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Kulturnämnden 
 

Stöd till barns och ungas fria tid år 2017 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja följande föreningar verksamhetsstöd till barns och ungas fria tid 2017, samt 
  
Kulturföreningen Parken 450 tkr 
Uppsala loves hiphop 205 tkr 
Upsala IF boxning 430 tkr 
Studiefrämjandet 440 tkr 
 
att  bevilja följande föreningar projektstöd till barns och ungas fria tid 2017. 
  
Upsala Tennisklubb 260 tkr 
IK Sirius fotboll 320 tkr 
 
 
Sammanfattning 
I september fattade kulturnämnden beslut om nytt stöd till barns- och ungas fria tid. 
Föreningar med öppen verksamhet för barn och unga kan söka projektstöd för projekt av 
mindre omfattning eller nya projekt samt verksamhetsstöd som söks för längre 
projekt/verksamheter. Verksamhetsstöd kan sökas för ett, två eller tre år. 
 
Beslut om projektstöd och verksamhetsstöd på delegation finns som anmälningsärende i 
särskild delegationslista. Ansökningar på över 200 tkr redogörs för i bilaga till denna 
tjänsteskrivelse. 
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Ärendet 
Kulturnämndens målsättning är 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. Nämnden eftersträvar en 
mångfald av aktörer och vill genom stödet till barns och ungas fria tid möjliggöra för 
civilsamhället att bidra till varierade fritidsaktiviteter på barns och ungas fria tid. 
 
Kulturnämnden fattade 2016-09-29 beslut om nya riktlinjer för föreningsstöd till barns och 
ungas fria tid. Föreningarna kan för öppen verksamhet för barn och unga 5-25 år ansöka om 
stöd. 
 
12 föreningar har ansökt om verksamhetsstöd och 11 föreningar har ansökt om projektstöd för 
14 projekt. ABF:s tre ansökningar om verksamhetsstöd och Ronja FK:s ansökan om 
verksamhetsstöd för Ronjabollen har blivit överflyttade till projektstöd eftersom de alla är nya 
verksamheter/projekt (inräknade som projektstöd ovan). Ansökningar över 200 tkr redogörs 
för i bilagan. Övriga ansökningar beviljas genom delegationsbeslut, se separat 
delegationslista. 
 
Slutligen har de föreningar som tidigare hade avtal och uppdrag, och som numer även de 
söker verksamhetsstöd, egna ärenden. Flertalet av dessa söker treåriga verksamhetsstöd. 
Föreningarna som har enskilda ärenden är Kyrkornas råd med Café Genomfarten, Upplands 
idrottsförbund, Ungdomens Hus, Föreningen Fyrisgården och Uppsala Länsförbund av 
Sveriges 4H. Dessa föreningar söker totalt 7 249 tkr och förslaget är att de beviljas totalt 
7 062 tkr. Det innebär att totalt 9 102 tkr beviljas i verksamhetsstöd för barns och ungas fria 
tid, inklusive de som beviljas verksamhetsstöd med delegation.  
 
I projektstöd beviljas 1 065 tkr i stöd, varav tre ärenden hanteras i denna handling, varav en 
får avslag, och resten fattas med delegationsbeslut. Totalt 1 171 tkr finns kvar i budget för 
projektansökningar till sommaren och hösten 2017. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Stödet ryms inom kulturnämndens budget för stöd till barns och ungas fria tid. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
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Inledning 
Kulturnämndens målsättning är 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. Nämnden eftersträvar en mångfald av aktörer och vill genom detta stöd 
möjliggöra för civilsamhället att bidra till varierade fritidsaktiviteter på barns och ungas fria tid. 
 
Kulturnämnden fattade 2016-09-29 beslut om nya riktlinjer för föreningsstöd till barns och ungas fria 
tid. Föreningarna kan för öppen verksamhet för barn och unga 5-25 år söka om verksamhetstöd eller 
projektstöd för nya verksamheter eller för kortare tid. Även föreningar som tidigare har haft 
verksamhetsbidrag kopplat till avtal och uppdrag ska till 2017 ansöka om verksamhetstöd. 
 
12 föreningar har ansökt om verksamhetsstöd och 11 föreningar har ansökt om projektstöd för 14 
projekt. ABF:s tre ansökningar om verksamhetsstöd och Ronja FK:s ansökan om verksamhetsstöd för 
Ronjabollen har blivit överflyttade till projektstöd eftersom de alla är nya verksamheter/projekt 
(inräknade som projektstöd ovan). Ansökningar över 200 tkr redogörs för i detta dokument. Övriga 
ansökningar beviljas genom delegationsbeslut, se separat delegationslista. 
 
