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Verksamhetsbidrag till IK Sirius Fotbolls öppna fritidsverksamhet 
"Nattfotbollen" 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att bevilja IK Sirius Fotbollsklubb verksamhetsbidrag om 250 tkr för Nattfotbollen. 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen föreslår att IK Sirius Fotbollsklubb erhåller ett verksamhetsbidrag om 
250 tkr, som finansieras ur nämndens budget för bidrag och stöd till barns och ungas fria tid. 
Bidraget avser arbetet med att utveckla verksamheten inom Nattfotbollen för unga i Sävja och 
Löten. Ärendet återremitterades av kulturnämnden 2015-10-22 för kompletterande uppgifter 
om organisationens arbete med jämställdhet. Sirius Fotboll har förtydligat sitt arbete med 
jämställdhet både inom organisationen och specifikt runt verksamheten Nattfotbollen. 

Ärende 
Sökande organisation 
IK Sirius FK startades 1907 i Uppsala som en idrottsförening, och är idag Upplands enda 
elitfotbollsförening. Sirius Fotboll har ungdomslag för både flickor och pojkar samt 
akademiverksamhet. Runt 300 ungdomar är aktiva inom ungdomslagen. 

Sirius Fotboll står för allas rätt att vara med i idrott, vilket innebär att alla som vill ska känna 
sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning. 
Sirius Fotboll arbetar också med att långsiktigt förebygga utanförskap genom att driva sociala 
projekt. 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
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IK Sirius Fotboll arbetar aktivt med jämställdhet på alla nivåer inom klubben, från 
fotbollsplanen till styrelsen. I bilaga 1 presenterar styrelsen några av de parametrar som visar 
på hur IK Sirius Fotboll arbetar med jämställdhet. 

Nattfotbollens bakgrund 
En av anledningarna till att Sirius Fotboll startade Nattfotbollen 2012 var att man ville få in 
fler unga med utlandsfödda föräldrar i fotbollen, då man fått statistik på att dessa var 
underrepresenterade inom idrottsföreningar. Iden med nattfotboll väcktes ursprungligen av 
Djurgårdens IF, som ville stärka sitt varumärke genom att ta ett större socialt ansvar. 

Riksidrottsförbundet spred sedan iden vidare i landet, eftersom verksamheten visade goda 
resultat. Upplands Idrottsförbund bedrev ett liknande projekt kallat Drive-In 2011-2012, 
under hösten 2012 i samarbete med Sirius Fotboll. Därefter tog Upplands Idrottsförbund ett 
steg tillbaka och Sirius Fotboll valde att utveckla projektet på egen hand. 
2013 beviljades Sirius Fotboll ett bidrag om 385 000 kr från Uppsala kommun för 
Nattfotbollen, ur kommunstyrelsens medel för samverkanslösningar mot utanförskap (KSN-
2013-0410). Syftet var att utöka verksamheten, som tidigare verkat i mindre omfattning i 
Gottsunda, samt att leta efter näringslivssponsorer för att säkra projektets framtid. 
Nattfotbollens verksamhetsområde utökades under 2013 med fler spelkvällar i Gottsunda och 
nya spelkvällar i Stenhagen och Gränby. Under en helg spelade i genomsnitt ca 180 
ungdomar inom Nattfotbollen. I Gottsunda fanns Uppsala Brandförsvar på plats och spelade 
med ungdomarna, för att bygga en förtroendefull och trygg relation i området. 

I den redovisning som Sirius Fotboll lämnade till kommunstyrelsen efter 2013 års 
verksamhet, lyfte man frågan om jämställdhetsaspekten. Sirius Fotboll menade att man sedan 
starten arbetat med att inkludera flickor i projektet, men att det komplicerats dels av att det 
stora antalet killar trängt undan flickor, dels då pojkar och flickor inte ville spela tillsammans 
Efter att Sirius Fotboll utvärderat olika möjligheter valde man att gå in i ett samarbete med 
TRIS runt deras projekt Ronjabollen. Under 2015 har Sirius Fotboll haft en projektledande 
roll för Ronjabollen, finansierat av Arvsfonden. Projektet riktar sig till flickor i åldrarna 10-15 
år i Gottsunda och Gränby. Syftet är att de ska få möjligheten att vara fysiskt aktiva på 
fritiden, att hitta en idrottsförening som passar dem och att få en meningsfull fritid. Det är 
gratis att vara med och alla får mellanmål och busskort för ta sig till och från träningar. 

Sedan september 2013 har Sirius Fotboll också ett samarbete med Fyrisgården kallat 
Fyrisbollen, där unga flickor och pojkar med funktionsnedsättning en gång i veckan får 
komma och spela fotboll under Siriusflagga. Sirius Fotboll har samlat verksamheterna 
Nattfotbollen, Ronjabollen och Fyrisbollen under ett gemensamt paraplynamn, Gränslös 
fotboll. 

