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Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
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Verksamhetsstöd till barns och ungas 
kulturutövande 2020  

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås  besluta 

att  bevilja följande organisationer stöd för år två av tre i ett treårigt verksamhetsstöd 
till barns och ungas kulturutövande 2019-2021, samt  

Dnr Organisation Belopp 
KTN-2018-0458 Österledskyrkan i Gamla Uppsala 832 300 kr 
KTN-2018-0490 Studiefrämjandet Uppsalaregionen 4 929 855 kr 

 

att  bevilja följande organisation ett verksamhetsstöd till barns och ungas 
kulturutövande år 2020. 

Dnr Organisation Belopp 
KTN-2019-00617 Kulturföreningen Parken 760 000 kr 

 

 

Sammanfattning 
Ideella föreningar, studieförbund och stiftelser kan söka stöd för kulturpedagogisk 
verksamhet där barn och unga i åldern 6 till 20 år får möjlighet att själva skapa och 
utvecklas samt att visa upp eget skapande för andra. Stödet kan sökas för upp till tre 
år. Kulturförvaltningen föreslår i föreliggande ärende att tre organisationer beviljas 
stöd för 2020 om sammanlagt 6 522 155 kr, varav två organisationer beviljas stöd för år 
två av tre i ett treårigt stöd. 

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden 2019-11-26 KTN-2019-00766 
  
Handläggare:  
Karin Sundequist, Runa Krehla 

 
 

mailto:kulturforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Ärendet 

Beredning 

Kulturnämnden har målsättningen att erbjuda meningsfulla fritidssysselsättningar för 
Uppsalas barn och unga samt att ge dem goda möjligheter att utöva och uppleva 
kultur. Nämnden finansierar verksamheter med syfte att att främja goda livsbetingelser 
för dem som växer upp och lever i Uppsala kommun. Detta lägger grunden till ett 
samhälle präglat av kreativitet, bildning och innovationskraft. Kulturnämnden vill bidra 
till att motverka kulturell ojämlikhet, erbjuda en mångfald av ideella aktörer med ett 
attraktivt utbud samt öka möjligheterna för föreningslivet att utveckla barns och ungas 
kulturutövande. Nya målgrupper ska nås av kultur- och fritidsverksamheternas utbud 
och fler personer ska ta del av kultur- och fritidsverksamhet. Verksamheten ska vara 
jämställd och tillgänglig och kännetecknas av hög kvalitet. 

2017 beslutade kulturnämnden om riktlinjer för ett stöd till barns och ungas 
kulturutövande. Stödet kan sökas av ideella föreningar, studieförbund och stiftelser för 
kulturpedagogisk verksamhet riktad till barn och unga i åldern 6 till 20 år, vilken ger 
målgruppen möjlighet att själva få skapa och utvecklas samt att visa upp eget 
skapande för andra. Stödet kan sökas för verksamhet som pågår under en period upp 
till tre år. Verksamheten ska hålla en hög kulturell kvalitet och ledas av pedagoger med 
relevant kompetens inom det aktuella ämnesområdet. Stödet får enbart gå till 
föreningens kostnader direkt relaterade till den verksamhet för vilken man söker stöd. 

En organisation har ansökt om verksamhetsstöd och två organisationer är sedan 
tidigare beviljade fleråriga verksamhetsstöd. Ytterligare en organisation som tidigare 
uppburit stöd till det fria kulturlivet föreslås få stöd till barns och ungas kulturutövande 
för sin kulturpedagogiska verksamhet. Detta stöd behandlas i ett särskilt ärende. 
Kulturförvaltningen föreslår att totalt 7 802 155 kr beviljas i verksamhetsstöd för barns 
och ungas kulturutövande till fyra organisationer, varav tre organisationer och 
6 522 155 kr hanteras i detta ärende. Två organisationer beviljas stöd för år två av tre i 
ett treårigt stöd. 

Ekonomiska konsekvenser 

De föreslagna stöden ryms inom kulturnämndens budget för stöd 2020. 