För fem föreningar som söker verksamhetsstöd, och som tidigare har haft avtal med uppdrag, är det 
separata ärenden. Det gäller: 

• Verksamhetsstöd till Fyrisgården 2017-2019, KTN-2016-0374  
• Verksamhetsstöd till Upplands idrottsförbund 2017-2019, KTN-2016-0352 
• Verksamhetsstöd till Café Genomfarten 2017 KTN-2016-0364 
• Verksamhetsstöd till Uppsala läns 4H 2017-2019, KTN-2016-0392 
• Verksamhetsstöd till Ungdomens Hus 2017-2019, KTN-2016-0371 

 
 

Verksamhetsstöd 
Sökande föreningar, över 200 tkr 
 
Ärendenr Sökande Verksamhet Målgrupp Sökt 

belopp 
Bevilja 

2016-0328 Kulturföreningen 
Parken 

teater och dans 9-25 år 780 000 450 000 

2016-0348 Uppsala loves 
hiphop 

öppna dansträningar i 
hiphop 

10-25 år 234 600 205 000 

2016-0353 Upsala IF 
boxning 

öppen social 
boxningsverksamhet 

10-18 år 460 000 430 000 

2016-0362 Studiefrämjandet Designlabbet skapande 
verksamhet 

10-15 år 638 263 440 000 
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Kulturföreningen parken (Kulturparken) 

Om föreningen 
Kulturparken är en ideell förening som arbetar med scenkonst och kulturpedagogik ur ett 
communityperspektiv. Kulturparken bedriver egen kursverksamhet i olika stadsdelar i Uppsala, arbetar 
med teateruppsättningar på professionell - och amatörnivå. Här söker de verksamhetsstöd för barns 
och ungas fria tid för sin kursverksamhet för barn och unga men föreningen söker även 
kulturnämndens verksamhetsstöd för den verksamhet som handlar om professionell och 
semiprofessionell scenkonst. 

Om verksamheten 
Målgrupp för terminskurser: 9 - 16 år.  
Målgrupp för forumspel och teaterkurs för ungdomar med funktionsvariationer:19 - 25 år 
Förväntat antal deltagare: 120 
Söker summa: 780 tkr 
Antal år: 1 
 
Verksamheten föreningen söker bidrag för är kostnadsfria kulturpedagogiska kurser med ett 
communityperspektiv och hög konstnärlig kvalitet. Verksamheten ska vara tillgänglig för alla med mål 
att nå fram även till de barn och unga som inte har föräldrarnas stöd att hitta aktiviteter på fritiden.  
Kulturparken vill stärka barnens förmåga att ta plats att uttrycka sina tankar och känslor och prova sina 
kreativa idéer och bidra till att barnen både får utöva och uppleva kultur. Föreningen vill utöka 
verksamheten till att även inkludera barn och ungdomar med funktionsvariationer, och från hösten 
2017 erbjuda kvällskurs i teater. 
 
Föreningen arbetar med uppsökande verksamheten i Gränbyskolan, Liljeforsskolan, 
Kvarnsgärdesskolan samt på fritids, fritidsklubbar, fritidsgårdar och med föreningar verksamma i 
Gränby. Verksamheten är kostnadsfri med flera pedagoger för att även elever med behov av extra stöd 
ska kunna delta. Vid behov översätter föreningen information om kurserna till föräldrar och kurserna 
passar bra för barn och unga som endast kan lite svenska. 
 
Föreningen planerar fem terminskurser i teater, musikal, dans och film till våren 2017, och minst  
sex kurser till hösten 2017. Terminskurserna kommer att pågå måndag-torsdag och söndagar á 1-3 
timmar. Kulturparken planerar att genomföra en sommarlovskurs under en vecka med två handledare i 
teater och dans och att genomföra ca 10 öppna forumspelskvällar per år, i samarbete med 
ungdomsföreningen Civilkurage. Forumspel är teater med inslag av värderingsövningar och 
socioanalytiskt rollspel. Föreningen planerar ett teaterbesök på Stadsteatern en gång per termin samt 
att arrangera ett teater- eller dansgästspel per år i Gränbyskolans aula. 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
Fokus för kulturparkens kurser är alltid den egna berättelsen, som kan uttryckas i film, dans och teater.  
Jämställdhet är en del av föreningens värdegrund, och genomsyrar verksamheten de arbetar med. 
Ledarna möter upp deltagarna där de befinner sig, på sina egna villkor. De har stabilitet i 
verksamheten med lojala medarbetare, och samma ledare återkommer termin efter termin. Kurserna 
genomförs i en trygg och bekant miljö och kulturparken har kontakt med vårdnadshavarna och andra 
vuxna i barnens närhet.  
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Förslag och motiv till beslut 
Kulturparken arbetar fokuserat och bra i Gränbyområdet och är en resurs i utvecklingen av 
kulturcentrum Gränby. Föreningen samverkar med skolor, fritidsverksamheter, föreningar och gärna 
med Uppsala kulturskola när de etablerar sig i Gränby.  
 
