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Kulturnämnden 

Stöd till barns och ungas fria tid år 2018 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja följande föreningar verksamhetsstöd till barns och ungas fria tid 2018, samt 
  
Café Genomfarten  815 tkr 
Teater Aros  600 tkr 
Upsala IF boxning  420 tkr 
Vaksala församling  362 tkr 
Studiefrämjandet Kontakten  600 tkr 
Upplands idrottsförbund  1 161 tkr 
Ungdomens Hus  733 tkr 
Föreningen Fyrisgården  1 078 tkr 
Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H  3 500 tkr 
 
 
att  bevilja följande föreningar projektstöd till barns och ungas fria tid 2018. 
  
Uppsala tennisklubb  250 tkr 
Uppsala Loves Hiphop  230 tkr 
 
 
Sammanfattning 
Föreningar med öppen verksamhet för barn och unga kan söka projektstöd för projekt av 
mindre omfattning eller nya projekt, samt verksamhetsstöd för längre projekt eller 
verksamheter. Verksamhetsstöd kan sökas för ett, två eller tre år. Ansökningar där stöd över 
200 tkr föreslås behandlas i detta ärende. Beslut om projektstöd och verksamhetsstöd på 
delegation finns som anmälningsärende i särskild delegationslista. Kulturförvaltningen 
föreslår i föreliggande ärende att nio organisationer beviljas verksamhetsstöd om sammanlagt 
9 269 tkr, samt att två organisationer beviljas projektstöd om sammanlagt 480 tkr. 
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Ärendet 
En av kulturnämndens målsättningar 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 möjliggöra för civilsamhället att bidra till varierade 
fritidsaktiviteter på barns och ungas fria tid. 
 
Kulturnämnden fattade 2016-09-29 § 142 beslut om nya riktlinjer för föreningsstöd till barns 
och ungas fria tid. Föreningar kan ansöka om stöd för öppen verksamhet för barn och unga i 
åldrarna 5-25 år. Sex föreningar har ansökt om verksamhetsstöd, fyra föreningar är sedan 
tidigare beviljade fleråriga verksamhetsstöd och 15 föreningar har ansökt om projektstöd för 
17 projekt. Ansökningar där stöd över 200 tkr föreslås redogörs för i detta dokument. Övriga 
ansökningar beviljas genom delegationsbeslut, se separat delegationslista. 
 
Kulturförvaltningen föreslår att totalt 9 394 tkr beviljas i verksamhetsstöd för barns och ungas 
fria tid till tio organisationer, inklusive de stöd som beviljas med delegation. Förvaltningen 
föreslår vidare att 1 414 tkr beviljas i projektstöd till 15 organisationer, varav två ärenden 
hanteras i denna handling och resten fattas med delegationsbeslut. Totalt 824 tkr finns då kvar 
i budget för projektansökningar till sommaren och hösten 2018. I finansieringen av stöden har 
förvaltningen räknat in totalt 1 461 tkr från nämndens statliga stöd för mottagande av 
nyanlända.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsstödet finansieras i nämndens budget för barn och ungas fria tid 2018. I summan 
ingår de 1 498 tkr som finansieras genom nämndens statliga stöd för mottagande av 
nyanlända. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
 
 
Bilaga: 1. Kulturnämndens stöd till barns och ungas fria tid 2018 – förslag till beslut 
 2. Ansökningar stöd till barns och ungas fria tid 2018 
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Inledning 

En av kulturnämndens målsättningar 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 
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 från och med 2017 ansöka om verksamhetstöd. 
 
Sex föreningar har ansökt om verksamhetsstöd, fyra föreningar är sedan tidigare beviljade fleråriga 
verksamhetsstöd och 15 föreningar har ansökt om projektstöd för 17 projekt. Ansökningar över 200 
tkr redogörs för i detta dokument. Övriga ansökningar beviljas genom delegationsbeslut, se separat 
delegationslista. 
 

Verksamhetsstöd 

Sökande föreningar, över 200 tkr 
Ärendenr Sökande Verksamhet Målgrup

p 
Sökt 
belopp 

Bevilja År 

KTN-2017-
0348 

Café 
Genomfarten 

öppen fritidsverksamhet för 
tonåringar 13-19 år 815 000 815 000 2018 

KTN-2017-
0381 Teater Aros 

SPRAK teater och dans för 
nyanlända/asylsökande 10-25 år 650 000 600 000 2018 

KTN-2017-
0426 

Upsala IF 
boxning 

boxning med öppen 
verksamhet 10-18 år 460 000 420 000 2018 

KTN-2017-
0390 

Vaksala 
församling fritidsverksamhet åk 4-6 10-12 år 362 349 362 000 2018 

KTN-2017-
0446 

Studiefrämjandet 
Kontakten 

öppen verksamhet med 
läxläsning och aktiviteter 5-25 år 1 716 000 600 000 

 
2018 

 
 

