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 Kommunstyrelsen 
 

IK Sirius FK: Ansökan om bidrag för samverkanslösning, Nattfotboll i 
Uppsala 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  bevilja IK Sirius FK högst 385 000 kr ur kommunstyrelsens medel för 
samverkanslösningar, samt 
 
att besvara ansökan i enlighet med bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
IK Sirius FK ansöker i skrivelse (bilaga 2) om bidrag om 385 000 kr från kommunstyrelsens 
medel för samverkanslösningar mot utanförskap. Från och med 2014 är planen att 
aktiviteterna ska finansieras via sponsring från näringslivet och på så vis leva vidare.  
 
Uppland Idrottsförbund bedrev under 2011 och 2012 ett liknande projekt benämnt ”Drive-In”. 
IK Sirius FK vill nu öka sitt sociala ansvar och använda samma fungerande koncept och 
samarbetar därför med Upplands Idrottsförbund, Länsförsäkringar, UL och Brandförsvaret i 
detta projekt. De är projektägare och ansvariga för finansiering via sponsorer, ledare samt 
spelare på plats, planering, hallbokning och ska vara ambassadör mot näringslivet. 
 
IK Sirius FK bedrev verksamheten redan sommaren 2012 men på dagtid och för att testa om 
intresse fanns och att metoden fungerade. Varje vecka kom mellan 20-40 ungdomar vilka de 
flesta annars inte är delaktiga i idrottsrörelsen. Under hösten har de bedrivit Nattfotboll i 
Gottsunda och under perioden från oktober till sista december deltog ca 80 ungdomar per 
tillfälle och IK Sirius FK menar att detta visar att aktiviteten behövs. Nu behövs ett bidrag för 
att bland annat utveckla verksamheten och samtidigt leta efter sponsorer för att få projektet 
finansierat av näringslivet från och med 2014. 
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Föredragning 
Tanken med samverkansmedlen är att stödja arbetet med kommunfullmäktiges inriktningsmål 
i kommunens övergripande beslutsdokument, Inriktning, verksamhet, ekonomi (IVE) 2012-
2015. Där sägs att nämnderna i aktiv samverkan inom och utom kommunen ska bryta 
människors utanförskap. Frivilligsektorn och näringslivet är viktiga parter i arbetet med att 
skapa delaktighet.  
 
Samverkansmedel mot utanförskap kan beviljas projekt i ett uppstartsläge. Aktiviteterna har 
på olika sätt bedrivits tidigare och Upplands Idrottsförbunds ansökan om delvis detsamma 
avslogs hösten 2012, bland annat för att ingen kommunal samverkanspart hittades (bilaga 3). 
I detta projekt är ägarskapet IK Sirius FKs och det finns numera ett upparbetat samarbete med 
brandförsvaret samt en plan att aktiviteterna med från 2014 skall fortsätta men finansieras på 
annat sätt. 
 
Brandförsvaret har som mål att delta i kvällsfotbollsaktiviteterna i syfte att knyta kontakter 
med ungdomar i områden, i första hand Gottsunda, där anlagd brand är ett problem. Anlagda 
bränder är ofta ungdomsrelaterade och att arbeta mot anlagda bränder och arbeta med 
relationsskapande åtgärder är två av räddningsnämndens prioriterade mål varför de är mycket 
angelägna om att detta projekt får stöd.  
 
Att ge ungdomar, som oftast inte deltar i idrottsföreningar, en meningsfull och aktiv fritid och 
samtidigt skapa möten och möjlighet till dialog med exempelvis brandförsvaret kan öka 
tryggheten i området/områdena. Detta ger invånare större möjlighet att vara delaktiga i 
samhällslivet för övrigt. Kommunledningskontoret gör bedömningen att projektet på så vis 
kan bidra till att bryta utanförskap varför det finns skäl att bevilja medel från 
samverkansmedlen. 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Kommunstyrelsen förfogar över medel för bidrag till samverkanslösningar. För 2013 finns 
5 190 000 kr till förfogande. Hittills har kommunstyrelsen per den 4 april 2013 beviljat bidrag 
till samverkanslösningar med 3 076 220 kr. Det föreslagna bidraget ryms därför inom 
befintlig ekonomisk ram. 
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