I dagsläget finns det inte tillräckligt med resurser för att bidra till hela föreningens verksamhet utan 
förvaltningen föreslår att de får 450 tkr i verksamhetsstöd för att fortsätta med terminskurserna i teater, 
musikal, dans och film. 

Uppsala loves hiphop 

Om föreningen 
Uppsala loves hiphop är en ideell förening som erbjuder dansverksamhet för barn och unga i och runt 
Uppsala. Föreningens verksamhet är en mötesplats för inspiration och kreativitet både individuellt och 
i grupp. Verksamhetsledare för den öppna verksamheten är Catarina Zarazua och Mateja Kovacevic 
som är utbildade på Åsa folkhögskolas streedancelinjer och med fortbildning från USA, Spanien, 
Cuba, Marocko och Frankrike.  

Om verksamheten 
Målgrupp: 10 – 25 år 
Förväntat antal deltagare: 400 återkommande 
Söker summa: 235 tkr 
Antal år: 1 
 
Uppsala loves hiphop anser att det saknas en stabil och återkommande dansplattform där unga kan få 
uttrycka sin kreativitet, mötas och skapa kontakter. Föreningen erbjuder därför kostnadsfri 
undervisning i form av workshops med professionella erkända lärare inom streetkulturen för både 
nybörjare och på mer avancerad nivå. Detta kompletteras med öppna också kostnadsfria träningar 
varje fredag där man kan utveckla sina kunskaper som man fått på workshopsen. De öppna träningarna 
utgår från ”each one teach one” där alla får dela med sig av sina kunskaper. Tanken är att man kan lära 
sig av varandra oavsett vilken nivå man befinner sig på eller inom vilken dansstil. Alla får möjlighet 
att vara elev och lärare, men det finns alltid två danspedagoger på plats vid varje träning. Under de 
öppna träningarna kan man gå och komma som man vill, träna själv eller med vänner. Det är en öppen 
mötesplats med välkomnande atmosfär för alla.  Verksamheten bedrivs till största del i Nannaskolans 
danssal men syftet är att nå ut till unga i alla stadsdelar. 
 
Föreningen har förutom ovanstående verksamhet arbetat med flera olika integrationsprojekt det 
senaste året. På så vis har de fått kontakt med många ensamkommande ungdomar som nu kommer till 
workshopsen och fredagsträningarna. Dansen är ett universellt språk som det är lätt och roligt att 
kommunicera genom. Föreningens verksamhet är därmed en naturlig integrationsplats. 
 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
Föreningen har alltid två pedagoger på plats som ser till att alla känner sig välkomna och blir 
aktiverade. De äldre ungdomarna inspirerar de yngre. Uppsala loves hiphop arbetar med att ge killar 
ett öppnare perspektiv på vad hiphop är och genom val av workshopledare och filmer inspirera tjejer 
att ta mer plats. Med de yngre har föreningen kontakt med barnens föräldrar. Föreningens 
dansaktiviteter främjar både kropp och själ. 
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Förslag och motiv till beslut 
Föreningen har en unik verksamhet i form av sina öppna dansträningar som lockar ungdomar från alla 
stadsdelar. Förvaltningen upplever att de har en mycket stabil verksamhet och att de når ut på ett bra 
sätt. Föreningen söker 220 tkr i verksamhetsstöd 2017 och förvaltningen föreslår att de får 205 tkr i 
stöd, vilket är 2 % uppräkning av förra årets stöd.  
 

Upsala Idrottsförening boxningssektion 

Om föreningen 
Upsala IF:s boxningsverksamhet är förlagd till egen lokal vid Heidenstamskolan. Upsala IF boxning är 
en idrottsförening vars primära syfte är att bedriva boxning för de som vill tävla, men de är också med 
sin egen lokal en öppen mötesplats för alla som vill komma. Sedan 2006, och ev ännu längre, har de 
fått verksamhetsbidrag för att bedriva boxning med socialt ansvar. De har bedrivit stadsdelsbaserad 
verksamhet i Gränby med deltagare både från närområdet men även från andra stadsdelar.  
 
Föreningen hade avtal med uppdrag med Barn- och ungdomsnämnden under perioden 2012-2014. 
Avtalet förlängdes ett år, 2015, med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27 (BUN-2014-
1575). För 2016 beslutade kulturnämnden att ge föreningen ett verksamhetsbidrag och samtidigt fick 
förvaltningen i uppdrag att under 2016 utreda hur ev verksamhetsbidrag till Upsala IF boxning ska se 
ut för 2017 och framåt. I och med att kulturnämnden 2016-09-24 fattade beslut om nya riktlinjer för 
barns och ungas fria tid så söker numer Upsala IF boxning verksamhetsstöd för sin öppna verksamhet. 
 

