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Verksamhetsstöd 2017 till det fria kulturlivet 
 
Förslag till beslut 
 
att  bevilja följande organisationer kulturnämndens verksamhetsstöd inklusive 
produktionsstöd till det fria kulturlivet år 2017: 
 
Bananteatern    184 tkr 
Den Lilla Teatern   570 tkr 
Kesselofski & Fiske   145 tkr 
Kulturföreningen Parken   50 tkr 
Panikteatern     110 tkr 
Teater C     330  tkr 
Teater Da Capo     99 tkr 
Teater Spektaklet    280 tkr 
Teatergruppen Tio Fötter   145 tkr 
Tornet Productions    55 tkr 
Uppsala Riksteaterförening  30 tkr 
Ekeby Dansstudio    70 tkr 
Focus Dance/MK Dansproduktioner   210 tkr 
MaudsArt     245 tkr 
Mon no Kai/ SU-EN Butoh Co.   285 tkr 
Uppsala Dansakademi    70 tkr 
Bibliotekets vänner i Järlåsa  20 tkr 
Uppsala Litteraturcentrum    50 tkr 
Uppsala Författarsällskap   100 tkr 
Föreningen Fyrisbiografen    100 tkr 
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Kulturföreningen för filmfestival U-a   750 tkr 
Kammarmusikföreningen i Uppsala  70 tkr 
La Cappella      50 tkr 
Musikerföreningen VIMUS  100 tkr 
Uppsala Jazzclub     75 tkr 
Uppsala Blåsarsymfoniker     50 tkr 
Uppsala Internationella Gitarrfestival  650 tkr 
Svenska Linnésällskapet   200 tkr 
Uppsala Industriminnesförening  440 tkr 
Kaleido Konsthantverk   65 tkr 
Uppsala Fotografiska Sällskap  35 tkr 
Uppsala Konstnärsklubb    250 tkr 
Företagens historia Uppsala län  130 tkr 
KulturAlla    250 tkr 
Köttinspektionen   984 tkr 
   
Summa tkr:    7 247 tkr 
 
att  avslå följande organisationers ansökan om verksamhetsstöd: 
 
Chinese Teachers Association 
Folkrörelsearkivet i Uppsala län  
Kulturföreningen NEO 
Kvarnbo Kvarns Vänner 
Museiföreningen Sthlm-Roslagens Järnvägar 
Omnikultur ekonomisk förening 
Uppsala Blåsorkester 
Uppsala Filmstudio 
Uppsala Missionsförsamling,  
  
att  bevilja följande ansökningar om verksamhetsstöd 2018: 
 
Bananteatern 104 tkr 
Uppsala Magic & Comedy  
ekonomisk förening  

 
250 

 
tkr 

 
att  uppdra till kulturförvaltningen att överföra och behandla de ansökningar förvaltningen 
anser rimligt till annan stödform, med delegation, för projekt eller evenemang 2017, samt 
 
att  uppdra åt kulturförvaltningen att fortsätta utveckla formerna för extern genomlysning av 
stödet till det fria kulturlivet. 
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Sammanfattning 
Kulturnämnden har utlyst verksamhetsstöd för 2017 riktat till det fria kulturlivet 
verksamma i kommunen. Stödet har sökts av 48 föreningar eller organisationer inom 
områdena konst, fotografi, film, kulturmiljö/kulturhistoria, litteratur, musik, teater, 
dans, och allmänkultur till en summa av drygt 29 miljoner kr. Beslut gällande 
verksamheterna vid Fredens Hus, Bror Hjorths Hus, Dag Hammarskjöldbiblioteket 
och Gottsunda Dans & Teater behandlas som separata ärenden. Enligt gällande 
delegationsordning ska alla sökande av verksamhetsstöd vara föremål för bedömning i 
kulturnämnden. Samtidigt med verksamhetsstödet behandlas ett produktionsstöd till 
teater- och dansproduktioner, med ansökningar om 1,8 miljoner kr. 
 
Ärendet 
Kulturnämnden ska främja ett mångsidigt konst- och kulturliv av hög kvalitet i Uppsala 
kommun i vilket samtliga invånare och besökare erbjuds delaktighet. Enligt kulturnämndens 
riktlinjer för bidrag kan nämnden stödja det fria kulturlivet i Uppsala kommun genom ett 
verksamhetsstöd till organisationer med stabil verksamhet som sträcker sig över hela året. 
Hänsyn till enstaka, särskilt kostsamma projekt och produktioner kan vägas in. Mottagare av 
verksamhetsstöd kan inte, annat än i undantagsfall, beviljas stöd ur kulturnämndens övriga 
stödformer. Verksamhetsstödet är i första hand årligt men i vissa fall kan ett flerårigt 
verksamhetsstöd beviljas. 
 
Kulturnämnden har avsatt 17 505 tkr för verksamhetsstöd 2017. I summan ingår stöd till tre 
stora verksamheter som behandlas i särskilda ärenden. Stöd till Dag Hammarskjöldbiblioteket 
behandlas inom kulturnämndens Projektstöd 2017 till kulturverksamheter, eftersom stiftelsen 
ansökte om verksamhetsstöd för sent för att behandlas. 
 
I budgetförslaget till verksamhetsstöd 2017 ingår 295 tkr till Bror Hjorths Hus för 
möjliggörande av fri entré. Produktionsstöd för teater- och dansverksamhet i anslutning till 
ansökan om verksamhetsstödet tillkommer med 620 tkr.   
 
Här föreslår kulturförvaltningen, avdelningen för strategi och omvärld, en fördelning av 7 247 
tkr till 35 (av 48 sökande) organisationer samt 354 tkr till 2 organisationer för 2018 (att 
betalas ut 2018). Ytterligare 10 888 tkr föreslås, i särskilda ärenden, gå till Bror Hjorths Hus, 
Gottsunda Dans & Teater samt Fredens Hus.  
 
Kulturförvaltningens bedömning av varje sökande som kulturnämnden ska ta ställning till 
finns i bilaga 1 (utom bror Hjorths Hus, Gottsunda Dans & Teater och Fredens hus). 
Sammanställning av alla sökande, (inklusive de tre ovan nämnda) med fördelning av 
föreslaget stöd finns i bilaga 2. En rapport och kvalitetsbedömning av aktörer i Uppsala på 
teaterområdet finns i bilaga 3. Riktlinjer för nämndens bidrag i bilaga 4. 
 
 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
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Stödet tas ur kulturnämndens budget för verksamhetsstöd och produktionsstöd 2017. Det är 
17 505 tkr för verksamhetsstöd och 630 tkr för produktionsstöd för teater- och dans. 
 
 
 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
 
 
Bilagor:  1. Kulturnämndens verksamhetsstöd 2017 till det fria kulturlivet, förslag 

2. Sammanställning av alla sökande av verksamhetsstöd 2017, inklusive Bror 
Hjorths Hus, Gottsunda Dans & Teater och Fredens Hus  
3. Rapport konstnärlig kvalitet 
4. Riktlinjer för kulturnämndens stöd 

 
  
 


