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Kulturnämnden 

Projektstöd till barns och ungas fria tid stöd - IK Sirius Nattfotboll 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att  ur kulturnämndens projektstöd till barn och ungas fria tid bevilja IK Sirius fotboll 290 tkr 
för nattfotboll under hösten 2018. 

Sammanfattning 
Genom projektet nattfotbollen vill föreningen IK Sirius fotboll arbeta förebyggande och 
främjande i utsatta områden. Föreningen bedriver nattfotboll på lördagkvällar i områdena 
Gottsunda, Gränby, Löten, Stenhagen och Sävja med målsättningen att locka 250-300 
ungdomar totalt per helg. Metoden utgår ifrån att identifiera, rekrytera och utbilda unga lokala 
ledare som attraherar ungdomar i området. Nattfotbollen ger barn och unga en möjlighet att 
vara fysiskt aktiva och ingå i en grupp med ledare som föregår med sunda attityder, regler och 
värderingar. 

Ärendet 
IK Sirius fotboll bedriver sedan många år nattfotboll i flera stadsdelar, även kallat Gränslös 
fotboll. I projektet får även unga vuxna från stadsdelarna möjlighet att utvecklas som ledare 
och får timanställning inom föreningen. Alla barn och ungdomar 8 - 25 år är välkomna till 
denna organiserade spontanidrott utan att behöva anmäla sig eller registrera sig. Den yngre 
målgruppen har de första timmarna i Gottsunda. 

Nattfotbollen bedrivs 2018 i stadsdelarna Gottsunda, Gränby, Löten, Stenhagen och Sävja. 
Under de senaste åren har verksamheten fått allt fler ensamkommande flyktingbarn som 
deltagare. Genom projektet bidrar föreningen till en ökad integration för dessa ungdomar. 
Nattfotbollen i Löten (Diöshallen), som bedrivs i samverkan med IFK Uppsala, har dessutom 
blivit en plats där ungdomar från hela staden möts.  
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IK Sirius fotboll står för allas rätt att vara med som är en av de viktigaste byggstenarna i 
Svensk idrotts värdegrund vilket innebär alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, 
religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar ska får 
vara med. Genom att skapa en mötesplats där ungdomarna kan känna trygghet och 
gemenskap och också finna glädje vill föreningen minska utanförskap och skapa en tilltro till 
samhället och sin egen förmåga. 

Nattfotbollen skapar tillfällen för barn och unga att ägna sig åt fysisk aktivitet samt ger 
jobbtillfällen åt unga vuxna. 2017 hade IK Sirius fotboll 228 tillfällen med nattfotboll på sex 
platser, i princip alla lördagar året om. I snitt deltog 254 barn och unga varje lördag varav 34 
personer var flickor. Merparten av ungdomarna var inom ålderspannet 13-18 år och i snitt 41 
unga var 19-25 år. Flest deltagare hade man i Gottsunda med 87 deltagare i snitt följt av 
Stenhagen med 40 deltagare, Fyrisskolan med 32 deltagare (enbart flickor), Gränby med 27 
deltagare, Sävja med 26 deltagare och Valsätra med 25 deltagare. 

IK Sirius fotboll ansöker om 374 tkr i stöd för höstens verksamhet. Kulturförvaltningen 
föreslår att de beviljas 290 tkr i stöd. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det föreslagna stödet ryms inom kulturnämndens budget för stöd till barns och ungas fria tid. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  