Om verksamheten 
Målgrupp: 10 – 18 år 
Förväntat antal deltagare: 130 
Söker summa: 460 tkr 
Antal år: 3 
 
Föreningens verksamhet ska vara en hälsofrämjande faktor för barn och unga i Uppsala och en 
naturlig mötesplats i närområdet. Upsala IF boxning arbetar med ett hälsofrämjande perspektiv i 
verksamheten, och det enskilda barnets sociala utveckling är viktig. Föreningen vill kunna erbjuda 
fysisk träning och hälsofrämjande insatser för barn och unga som inte vill tävla. Klubben ska vara 
öppen måndag – torsdag från ca kl 16.00 – 21.00, fredagar ca kl 16.00 – 20.00 samt fyra timmar dagtid 
lördagar och söndagar. Under öppettiderna finns det möjlighet till organiserad träning såväl som 
frivillig social samvaro och häng med många vuxna närvarande.  På skollov planerar föreningen att ha 
öppet dagtid och undre minst sex veckor på sommarlovet. Lovaktiviteterna riktar sig särskilt till de 
som inte är medlemmar. Föreningen samarbetar med skolor, skoldaghem, fritidsgårdar/fritidsklubbar, 
HVB-hem, Upplands idrottsförbund och Fyscentret. 
 
Under slutet av 2015 har föreningen fått en stor grupp ensamkommande flyktingungdomar i 
verksamheten. För det har de sökt och fått riktat statligt stöd för integrationsinsatser i föreningslivet 
via Upplands idrottsförbund. 
 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
Föreningen har två-tre delaktighetsmöten per år där alla närvarande får komma till tals och möjlighet 
att påverka. De har även informell dialog med de som besöker verskamheten för att guida mot goda 
sociala vanor och för att lyssna till besökarnas åsikter. Upsala IF boxning arbetar aktivt med att ha en 
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fysisk och psykosocial miljö som tilltalar och lockar tjejer då de idag är underrepresenterade i 
verksamheten. Föreningen har en målsättning att rekrytera fler kvinnliga ledare och de planerar för en 
tjejgrupp. Föreningen vill vara delaktig i det lokala områdesarbetet och deltar i nattvandringen.  
 

Förslag och motiv till beslut 
Utöver bidraget från kulturnämnden söker Upsala IF boxning ordinarie föreningsstöd från idrotts- och 
fritidsnämnden med verksamhetsstöd och driftsstöd för lokalen.  
 
När nämnden beslutade om verksamhetsbidrag 2016 skrev förvaltningen att föreningen har en bra 
kvalitativ verksamhet men att resultatet av den öppna verksamheten behöver studeras närmare. Det är 
en stor kommunal insats som föreningen har haft under många vilket gör att det är rimligt att göra en 
översyn av bidraget. Föreningen är viktig för stadsdelen och bidraget från kulturnämnden naturligtvis 
viktigt för föreningen och dess ekonomi, men det finns många andra idrottsföreningar som inte får 
samma stöd.   
 
Kulturförvaltningens bedömning är att föreningen har en bra verksamhet och att de beskriver den 
öppna verksamheten bättre idag än tidigare. Med öppen lokal under vardagar och verksamhet lördagar, 
söndagar samt skollov anser förvaltningen det är rimligt att föreningen får ett fortsatt stöd. Det känns 
dock inte motiverat att ge ett lika stort stöd som 2016 eller ett treårigt stöd, utan förvaltningen vill ha 
en möjlighet att kunna följa upp verksamheten och ev göra en annan bedömning vid ansökan inför 
2018. Förvaltningen föreslår att det blir en liten sänkning av tidigare stöd, 452 tkr 2016, och att de 
beviljas 430 tkr i verksamhetsstöd 2017. 
 

Studiefrämjandet i Uppsala län 

Om föreningen 
Studiefrämjandet är ett av de 10 studieförbund som är aktiva i kommunen. Bakom Studiefrämjandet 
står 19 medlemsorganisationer. De flesta samlar människor med intresse för kultur, natur, miljö och 
friluftsliv. 
 

Om verksamheten 
Målgrupp: 10 – 15 år 
Förväntat antal deltagare: 1500, 50 deltagare/vecka/stadsdel 
Söker summa: 638 tkr 
Antal år: 1 
 
