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Kulturnämnden 

Verksamhetsstöd  2017  -  Gottsunda  Teater ideella förening 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att  bevilja ett verksamhetsstöd för 2017 om 3 500 tkr till Gottsunda Teater ideella förening, 
samt 

att  bevilja 500 tkr till Gottsunda Teater ideella förening för scenkonstbiennalen BUSIG. 

Sammanfattning 
Gottsunda Teater ideella förening söker ett verksamhetsstöd om 5 850 tkr för 2017 inklusive 
särskilda projektmedel för scenkonstbiennalen BUSIG om 700 tkr. Föreningen har sedan 
2016 ett avtal med kulturnämnden om nyttjanderätt till lokaler i Gottsunda Kulturhus, vilket 
innebär att hyreskostnader inte ingår i den budget föreningen söker medel för. För 2017 
föreslås ett verksamhetsstöd om 3 500 tkr samt ett särskilt stöd om 500 tkr till 
scenkonstbiennalen BUSIG, vilket innebär ett i grunden oförändrat verksamhetsstöd. 

Ärendet 
Gottsunda Dans & Teater är en ideell förening som har bedrivit sin verksamhet i mer än 
femton år i Gottsunda centrum. Verksamheten vänder sig i första hand till barn och unga, 
både under skoltid och på fritiden, och består av professionell föreställningsverksamhet, 
pedagogisk verksamhet och amatörverksamhet inom teater- och dansområdet. 

Under 2013 genomgick verksamheten en stor omorganisation på initiativ av föreningens 
styrelse, och leds nu av en teaterchef som i samarbete med ett programråd arbetar fram 
repertoar och verksamhetsplan. Programrådet ska säkerställa en bra balans mellan 
professionell, pedagogisk och amatörverksamhet.  Föreningens uttalade ambition är att arbeta 
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lokalt samt att samarbeta med de dans- och teatergrupper som är verksamma i kommunen och 
i mån av resurser bereda plats för grupper som vill spela på teaterns scener i lokalerna i 
Gottsunda kulturhus. 

Under 2015 satte teatern bland annat upp den egna teaterproduktionen Aya och döden för 
lågstadiet, stod värd för den tredje upplagan av scenkonstbiennalen BUSIG för barn och 
ungdomar samt erbjöd Focus Dance och Melody Sheikh ett residens för att utveckla 
dansföreställningar som sedan gavs på Gottsunda Dans & Teater. 

Under 2015 spelades cirka 110 professionella föreställningar för 6 772 personer, där BUSIG-
festivalen stod för 46 föreställningar för 2890 personer. Den totala publiksiffran var 9 956 
personer men inkluderar då även amatör- och elevföreställningar. 90% av besökarna 
uppskattas vara under 21 år, med en jämn fördelning mellan pojkar och flickor. 

Planerad verksamhet enligt ansökan 2017 
Personalkostnaderna för den planerade verksamheten uppgår till 4 100 tkr. Till detta kommer 
kostnader för BUSIG-festivalen, investeringar, fortbildning och administrativa kostnader. 
Gottsunda Dans & Teater kommer att fortsätta presentera professionella dans- och 
teaterföreställningar som spelas avgiftsfritt för Uppsala kommuns skolor. Den professionella 
scenkonsten består av egen produktion, samarbeten, gästspel och residens. Under 2016 
inledde teatern ett samarbete med Uppsala stadsteater, med syftet att "byta" produktioner med 
varandra för att öka utbud och tillgänglighet för barn och unga i både Uppsala kommun och 
län. Föreningen planerar att vidareutveckla samarbetet under 2017.  

Under våren planeras ett residens med Röra Dans runt föreställningar för yngre barn och ett 
arrangemang med gästspel kring Dansens dag i april. Teatern kommer också att hyra ut stora 
scenen till Kulturparken för en nyproducerad föreställning om och med personer med 
funktionsvariationer. Under hösten planerar man produktionen Aya och kärleken. I oktober 
genomförs den fjärde upplagan av BUSIG, scenkonstbiennalen för barn och unga i Gottsunda. 
Festivalen arrangeras i samarbete med flera aktörer såsom teatergrupperna Tio Fötter och 
Bananteatern samt Teatercentrum, UKFAB, Studiefrämjandet och Mötesplats Treklangen. 
2017 års upplaga av festivalen har temat Hem. 