Beslutsunderlag 

Bilaga Verksamhetsstöd till barns och ungas kulturutövande 2020 

 

 

Kulturnämnden 

 

 

Sten Bernhardsson 
Kulturdirektör 
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Inledning 
 

Kulturnämnden har som målsättning att erbjuda meningsfulla fritidssysselsättningar 
för barn och unga i kommunen. De verksamheter nämnden finansierar syftar till att 
främja goda livsbetingelser för alla som växer upp och lever i Uppsala kommun, och 
lägger grunden till ett samhälle präglat av kreativitet, bildning och innovationskraft.  
Barn och unga ges möjlighet att arbeta med olika estetiska uttryckssätt på sin fria tid 
och att ta del av vad andra skapar. 

Riktlinjer för stöd till barns och ungas kulturutövande 
2017 beslutade kulturnämnden om riktlinjer för ett stöd till barns och ungas 
kulturutövande. Genom stödet vill nämnden motverka kulturell ojämlikhet och 
möjliggöra för civilsamhället att bidra till utvecklingen av barns och ungas 
kulturutövande under deras fria tid. Nämnden eftersträvar en mångfald av aktörer och 
kulturella genrer. De som söker stöd kan ta ut en avgift som maximalt ligger i nivå med 
Uppsala kulturskolas terminsavgift (950 kr/termin 2019). 

Ideella föreningar, stiftelser och studieförbund kan söka verksamhetsstöd för 
fritidsverksamhet som erbjuder barn och unga möjlighet att själva få skapa och 
utvecklas i kulturpedagogiska verksamheter och att få möjlighet att visa upp eget 
skapande för andra. Verksamheten ska rikta sig till barn och unga i åldrarna 6–20 år, 
hålla en hög kulturell kvalitet och ledas av pedagoger med relevant kompetens inom 
det aktuella ämnesområdet. Stödet kan sökas för verksamhet som pågår under en 
period upp till tre år och beviljas vanligtvis ett år i taget. 

Vid bedömning av inkomna ansökningar prioriteras insatser som främjar tillgänglighet 
för alla, likabehandling, jämställdhet, barns och ungas inflytande och delaktighet, 
deras skapande och kulturella uttryck, ett utökat utbud av fritids- och kulturaktiviteter 
samt integrationsinsatser. Vid bedömning prioriteras även gruppverksamhet. För ny 
verksamhet tas hänsyn till om den når målgrupper som tidigare tagit del av 
kulturutövande i liten omfattning samt till verksamhetens betydelse relaterat till övrigt 
kulturellt utbud i Uppsala kommun. 

 

Verksamhetsstöd till barns och ungas 
kulturutövande 2020 

Sökande organisationer 
Enligt gällande delegationsordning ska sökande av verksamhetsstöd där föreslaget 
stöd överstiger 200 tkr vara föremål för bedömning i kulturnämnden. Inför 2020 har 
inga ansökningar inkommit där föreslaget stöd understiger 200 tkr. En ansökan har 
inkommit för sent och behandlas därmed inte enligt fastställda riktlinjer. 

Kulturnämnden beslutade i december 2018 (KTN-2018-12-17 § 132) om treåriga stöd 
till två organisationer 2019-2021 med möjlighet till uppräkning. Dessa organisationer 
behöver således inte söka på nytt inför 2020, men behandlas kortfattat i föreliggande 
ärende. Utöver dessa två organisationer har en organisation sökt ettårigt stöd. 
Ytterligare en organisation som tidigare uppburit stöd till det fria kulturlivet, Gottsunda 
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Teater ideell förening, föreslås få stöd till barns och ungas kulturutövande för sin 
kulturpedagogiska verksamhet. Detta stöd behandlas i ett särskilt ärende.  

Kulturförvaltningen föreslår att totalt 7 802 155 kr beviljas i verksamhetsstöd för barns 
och ungas kulturutövande till fyra organisationer, varav tre organisationer och 
6 522 155 kr hanteras i detta ärende. Två organisationer beviljas stöd för år två av tre i 
ett treårigt stöd. 
 

