsideslösning skapats där 

ansökan antingen kan ske skriftligt eller via film, t.ex. från en mobiltelefon. Adressen till 

hemsidan (DUMMY/testversion) www.byggforframtiden.se 

Struktur för ansökan samt kriterier och metodik finns beskrivet på hemsidan. 

 

Näringslivets roll 

Sh bygg och Bjerking förbinder sig att finansiera de projektmedel som ska delas ut och 

kulturförvaltningen bidrar med kompetens i urvalsprocessen. Företagen förbinder sig också 

att arbeta för att fler företag, i första hand fastighetsbolag och andra företag engagerade i 

aktuella områden, ansluter sig till samarbetet. De medverkande företagen bekostar hemsidan 

och all administration kring denna och företagen kan också bidra med praktiska råd som 

mentorer. 

 

Kulturförvaltningens roll 

Kulturförvaltningens roll i samarbetet är att dels att sprida information om samarbetet och 

ansökningsmöjligheten i sina lokala nätverk och samarbeten och dels att vara kvalitetssäkrare 

vid val av projekt som stöds. Näringslivet förväntar sig inte att kulturnämnden engagerar sig 

med ekonomiskt bidrag. 

 

  

http://www.byggforframtiden.se/
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Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för förvaltningens arbetsinsats att kvalitetssäkra projekten ryms inom den 

personalbudget som kulturnämnden avsatt för att administrera och utveckla stödet till det fria 

kulturlivet och till barns och ungas fria tid. 
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