Gottsunda Dans & Teater erbjuder Skapande skola-projekt inom dans, drama och hiphop till 
grundskolor i kommunen. Föreningen har också bedrivit profilundervisning i dans och teater 
för Gottsundaskolan och Valsätraskolan, men omfattningen under 2017 är osäker, då behovet 
varierar från läsår till läsår, beroende av elevkullarnas storlek och intresse för de profiler som 
skolorna erbjuder. Gottsunda Dans & Teater planerar att fortsätta erbjuda dans- och 
teaterkurser för barn, unga och vuxna i basgrupper, fortsättningsgrupper, amatörgrupper och 
specialgrupp. Kursverksamheten är avgiftsfri för barn och unga och omfattar enligt 
föreningen cirka 350 barn och ungdomar. Kursverksamheten bedrivs i föreningsform och 
uppbär stöd även från idrotts- och fritidsnämnden. Ambitionen är att utöka utbudet eftersom 
föreningen menar att efterfrågan är mycket hög, framför allt från flickor. Gottsunda Dans & 
Teater söker ett utökat stöd för att kunna utveckla den pedagogiska verksamheten. 
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Kulturförvaltningens bedömning 
Gottsunda Dans & Teaters är en viktig lokal aktör i Gottsunda, med verksamhet riktad främst 
till barn och unga, bestående av professionell scenkonst, pedagogisk verksamhet och 
amatörverksamhet. Föreningen uppbär utöver verksamhetsstöd från kulturnämnden även 
föreningsstöd från idrotts- och fritidsnämnden för sin kursverksamhet för barn och unga. 

Gottsunda Teater ideella förening söker ett verksamhetsstöd om 5 850 tkr för 2017, inklusive 
särskilda projektmedel för scenkonstbiennalen BUSIG om 700 tkr. Föreningen har sedan 
2016 ett avtal med kulturnämnden om nyttjanderätt till sina lokaler om 940 kvm, vilket 
innebär att hyreskostnader inte ingår i den budget föreningen söker medel för. 
Kulturnämndens kostnad för teaterns lokaler uppgår till 2 558 tkr för 2017.  

Verksamheten beviljades år 2016 ett verksamhetsstöd om 3 500 tkr, vilket innebar en reell 
ökning med 7,4 procent jämfört med 2015 års verksamhetsstöd. I ökningen ingick en 
kompensation till föreningen för bortfall av det driftsstöd på cirka 165 tkr man tidigare erhöll 
från idrotts- och fritidsnämnden men inte längre kunde beviljas på grund av övergången till 
nyttjanderättsavtal. 

Föreningen framställde under hösten 2016 ett önskemål om förskott på 900 tkr från 
verksamhetsstödet för 2017, då verksamheten var i behov av likvida medel från början av 
november månad 2016 och fram till kulturförvaltningens första ordinarie utbetalning av 
verksamhetsstöd 2017, normalt i månadsskiftet december/januari.  Med stöd av 6 kap. 36 § 
KL och kulturnämndens delegations- och arbetsordning 2015-05-21 § 87 avsnitt 7 beslutade 
kulturnämndens ordförande att ett förskott om 900 tkr skulle betalas ut och att förskottet 
återbetalas som en minuspost på det ordinarie verksamhetsstödet för 2017. 

För 2017 föreslås ett stöd på 3 500 tkr samt ett särskilt stöd om 500 tkr till scenkonstbiennalen 
BUSIG, vilket innebär ett i grunden oförändrat verksamhetsstöd. Ett flerårigt stöd förordas 
inte detta år med hänvisning till kulturförvaltningens pågående utredning av stödformer till 
barns och ungas kulturutövande, i vilken förutsättningarna för föreningens framtida stöd kan 
förändras, samt till föreningens nuvarande ekonomiska situation. Kulturförvaltningen kommer 
att föra en tät dialog med föreningen för att säkerställa att föreningen har en budget i balans. 

Ekonomiska konsekvenser 
Av det föreslagna stödet tas 3 500 tkr ur kulturnämndens budget för verksamhetsstöd 2017 
och 500 tkr ur kulturnämndens anvisade medel för förstärkning av kulturverksamhet för barn. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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