Sökande Verksamhet Målgrupp Sökt 
belopp 

Förslag År 

Österledskyrkan i 
Gamla Uppsala 

Österledskyrkans 
musikskola 

7-20 år - 832 300 kr 2019-
2021 

Studiefrämjandet 
Uppsalaregionen 

Studiefrämjandets 
kulturskola 

6-20 år - 4 929 855 kr 2019-
2021 

Kulturföreningen 
Parken 

Labbet i Gränby 10-18 år 764 500 kr 760 000 kr 2020 

 

 

Treåriga stöd 

Österledskyrkan i Gamla Uppsala – Österledskyrkans musikskola 

Förvaltningens förslag till stöd till 
barns och ungas kulturutövande 2020 

832 300 kr, år två av tre 

Beviljat stöd till barns och ungas 
kulturutövande 2019 

820 000 kr, treårigt stöd 2019-2021 

Konstform Musik 
Målgrupp 7-20 år 
Förväntade deltagare per termin 110 barn och unga 
Redovisade deltagare per termin 2018 99 barn och unga 

Om föreningen och verksamheten 

Österledskyrkan i Gamla Uppsala är en del av Equmeniakyrkan i Sverige. 
Österledskyrkans musikskola är en del av kyrkans barn- och ungdomsarbete och har 
sedan 1985 haft kommunalt stöd. Undervisning sker inom instrumentalmusik på 
främst blåsinstrument och slagverk. Verksamheten syftar till att ge barn och unga en 
meningsfull fritidsaktivitet, att ge möjlighet att utvecklas som människa och att vara en 
mötesplats för musikintresserade barn och unga oavsett ålder, kön och etnisk 
bakgrund. 

Musikskolan har under 2018 upplevt en god elevtillströmning och deltagarantalet har 
under året omfattat 99 unika individer. Under året gjordes omkring 29 
elevframträdanden genomförts, varav 10 tillfällen handlade om medverkan i 
Österledskyrkans gudstjänst. Föreningen rekryterar nya deltagare genom att besöka 
närliggande skolor, bjuda in till prova på-kvällar, arrangera konserter och visa upp 
verksamheten på Kubik Uppsala, kommunens evenemangskalender för barn och 
unga. 
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Kulturnämnden beslutade 2018 om ett treårigt stöd för åren 2019 – 2021 och samtidigt 
om ett höjt verksamhetsstöd för att möjliggöra en sänkning av terminsavgiften från 
1100 kr/termin till 950 kr/termin. 

Förslag och motiv till beslut 

Förvaltningen anser att Österledskyrkan har lång och gedigen erfarenhet av att bedriva 
musikskola och har ett angeläget fokus på träblås och blåsorkesterverksamhet. 
Förvaltningen föreslår att det stöd om 820 tkr som beslutades som treårigt 2019-2021 
räknas upp med 1,5 procent och därmed uppgår till 832 300 kr under 2020. 

 

Studiefrämjandet – Studiefrämjandets kulturskola 

Förvaltningens förslag till stöd 2020 4 929 855 kr 
Beviljat stöd till barns och ungas 
kulturutövande 2019 

4 857 000 kr, treårigt stöd 2019-2021 

Konstform Musik, dans, konst 
Målgrupp 6-20 år 
Förväntade deltagare per termin 890 deltagare i kursverksamhet, 1 175 

deltagare i öppen verksamhet barn och 
unga 

Redovisade deltagare per termin 2018 730 deltagare i kursverksamhet, 1 215 
deltagare i öppen verksamhet barn och 
unga 

Om föreningen och verksamheten 

Studiefrämjandet Uppsalaregionen är en ideell förening och ett studieförbund, 
politiskt och religiöst obundet. 64 procent av Studiefrämjandets nationella verksamhet 
är kulturämnen och organisationen har även särskild inriktning på ungdomskultur. 
Studiefrämjandet strävar efter att ge människor möjlighet att skapa och utvecklas 
genom folkbildningens pedagogik. De utgår därför från deltagarnas önskemål, 
förutsättningar och erfarenheter. 

Studiefrämjandets kulturskola erbjuder barn och unga ämneskurser i musik, dans, 
teater, konst, konst med såväl individuell undervisning som gruppundervisning. 
Studiefrämjandets kulturskola har även öppna kreativa drop in-verksamheter under 
namnet Designlabbet. Verksamheten har kurser i bland annat i Ekeby Bruk, Gottsunda, 
Kapellgärdet, Stenhagen, Storvreta och Sävja. 