Designlabbet är en öppen kostnadsfri kreativ mötesplats för barn och unga i Gränby, Gottsunda, Ekeby 
Bruk och Sävja. Inför 2017 söker Studiefrämjandet om utökat stöd för att etablera verksamheten även i 
Stenhagen.  Verksamheten startade 2014 under namnet Kreativa Verkstaden och bytte senare namn till 
Designlabbet. Verksamhetens huvudsakliga mål är att stödja barns och ungas skapande och ungas 
kulturella uttryck. Målgruppen är barn och unga 10 – 15 år. Målsättningen är att stärka konst- och 
hantverksområdet och ge fler möjlighet att delta genom att utveckla nya arbetsformer som omfattar 
olika konstnärliga tekniker, hantverk och slöjd. Designlabbet vänder sig i första hand till barn och 
unga som inte deltar i traditionell kursverksamhet och/eller bor i socioekonomiskt utsatta områden. 
Verksamheten kommer att äga rum en vardageftermiddag i veckan, kl 16.00 – 19.00, i varje stadsdel. 
Dessutom söker Studiefrämjandet stöd för workshops och fördjupningskurser under sport- höst- och 
sommarlov. Verksamheten är planerad för 13 ggn per termin, samt verksamhet på sport- och höstlov. 
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Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
Deltagarna har möjlighet att påverka innehåll och processer. Ledarnas uppgift är att stödja och 
möjliggöra att idéer förverkligas. Huvuddelen av besökarna är flickor och Studiefrämjandet arbetar 
med att nå flera pojkar. Verksamheten bedrivs i lokaler där alla känner sig trygga och två pedagoger 
arbetar tillsammans så att alla ska kunna få den hjälp man behöver. Verktyg, material och 
arbetsmetoder är anpassade för målgruppen. Designlabbet använder konstens, hantverkets och slöjdens 
utrycksmedel för att bidra till att skapa en meningsfull fritid i ett hälsofrämjande och förebyggande 
syfte. Alla ska kunna delta i Designlabbet oavsett tidigare kunskaper och erfarenheter eller eventuell 
funktionsnedsättning. 

Förslag och motiv till beslut 
Studiefrämjandet har utvecklat en kreativ verksamhet, som är ett bra komplement till vanlig 
kursverksamhet för barn och unga. Studiefrämjandet har ansökt om 639 tkr i stöd för Designlabbet i 
fem stadsdelar. Budgeten medger dock inte en utveckling till fem stadsdelar och förvaltningen föreslår 
därför ett verksamhetsstöd 2017 om 440 tkr för verksamhet i de fyra stadsdelar där Studiefrämjandet 
redan verkar. 
 
 

Projektstöd 
Sökande föreningar, ansökningar över 200 tkr 
 
Ärendenr Sökande Verksamhet Ålder Stadsdel Sökt  Bevilja 
2016-0355 Upsala 

Tennisklubb 
Amo Obaida - öppen 
tennisverksamhet, 
streettennis 

5-18 år Sävja, 
Stenhagen,  
Gränby 

483 620 255 000 

2016-0373 IK Sirius fotboll nattfotboll 13-25 år Gränby, 
Löten, 
Sävja, 
Stenhagen 

450 000 320 000 

2016-0358 ABF Konst åt alla 14-25 år Gottsunda  315 000 0 

 

Upsala Tennisklubb – Amo Obaida 

Om föreningen 
Upsala tennisklubb håller till med sin verksamhet i UTK-hallen på Gränby sportfält. Sedan ett antal år 
tillbaka driver de integrationsprojektet Amo Obaida. Projektet drivs av tennistränaren Obaida Al 
Ramahi samt Johan Nordström som är projektledare och sköter administration, planering och 
marknadsföring. 
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Om verksamheten 
Målgrupp: 6 – 18 år 
Förväntat antal deltagare: 3000 
Söker summa: 484 tkr 
 
Amo Obaida är ett integrationsprojekt med målsättningen att öka tennisintresset och integrera barn och 
ungdomar med invandrarbakgrund och/eller från socioekonomiskt svaga områden i Uppsala i ett 
idrottssammanhang. Det är en målgrupp som ofta saknas inom idrottsföreningarna idag. Amo Obaida 
är en uppsökande verksamhet för att fånga intresset hos barn och unga. Träningen genomförs med 
portabla nät, linjer målas med kritor eller tejpas. Verksamheten riktar sig till barn och unga i 
fritidshemsverksamhet, fritidsklubbar samt fritidsgårdar (på fritiden). Verksamheten sker främst i 
Gränby, Sävja, Stenhagen och Gottsunda där barnen får spela streettennis utomhus eller inomhus. 
 
Utöver tennisen får barnen och ungdomarna chansen att uttrycka sina åsikter vid samtal och 
gruppövningar. De får också vara kreativa genom att själva vara med och skapa egna tennisövningar 
och lekar. 
 
En annan del av projektet innebär att barn och unga besöker UTK-hallen. Det sker främst på 
helgkvällar, då de får möjlighet att förutom leka och ha det trevligt tillsammans spela tennis, squash, 
fotboll, och badminton i lokalerna i UTK-hallen. Under kvällen bjuds det alltid på fika och ofta 
kommer det någon inspiratör och håller ett litet föredrag om hur hen har lyckats och tagit sig fram i 
samhället. 
 
