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Barn- och ungdomsnämnden 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014 till Schysst framtid- Uppsala Basket 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Uppsala Basket Schysst framtid särskilt verksamhetsbidrag för sommarlovsverk
samhet år 2014 i Stadsparken med 250 tkr ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att Uppsala Basket Schysst framtid utifrån deras ansökan och den dialog 
kontoret fört med föreningen, erhåller ett särskilt verksamhetsbidrag om 250 tkr för att under 
sommarlovet år 2014 bedriva aktiviteter i Stadsparken tillsammans med bland annat Kultur
huset Grand. 

Schysst Framtid startades för tio år sedan av Uppsala Basket som ett sätt att nå ut t i l l ungdo
mar som inte sedan tidigare varit engagerade i föreningsidrott. Syftet var att motverka främ
lingsfientlighet, mobbning och användandet av droger. Den röda tråden i arbetet har varit att 
använda sig av positiva förebilder för att nå ut t i l l ungdomar, i det här fallet elitidrottsmän. 

Syftet med sommarprojektet är att utöka utbudet av fritidsaktiviteter för ungdomarna i cen
trala staden och att komplettera kommunens ordinarie verksamhet och andra aktiviteter som 
sker ute i stadsdelarna. Tanken är att erbjuda ett alternativ t i l l ungdomarna i Uppsala även 
under sen eftermiddag och kvällstid, i stadsmiljö och närmare bestämt kvarteret kring Svan
dammen och Stadsparken. Inom området kommer det att finnas basketplaner, klättervägg, 
scen, tv-spel och mini-fotbollsplan. Det kommer att erbjudas både inomhus- och utomhusak-
tiviteter. I Svandamshallarna kommer det även att finnas ett kulturcafé och i anslutning til l 
det både inne- och uteservering. 

Bedömningen är att Schysst Framtid genom sitt sommarprojekt kompletterar övriga som
maraktiviteter för målgruppen barn och unga i Uppsala. I och med att projektet är förlagt t i l l 
centrala staden och t i l l stor del sker på eftermiddagar och kvällar riskerar det inte att konkur
rera med andra satsningar som kommunen gör inför sommaren för målgruppen. För att skapa 
integration och samverkan mellan de olika stadsdelarna i Uppsala så som Gottsunda, Stenha
gen, Sävja och Gränby kommer föreningen att samarbeta med Kulturhuset Grand och andra 
lokala idrottsföreningar, däribland Sallén Dam, Procyon och Uppsala Kurd. 
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