Syfte och målgrupp 
Syftet med Nattfotbollen är att ge ungdomar i resurssvaga områden en möjlighet att skapa en 
meningsfull fritid. Målgruppen för just Nattfotbollen är pojkar från 8 år och uppåt som inte är 
aktiva inom någon idrottsförening och som står långt ifrån majoritetssamhället. 
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Projektet är redan etablerat i flera stadsdelar och med hjälp av lokala samarbetsparter har 
Sirius Fotboll byggt upp ett förtroende hos ungdomarna där. I Gottsunda och Gränby drivs 
Nattfotbollen i samarbete med Mittpunkten, en förening bildad av ungdomar som spelat i 
Nattfotbollen och som sedan ville engagera sig för unga i lokalsamhället. Procyon BK 
samarbetar sedan hösten 2013 med Sirius Fotboll runt Nattfotbollen i Stenhagen. 

Uppsala Brandförsvar är fortfarande en samarbetspartner i projektet och spelar regelbundet 
fotboll tillsammans med ungdomarna, för att upprätthålla kontakt med och förtroende hos 
ungdomarna. Genom att fotbollen spelas under kvällar och helger, spelar projektet också en 
brottsförebyggande roll, såväl vad det gäller skadegörelse och våld som mot drogmissbruk. 

Sirius Fotboll ser också mötet med brandmännen som en viktig del av integrationen i 
samhället. Om man lär känna personerna bakom yrket och upprättar en förtroendefull relation, 
så blir det lättare att se sig själv som en del av samhället, och att behandla varandra med 
respekt, oavsett om det är handlar om brandmannen, polisen eller busschauffören. 

De ungdomar som deltar kan välja att bara komma och spela fotboll kvällstid, men de erbjuds 
också möjlighet att engagera sig i verksamheten genom att utbilda sig till ledare och möjlighet 
till praktik hos några av Sirius Fotbolls sponsorer. Vissa av ungdomarna har även fått 
möjligheten att gå en utbildning hjärt- och lungräddning (HLR). 

Sirius Fotboll ser vidare projektet som ett sätt att skapa en god hälsa. I tidigare utvärderingar 
av projektet har tillfrågade deltagare sagt att de skulle ha suttit stilla och spelat tv-spel eller 
tittat på TV, eller hängt på stan. Nattfotbollen skapar istället tillfällen för unga att ägna sig åt 
fysisk aktivitet. 

Arbetsmodell inom Nattfotbollen 
Inom Nattfotbollen används samma arbetsmodell som också har använts inom Ronjabollen, 
bestående av tre delar — empowerinriktad arbetsmodell, relationsbaserad arbetsmodell samt 
normkritisk pedagogik. I verksamheten används olika värderingsövningar med inriktning på 
teman såsom jämlikhet, relationer, alkohol och droger, barnkonventionen, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet. 

Mål med sökta medel 
Sirius Fotboll driver Nattfotbollen genom stöd från näringslivet, och organisationen söker nu 
390 tkr i verksamhetsbidrag för att kunna nå nya ungdomar genom att utvidga verksamheten 
till Sävja och Löten. Träningen i Sävja genomförs i samarbete med en ny aktör, Uppsala-
Kurd. Alla de lokala samarbetsparterna samarbetar runt de träningar som äger rum på Löten. 

Organisationen hoppas nå 100-200 nya ungdomar med de nya träningspassen. Verksamheten 
äger rum under ett år med start hösten 2015, på fredag- och lördagkvällar. Under sommaren 
2016 planerar man även att anordna sommarskola. Efter projekttidens slut har man som mål 
att kunna integrera de nya områdena i den ordinarie verksamheten. 

Regler för verksamhetsbidrag 
Syftet med kulturnämndens verksamhetsbidrag till barns och ungas fria tid är bl.a. att 
föreningar ska kunna utveckla fritids- eller kulturverksamhet för barn och unga, som inte 
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redan är aktiva i föreningens ordinarie verksamhet Ett annat syfte är att föreningar ska arbeta 
med projekt inom prioriterade områden. 

Föreningar kan söka stödet om de bedriver fritidsverksamhet som riktar sig till barn och unga 
i åldern 9-20 år, för en verksamhet som pågår upp till ett år. I första hand handlar det om 
öppna verksamheter för andra än föreningens ordinarie medlemmar. Föreningen måste vidare 
uppfylla vissa krav på föreningsformalia. Sirius Fotboll uppfyller dessa kriterier. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget ryms inom nämndens budget för bidrag och stöd till barns och ungas fria tid. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga 1. 	Redogörelse för IK Sirius Fotboll jämställdhetsarbete. 
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