Föreningen har budgeterat för fem terminsavgifter i projektet vilket gör att intresserade barn och 
ungdomar som inte tidigare har deltagit kostnadsfritt kan vara med i Upsala tennisklubbs ordinarie 
verksamhet. Föreningen bjuder även på ett antal sommarlägerplatser och 2017 är målsättningen att 
kunna bjuda på 40 platser. 
 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
Barnen och ungdomarna är i centrum, blir sedda och bemötta på ett ödmjukt och respektfullt sätt. 
Deltagarna får komma med förslag på övningar och lekar. De äldre får ta lite större ansvar och hjälpa 
till. Barnen uppmuntras att ta hand om varandra och göra saker tillsammans. Till Amo Obaida är alla 
barn och unga välkomna oavsett bakgrund och föreningen diskuterar jämställdhet och det är ett tema i 
föreläsningar. För att skapa trygghet finns det tydliga rutiner och det finns alltid en eller flera vuxna på 
plats. Genom att introducera barnen till idrottsrörelsen menar föreningen att de skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsstil och välmående. Integrationen i sig motverkar psykisk ohälsa. 

Förslag och motiv till beslut 
Verksamheten är mycket uppskattad ute i stadsdelarna och förvaltningen ser ett mervärde med att 
fortsätta bidra. Föreningen söker 484 tkr i kommunalt bidrag. I övrigt har föreningen sponsorintäkter 
och medfinansierar projektet med egna medel. Om finansieringen säger föreningen att det är stor 
konkurrens om sponsorintäkterna och att de gärna ser att kommunen står för grunden i verksamheten 
och att eventuella sponsorintäkter gör att verksamheten utvecklas med fler aktiviteter och högre 
kvalitet. Projektet fick 250 tkr i stöd 2016 och förvaltningen föreslår ett stöd om 255 tkr för 2017. 
Projektet samfinansieras med Idrotts- och fritidsnämnden som bidrar med 100 tkr 2017, liksom 2016, 
vilket ger ett totalt kommunalt stöd om 355 tkr. 
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IK Sirius Fotboll - nattfotboll 

Om föreningen 
IK Sirius startades 1907 och är idag den enda elitfotbollsföreningen i Uppsala samtidigt som de har 
stor ungdomsverksamhet med ca 400 aktiva ungdomar och 80 aktiva ledare.  
 

Om verksamheten 
Målgrupp: 13 - 25 år 
Förväntat antal deltagare: 250-300 per helg 
Söker summa: 450 tkr 
 
I projektet nattfotbollen vill föreningen vara med och arbeta förebyggande och främjande i utsatta 
områden. IK Sirius fotboll (IK Sirius) planerar att verksamheten ska erbjudas på helger kl 20.00 – 
24.00 i områdena Sävja, Stenhagen, Gränby och Löten med målsättningen att locka 250-300 
ungdomar totalt per helg. Metoden utgår ifrån att identifiera, rekrytera och utbilda lokala ledare som 
attraherar ungdomar i området. Nattfotbollen samarbetar idag med föreningarna Procyon BK i 
Stenhagen, Upsala-Kurd FK i Sävja och Gränby ungdomsförening i Gränby. Utöver samarbetet med 
lokala föreningar kommer även spelare från IK Sirius allsvenska herrlag att vara delaktiga i 
aktiviteterna. Nattfotbollen ger yngre en möjlighet att vara fysiskt aktiv och ingå i en grupp med ledare 
som föregår med sunda attityder, regler och värderingar. Alla ungdomar 13 - 25 år är välkomna till 
denna organiserade spontanidrott utan att behöva anmäla sig eller registrera sig. 
 
IK Sirius bedrev tidigare nattfotboll även i Gottsunda. Ur detta initiativ startades ungdomsföreningen 
Mittpunkten. Under våren 2016 kunde inte Mittpunkten och IK Sirius komma överens om ersättningen 
runt nattfotbollen och Sirius avbröt samarbetet med Mittpunkten. Idag samarbetar Mittpunkten med 
nystartade Ronja FK och bedriver nattfotboll för åldrarna 8 – 25 år i Gottsunda. IK Sirius ser att 
behovet är täckt i Gottsunda och väljer därför att fokusera på de andra stadsdelarna i Uppsala.  
 
Föreningen samverkar med olika myndigheter och samhällsaktörer i de områden nattfotbollen bedrivs, 
och en referensgrupp med representanter från samverkanspartner och andra organisationer kommer att 
skapas för att vara med och stödja och utveckla nattfotbollen. Projektet vill skapa möten och större 
förståelse mellan ungdomar och myndigheter och organisationer som t.ex. brandförsvaret och UL. 
Brandförsvaret har varit en aktiv samarbetspartner och projektet planerar för att fortsätta det 
samarbetet liksom med UL. Föreningen har enligt ansökan påbörjat en planering med Uppsala 
brandförsvar för att hålla utbildningsdagar med ungdomarna och erbjuda stöd och vägledning för dem 
som är intresserade av att bli brandman. IK Sirius hoppas på sikt att nattfotbollen ska leda till att 
ungdomarna har större förtroende och förståelse för samhällets alla aktörer såsom UL, brandförsvaret 
skolan och polisen.  

