
 KULTURFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

Handläggare Datum Diarienummer 
Krehla Runa 2016-02-23 KTN-2016-0089 
  KTN-2015-0431
  
 
  

 
 
 
Kulturnämnden 
 

Studiefrämjandets ansökan om verksamhetsbidrag 2016-2017 för 
Kontakten 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna redovisningen från Studiefrämjandet av mötesplatsen Kontakten 2015 (KTN-
2015-0431), samt 
 
att bevilja Studiefrämjandet i Uppsala län 312 tkr för mötesplatsen Kontakten år 2016 och 
350 tkr för verksamheten år 2017 förutsatt att verksamhetsvolymen inte minskar. 
 
 
 
Sammanfattning 
Mötesplatsen Kontakten beviljades tidigare bidrag från barn- och ungdomsnämnden och från 
och med år 2015 från kulturnämnden för den verksamhet som riktar sig till barn och unga. 
Arbetsmarkandsnämnden finansierar den del som vänder sig till vuxna. Studiefrämjandet vill 
med Kontakten skapa en kreativ mötesplats där alla får möjligheter att växa och där 
besökarnas erfarenheter värderas och åsikter tas på allvar. Studiefrämjandet ansöker nu om 
verksamhetsbidrag på 400 tkr/år för 2016 och 2017 för barn- och ungdomsverksamheten på 
Kontakten.  Arbetsmarknadsnämnden planerar att bevilja dem1 900 tkr för verksamhet för 
vuxna år 2016 varav 818 tkr avser lokalhyran i Gottsunda kulturhus. Studiefrämjandet vill på 
sikt utveckla partnerskap med kommunen om verksamheten på Mötesplats Kontakten. 
 
Ärendet 
Mötesplatsen Kontakten erhåller sedan tidigare stöd från kulturnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden. Kontakten har under flera år bedrivit en integrerande verksamhet 
över åldersgränserna och rekryterar deltagare bland sina etniska föreningar som i sin tur 
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uppmuntrar barn och ungdomar att delta och engagera sig i föreningslivet i stadsdelarna 
Valsätra/Gottsunda. Senaste halvåret har verksamheten upplevt att fler och fler barn och unga 
hittar till mötesplatsen. En del på vägen hem från skolan för läxläsning, andra på kvällen för 
spontana aktiviteter som teater, dans, eller för att jobba i ateljén. 

Studiefrämjandet vill med Mötesplats Kontakten driva en positiv mötesplats i Gottsunda för 
lokala föreningslivet, unga vuxna och vuxna. Styrande för verksamheten är att främja 
demokratin och låta människor påverka sin livssituation genom att stimulera till egenmakt, 
ökad tillgänglighet till deltagande i aktiviteter och ett användbart kontaktnät. Man vill nå 
grupper som annars inte nås av folkbildningens verksamheter och använda folkbildning som 
metod i sitt arbete. 

Från september 2014 är Mötesplats Kontakten förlagd till Gottsunda Kulturhus i Gottsunda 
centrum. Med de nya lokalerna har Studiefrämjandet utökat verksamhetsutbudet att omfatta 
nya målgrupper och utvecklat ett närmare samarbete med övriga verksamheter i kulturhuset.  
Det bidrar till att stärka nätverk, aktivitetsutbud och det civila samhället i stadsdelen.  
Kulturnämnden svarar för nyttjanderättsavtal med Studiefrämjandet avseende lokalerna. 
Arbetsmarknadsnämnden ersätter kulturnämnden för lokalkostnaden.  
 
Studiefrämjandet bedriver en omfattande barn och ungdomsverksamhet på plats och 
mötesplatsen har en hög tillväxt avseende deltagare och volontärer. På Kontakten har sex 
personer arbete idag, varav flera med utländsk bakgrund och många volontärer är engagerade 
i verksamheten. Under 2016 vill Kontakten öppna upp och möta upp än fler nyanlända 
asylsökande barn och ungdomar och förstärker därmed volontärverksamheten avseende 
språkträning. De vill även utöka med fler skapande verksamheter inom projektet Designlabbet 
för språksvaga barn-och ungdomar. Den planerade verksamheten är beskriven på sidorna13 - 
22 i ansökan och handlar bland annat om musikcirklar, handarbetscirklar och prova-på 
tillfällen i dans, drama och musik. Under året planeras även för en introduktion till 
idrottsrörelsen i samarbete med SISU idrottsutbildarna. 
 
Verksamheten vid Kontakten uppvisar stabilitet och kontinuitet, nya verksamheter har startat, 
nya målgrupper tillkommit och nya behov definierats. Verksamheten har goda rutiner för 
utvärdering och uppföljning och förvaltningen föreslår därmed fortsatt bidrag till 
Studiefrämjandet för mötesplats Kontakten år 2016 och 2017. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget ryms inom nämndens budget för bidrag och stöd till barns och ungas fria tid. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
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Bilaga: Ansökan om verksamhetsbidrag 2016-2017 till Mötesplats Kontakten 
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