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Samarbetsprojekt studieförbund år 2016 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  uppdra åt kulturförvaltningen att bjuda in de studieförbund som är verksamma i Uppsala 
kommun för ett nytt samarbetsprojekt 2016 med samma intention som projektet 2015 
 
att  anta de reviderade riktlinjerna för 2016, samt 
 
att  delegera till förvaltningsdirektören att fatta beslut om tilldelning av bidraget för 
samarbetsprojekt med studieförbunden inom ramen för avsatta medel i kulturnämndens 
budget. 
 
 
 
Sammanfattning 
Kulturnämnden vill samarbeta med studieförbunden för att de har breda kontaktytor och en tät 
infrastruktur vilket skapar förutsättningar för att åstadkomma mycket verksamhet med en liten 
insats. Nämnden avsatte därför 500 tkr för ett samarbetsprojekt med studieförbunden 2015 
och har reserverat 500 tkr för en fortsättning av projektet 2016.   
 
 
Ärendet 
Kulturnämndens mål med satsningen år 2015 var att skapa ny verksamhet och aktiviteter i 
företrädesvis Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja samt på landsbygden. Fokus skulle 
ligga på tonåringar och unga vuxna och satsningen skulle leda till skapande av fler 
kontaktytor mellan grupper i samhället som traditionellt sätt sällan möts. Kulturförvaltningen 
fick år 2015 i uppdrag att ta fram kriterier för satsningen i dialog med de studieförbund som 
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är verksamma i Uppsala kommun. Kriterier togs fram och studieförbunden ansökte om att 
delta. 
 
I augusti 2015 bjöd ansvarig kulturstrateg in till ett möte i Sävja kulturhus där intresserade 
studieförbund deltog tillsammans med ansvariga för kulturcentra. Motivet var att ge alla 
parter möjlighet att lära känna varandra, testa idéer och identifiera behov innan 
ansökningstiden löpt ut. Vid mötet deltog även chefen för Fritid Uppsala. Tillfälle gavs att 
även gå en rundvandring i Sävja kulturcentrum för att på plats se vilka resurser som finns i 
form av lokaler. Detta möte följdes upp av ytterligare två möten under hösten. 2015 års 
satsning kom igång under andra halvan av hösten och ska slutrapporteras den 31 augusti 
2016.  
 
Kulturnämnden har i sin verksamhetsplan för år 2016 avsatt 500 tkr till ett fortsatt 
samarbetsprojekt med studieförbund verksamma i Uppsala kommun. Ett nytt 
samverkansmöte, då alla avdelningar inom kulturförvaltningen var inbjudna, genomfördes 
2016-01-27. Riktlinjerna från 2015 modifierades något, se förslag till riktlinjer för 2016 
nedan. Föreslaget ansökningsdatum är den 31 mars med delegation till förvaltningsdirektören 
att fatta beslut om tilldelning. Flera studieförbund är angelägna att driva projekt under 
sommaren, och måste då få besked om finansiering i god tid. 
 
Kriterier för satsningen 2016:  

• Varje studieförbund kan söka max 100 tkr. Främsta målgrupperna är tonåringar samt 
unga vuxna. 

• Verksamheten ska vara ny alternativt innebära en verksamhetsutveckling. 
• Verksamheten får gärna ske under skollov och helger. 
• Samarbete med fritidsgårdar, ungdomskulturhus, kulturcentra och bygdegårdar 

prioriteras.  
• Verksamheten kan starta tidigast sommaren 2016 med genomförandetid till och med 

vårterminen 2017. Projektet måste dock planeras och påbörjas under 2016. 
• Ansökan ska innehålla beskrivning av verksamhetens innehåll och syfte, målgrupp, 

planerat antal deltagare, tid och plats för genomförande, samarbetspartner, budget med 
kostnader och eventuella intäkter och vilket belopp studieförbundet söker. 

• Samarbeten ska vara förankrade med berörda samverkanspartners innan ansökan sker. 
• Sista ansökningsdag är den 31 mars 2016. 
• Verksamheten ska redovisas efter genomförd satsning dock senast 31 augusti 2017.  

Under hösten 2016 ska projektets första år utvärderas inför beslut om eventuell fortsatt 
satsning under 2017.  
 
 
 
 
 



 

 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kulturnämnden har i sin budget för år 2016 avsatt 500 tkr till ett samarbetsprojekt med 
studieförbunden. 
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