Under 2018 fick Studiefrämjandets kulturskola möjlighet att integrera Designlabbet 
och dansverksamhet i Storvreta i den verksamhet som kulturnämnden tidigare gett 
stöd för som kulturskoleverksamhet. Detta innebar enligt organisationen en breddad 
plattform och bidrog till att nå nya deltagare.  Den öppna kostnadsfria verksamheten 
fick ett ökat antal deltagare och innebar att barn och unga från socioekonomiskt svaga 
förhållanden kunde delta i skapande aktiviteter. Antalet platser inom den enskilda 
undervisningen minskade. 

Föreningen rekryterar nya deltagare genom att annonsera på Facebook och i 
Gitarrfestivalens programtidning samt genom att visa upp verksamheten på Kubik 
Uppsala, kommunens evenemangskalender för barn och unga. 
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Kulturnämnden beslutade 2018 om ett treårigt stöd för åren 2019 – 2021 och samtidigt 
om ett höjt verksamhetsstöd för att möjliggöra en sänkning av terminsavgiften till 950 
kr/termin. 

Förslag och motiv till beslut 

Kulturförvaltningen anser att Studiefrämjandets kulturskola bedriver en verksamhet 
med hög kvalitet. De arbetar med olika verksamhetsformer och finns etablerade i flera 
stadsdelar och till viss del på landsbygden. Förvaltningen föreslår att det stöd om 4 857 
tkr som beslutades som treårigt 2019-2021 räknas upp med 1,5 procent och därmed 
uppgår till 4 929 855 kr under 2020. 

 

 

Ettåriga stöd 

Kulturföreningen Parken (Kulturparken) – Labbet i Gränby 

Förvaltningens förslag till stöd till 
barns och ungas kulturutövande 2020 

760 000 kr 

Sökt stöd till barns och ungas 
kulturutövande 2020 

764 000 kr 

Beviljat stöd till barns och ungas 
kulturutövande 2019 

540 000 kr 

Konstform Dans, film, teater 
Målgrupp 10-18 år 
Förväntade deltagare per termin 140 deltagare 
Redovisade deltagare per termin 2018 54 deltagare 

Om föreningen och verksamheten 

Kulturparken är en ideell förening som arbetar med scenkonst och kulturpedagogik ur 
ett communityperspektiv. Kulturparken har en bred verksamhet med olika 
målgrupper. Föreningen söker stöd till barns och ungas kulturutövande för sin 
kursverksamhet för barn och unga. Den huvudsakliga målgruppen är barn och 
ungdomar från familjer med små socioekonomiska resurser. 

Föreningen erbjuder kostnadsfria terminskurser i teater och film för barn och unga i 
Gränbyområdet. Kursverksamheten leds av yrkesverksamma konstnärer och 
kulturpedagoger med lång yrkeserfarenhet. Verksamheten har små grupper och hög 
pedagogtäthet för att även elever med behov av extra stöd ska kunna delta. Kurserna 
anpassas även till barn och unga som inte kan så mycket svenska. Fokus för kurserna 
är barns och ungas egna berättelser och verktyg.  

Under 2019 planerar föreningen en utökning till totalt åtta terminskurser för att kunna 
börja med avancerade grupper för dem som deltagit flera terminer. Utöver kurser i film 
och teater erbjuds även kurser i dans. Föreningen vill också deltidsanställa en 
projektassistent som kan bistå pedagogen innan, under och efter kurstillfället. Utöver 
kursverksamheten planerar föreningen att deltagarna ska få gå på ett teaterbesök på 
Stadsteatern och ett besök på en dansföreställning.  
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Föreningen rekryterar deltagare bland annat genom uppsökande verksamhet i 
närliggande skolor och fritidsverksamheter samt genom samarbete med andra 
föreningar verksamma i Gränby och närliggande stadsdelar. 

Förslag och motiv till beslut 

Kursverksamheten i Gränby har ett communityperspektiv och en hög konstnärlig 
kvalitet, och föreningen är en resurs i utvecklingen av lokalsamhället i Gränby. 
Föreningen samverkar med föreningar, fritidsverksamheter, skolor och andra 
kommunala verksamheter. Föreningen söker 764 tkr för 2020 för att kunna utöka 
verksamheten. Förvaltningen föreslår att Kulturföreningen Parken beviljas ett 
verksamhetsstöd för 2020 om 760 tkr för terminskurserna i teater, dans och film, vilket 
är en ökning med 40 procent jämfört med 2019. 
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