
KULTURFÖRVALTNINGEN 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se 

Handläggare Datum Diarienummer 
Runa Krehla 2017-11-21 KTN-2017-0473 

Rev 2017-12-07 

Kulturnämnden 

Verksamhetsstöd till KFUM:s fritidsverksamhet 2018 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att  bevilja ett årligt verksamhetsstöd om 10 144 tkr till KFUM Uppsala, samt 

att  bevilja ett extra stöd om 489 tkr till KFUM Uppsala för ökad bemanning på fritidsgården 
i Gottsunda under 2018. 

Sammanfattning 
Med beslut i kulturnämnden i december 2017 (KTN-2016-0381) fick KFUM Uppsala en ny 
överenskommelse med uppdrag för perioden 2017-2018. Förvaltningen föreslår att 2017 års 
stöd skrivs upp med 2 % och att föreningen därmed får 10 144 tkr i stöd 2018, varav 1 317 tkr 
avser fritidsklubb i Gottsunda, 3 570 tkr avser fritidsgård i Gottsunda, 2 417 tkr avser 
Ungdomskulturhuset Leoparden och 2 840 tkr avser Alnäs friluftsgård. 

Ärendet 
När det gäller stöd till övriga föreningar med avtal och uppdrag har nämnden beslutat att 
övergå till ett system där föreningarna själva söker verksamhetsstöd. Då det gäller KFUM är 
verksamheten mer att beteckna som uppdrag från kommunen, inte minst då det gäller 
fritidsklubben, därmed behövs det en annan modell vilket förvaltningen utreder. För att trygga 
verksamheten hos KFUM skrev förvaltningen fram en ny överenskommelse med uppdrag att 
gälla 2017-2018. 

Överenskommelsen och uppdraget reglerar fritidsgård och fritidsklubb i Gottsunda, 
daglägerverksamhet på Alnäs, samt ungdomskulturhuset Leoparden (tidigare Vox Publicum) 
på Svartbäcksgatan. Ersättningen till KFUM Uppsala fastställs för år 2018 till 10 144 tkr 
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vilket motsvarar en uppräkning mot föregående år med 2 %. Ersättningen fördelar sig på 1 317 
tkr till fritidsklubb i Gottsunda, 3 570 tkr avser fritidsgård i Gottsunda, 2 417 tkr avser 
Ungdomskulturhuset Leoparden och 2 840 tkr avser Alnäs friluftsgård. I det nya utökade uppdraget 
ingår sedan 2017 att KFUM:s fritidsgård i Gottsunda har öppet alla röda dagar samt hela 
sommaren.  
 
Under senhösten 2015 framkom att KFUM Gottsunda fritidsgård, liksom övriga fritidsgårdar, 
hade många ensamkommande ungdomar på gården och att bemanningen behövde öka för att 
fortsätta kunna ha en bra och trygg verksamhet. Fritidsgården ligger i ett socialt utsatt område 
och behöver även av den anledningen en förstärkt personalgrupp. 2016 ansökte KFUM om, 
och blev beviljade, 470 tkr för att utöka bemanningen med två personer/kväll. Utökningen av 
bemanningen föreslås kvarstå 2018 och förvaltningen föreslår att nämnden beviljar 489 tkr i 
extra stöd 2018.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsstödet finns finansieras i nämndens budget för barns och ungas fria tid 2018. Det 
extra stödet om 489 tkr finansieras genom nämndens statliga stöd för mottagande av 
nyanlända. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
 