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
IK Sirius vill genom projektet nattfotbollen skapa en positiv mötesplats där alla är välkomna. 
Ungdomarna ska inte känna någon press eller krav från nattfotbollen utan man går dit för att man vill. 
Nattfotbollen är dominerad av killar, och föreningen menar att dessa genom att delta i en grupp med 
ledare som föregår med gott exempel med sunda attityder och värderingar så kan ungdomarnas 
inställning till varandra och andra förbättras. Genom att skapa en positiv mötesplats ska ungdomarna 
kunna känna sig trygga och som del i en gemenskap. Att delta i nattfotbollen är en fysisk och positiv 
aktivitet och därmed menar föreningen att de bidrar till en bättre folkhälsa. 
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Förslag och motiv till beslut 
Kulturnämnden bidrog med 250 tkr till nattfotbollen under hösten 2015 och våren 2016. Nu ansöker 
föreningen om 450 tkr för att verka i fyra stadsdelar. Från att tidigare haft filosofin att på sikt klara sig 
helt på sponsorintäkter menar nu föreningen, liksom Upsala Tennisklubb i sitt projekt ovan, att man 
ser ett stort medvärde med en kommunal medfinansiering. Dels för att finansieringen ska gå ihop, dels 
för att nattfotbollen enligt föreningen är ett bra projekt som kommunen borde vilja vara med och bidra 
till. Sponsorintäkter är dock en fortsatt viktig del av finansieringen och föreningen räknar med att få in 
drygt 500 tkr i sponsorintäkter. Förvaltningens bedömning är att nattfotbollen är populär och fungerar 
bra och föreslår därför att projektet får kulturnämndens projektstöd. Budgeten medger dock inte att 
nämnden beviljar hela ansökan utan förvaltningen föreslår att IK Sirius Fotboll beviljas 320 tkr i 
projektstöd för verksamhet i första hand i de tre stadsdelarna Stenhagen, Sävja och Gränby. 
 

ABF – Konst åt alla 

Om föreningen 
ABF är en ideell folkbildningsorganisation med bred verksamhet. Shout out är en nystartad 
konstförening med kopplingar till Konstfrämjandet och ABF. 

Om verksamheten 
Målgrupp: 13 - 25 år 
Förväntat antal deltagare: 100 
Söker summa: 315 tkr 
 
ABF vill tillsammans med föreningen Shout out skapa ett projekt med konstaktiviteter som särskilt 
riktar sig till socioekonomiskt utsatta stadsdelar, i detta fall Gottsunda. Projektet ”Konst åt alla” vill 
vidga ungdomarnas värld att med konsten som verktyg fånga upp och stärka deras kreativa förmågor. 
Man menar att konsten är ett bra sätt att överbrygga språkliga och kulturella gränser. I en tid när 
många människor söker sig till Uppsala i flykt från krig och förtryck kan kreativa aktiviteter 
tillsammans med andra vara ett första steg i en integrationsprocess. 
 
Konst åt alla ska skapa en alternativ mötesplats där ungdomarna ges en möjlighet att skapa andra 
identiteter och framtidsutsikter genom ett fritt kreativt skapande i estetisk och accepterande 
gemenskap. Projektets mål: 
 

• Att stärka intresset och självförtroendet hos unga från socioekonomiskt utsatta områden i 
Uppsala till att bli en del av konstvärlden 

• Att höja målgruppens kunskap om konst, konstvärlden och, möjligheter att utbilda sig och 
arbeta inom kultursektorn 

• Att öka målgruppen känsla av egenmakt, sammanhang och kontroll över sin egen situation. 
 
Verksamheten kommer att ske i Gottsunda, i mötesplats Treklangen, men föreningarna ABF och 
Shout out skulle gärna vilja etablera verksamhet även i Sävja, Stenhagen och Gränby på sikt. Första 
året planerar man för att nå 100 deltagare varav 20 av dem nyanlända ungdomar. Projektet är influerat 
av konceptet Stockholmsskolan som har utvecklats av Per Hasselberg på Konstfrämjandet. Aktiviteter 
man planerar man för ska ske två gånger i veckan med workshops i ämne ungdomarna själva vill lära 
sig mer om, så som teckning, akryl, kartongsnitt, fotografi, video, drejning, skrivarverkstad, poesi och 
spoken-word. Studiebesök kommer att ske på ett antal kulturinstitutioner. Kreativa resultat från 
projektet kommer att ställas ut i Kulturpunkten i Gottsunda kulturhus. 
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Förslag och motiv till beslut 
ABF har ansökt om 315 tkr i projektstöd. Sedan ansökan till kommunen gjordes har dock ABF erhållit 
beslut om 600 tkr/år i stöd i tre år från Kulturrådet och Kreativa rum. Det är i princip dubbelt så 
mycket som ABF ansökte om från kulturnämnden och för samma projekt. Förvaltningen anser därmed 
att verksamheten får kostnadstäckning från Kulturrådet och att nämndens budget kan användas till 
andra angelägna projekt under sommaren och hösten 2017 och därmed är förslaget att projektet konst 
åt alla och ABF inte beviljas projektstöd från nämndens budget. 
 
 



Bilaga Kursiv stil = delegationsbeslut
Verksamhetsstöd barns och ungas fria tid 2017
Ärendenr Sökande Verksamhet Målgrupp Stadsdel sökt 2016 bidrag 2016 Sökt belopp Bevilja, förslag
KTN-2016-0328 Kulturparken teater och dans 9-25 år Gränby, Sävja 365 000 365 000 780 000 450 000
KTN-2016-0348 Uppsala loves hiphop öppna dansträningar i hiphop 10-25 år Nannaskolan 220 000 200 000 234 600 205 000
KTN-2016-0352 Upplands idrottsförbund sportis, testa på idrott under eftermiddagstid 10-12 år Gottsunda/Valsätra, 

Gränby/Nyby, 
Stenhagen, Sävja

- 1 115 000 1 138 320 1 138 000

KTN-2016-0353 Upsala IF boxning öppen social boxningsverksamhet 10-18 år Heidenstam/Löten/
Gränby

- 452 000 460 000 430 000

KTN-2016-0356 Bolivia Casqui öppen fritidsverksamhet 5-25 år Flogsta 150 000 120 000 187 000 125 000
KTN-2016-0360 Vaksala församling ekonomiskt bidrag till barnverksamhet i Årsta 10-12 år Årsta 368 000 368 000 387 778 190 000
KTN-2016-0364 Café Genomfarten öppen fritidsverksamhet 13-18 år Centrum - 876 000 717 000
KTN-2016-0362 Studiefrämjandet Designlabbet skapande verksamhet 10-15 år Gränby, Gottsunda, 

Ekeby bruk, Sävja, 
Stenhagen

446 000 446 000 638 263 440 000

KTN-2016-0371 Ungdomens Hus öppen verksammhet 15-25 år Centrum - 703 000 719 000 719 000
KTN-2016-0372 Teater Aros integration genom teaterverksamhet (dans) 10-18 år Centrum Grand 294 000 170 000 440 000 200 000
KTN-2016-0374 Föreningen Fyrsigården öppen mötesplats fritids- och kulturverksamhet 13-25 år Svartbäcken - 1 036 000 1 066 000 1 057 000
KTN-2016-0392 Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H 4H-gårdar, fritidsverksamhet 5- 25 år hela kommunen - 3 364 000 3 450 000 3 431 000

9 102 000
Projektstöd barns och ungas fria tid 2017
Ärendenr Sökande Verksamhet Målgrupp Stadsdel sökt bidrag 2ev bidrag 201 Sökt belopp Bevilja, förslag
KTN-2016-0351 Studiefrämjandet Barnens snöskulpturfestival 2017 5-18 år Centrum 106 750 80 000 92 000 82 000
KTN-2016-0355 Uppsala tennisklubb Amo obaida öppen tennisverksamhet, streettennis 5-18 år Gränby, Löten, 

Sävja, Stenhagen
452 000 250 000 483 620 255 000

KTN-2016-0340 Kurdiska kulturcenter fredagsfotboll 13-18 år Stenhagen 201 120 0 144 700 0
KTN-2016-0368 Åkerby suzukiförening orkester 10-18 år Centrum 0 0 8 000 0
KTN-2016-0369 Uppsala unga muslimer barnklubben 5-12 år Gränby 0 0 81 260 30 000
KTN-2016-0370 Uppsala unga muslimer sport 13-25 år Gränby 0 0 77 612 30 000
KTN-2016-0373 IK Sirius fotboll nattfotboll 13-25 år Gränby, Löten, 

Sävja, Stenhagen
0 0 450 000 320 000

KTN-2016-0357 ABF Hit em Uppsala, hiphop-projekt 14-25 år Slavsta och ev 
Stenhagen

0 0 183 000 175 000

KTN-2016-0358 ABF Shoutout 2017 skapandeprojekt med workshop, studiebesök 14-25 år Gottsunda 
Treklangen och 
Kulturpunkten

0 0 315 000 0

KTN-2016-0359 ABF UNG, musik, film och musikal 14-25 år Stenhagen 0 0 208 000 dragit tillbaka
KTN-2016-0375 Fyrisgården kom igång grupp, att röra på sig, lotsfunktion mot föreningslivet13-25 år hela staden 0 0 40 000 0
KTN-2016-0378 Procyon bollklubb lördagsöppen fritidsgård 13-18 år Stenhagen 90 000 90 000 90 000 80 000
KTN-2016-0390 La Softa lovverksamhet 10-13 år Gottsunda 

Treklangen
95 078 90 000 96 125 93 000

KTN-2016-0367 Ronja fotbollsklubb Ronjabollen 8-15 år Gränby, Gottsunda, 
Stenhagen, Sävja

0 0 250 000 dragit tillbaka

1 065 000
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