Café Genomfarten 

Om föreningen 
Café Genomfarten bedriver öppen fritidsverksamhet för tonåringar i de för verksamheten avsedda 
lokalerna på Drottninggatan 13. Syftet med verksamheten är att erbjuda en öppen, drogfri mötesplats i 
en trygg och bra miljö med goda vuxna förebilder. Lokalerna innehåller café med servering, 
pysselrum, biljardrum, replokal och filmrum. Verksamheten håller öppet sex dagar i veckan, året runt 
och har endast stängt på söndagar samt vissa helgdagar och -aftnar.  
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Om verksamheten 
Målgrupp:   13-19 år 
Förväntat antal deltagare: 50-100/dag 
Söker summa:  815 tkr 
Antal år:  3 
 
I november 2015 signalerade Café Genomfarten att de hade många ensamkommande ungdomar på 
fritidsgården, att det var svårt att hinna med att se ungdomarna och att det fanns risk för en otrygg 
mötesplats. Föreningen ansökte då om extra bidrag för att kunna utöka bemanningen inför 2016. 
Verksamheten hade gått från ett 25-tal besökare till över 100 ungdomar i lokalen som är på drygt 300 
kvm i två plan. Kulturnämnden beviljade Café Genomfarten 396 tkr i extra verksamhetsbidrag 2016 
och 404 tkr 2017 för att kunna utöka personalen från två till tre personer några eftermiddagstimmar 
samt fredag- och lördagkvällar. Eftersom lokalen är i två plan och fritidsgården ligger centralt föreslår 
förvaltningen att det extra stödet för tre personal kvällstid permanentas. Den totala budgeten för Café 
Genomfarten är 3 105 tkr varav huvudmannen Kyrkornas råd står för 2 045 tkr 
 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
För Café Genomfarten är ungdomarnas delaktighet A och O. Samtal och dialog förs ständigt med 
besökarna om hur man kan utforma verksamheten på bästa sätt. Ungdomarna får möjlighet att 
arrangera tillställningar, t.ex. konserter. Lokalerna lånas ut till intresseföreningar och 
sammanslutningar som ungdomarna själva står bakom. Genom föreläsningar och workshops med 
inbjudna organisationer och aktörer sprider de information om hur man som ungdom kan påverka 
exempelvis politiker och ger tips om sätt och vägar att engagera sig. 

För Café Genomfarten är det viktigt med en jämställd personalgrupp. Jämställdheten är också något 
som genomsyrar hela personalens tankesätt och som man samtalar mycket med besökarna om. 
Verksamheten strävar även efter att ha ett jämställt konsertutbud. 

 
Trygghet representeras av såväl den höga vuxennärvaron och drogfriheten som de generösa 
öppettiderna. För besökarna är det också en trygghet att verksamheten har en relativt liten 
personalgrupp, vilket ger en hög kontinuitet så att man vet att man kommer mötas av samma ansikten 
när man kommer dit. Café Genomfarten är en drogfri mötesplats och samtalar mycket med 
ungdomarna om drogers konsekvenser. Utbudet i caféet ses över regelbundet och sedan ett år tillbaka 
serverar man endast ett vegetariskt utbud. 

Förslag och motiv till beslut 
Förvaltningen anser att verksamheten håller en god kvalitet och att den med sina generösa öppettider 
fyller en viktig funktion som mötesplats för ungdomar i centrala Uppsala. Verksamheten fick nyligen 
Barnombudsmannen i Uppsala län:s (BOiU) Barnrättspris för sitt starka mottagande av unga 
ensamkommande med stort stödbehov. Förvaltningen gör bedömningen att en personalstyrka på tre 
personer under vissa tider är viktig för att kunna fortsätta bibehålla en trygg verksamhet och föreslår 
ett stöd om 815 tkr 2018. Målsättningen är att utökningen på sikt permanentas. Stödet möjliggörs med 
412 tkr från de statliga schablonpengarna för integration av nyanlända. Förslaget är att stödet beviljas 
på ett år. 
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Teater Aros 

Om föreningen 
Sedan 2009 har Teater Aros genom teater som redskap arbetat för integration och en ökad förståelse 
mellan olika kulturer. Föreningen har genom åren erhållit en djup kunskap om hur språk och kulturella 
uttryckssätt kan förmedlas, även utan gemensamma ordförråd. Visionen är att förändra och förbättra 
samhället vi lever i med hjälp av teater.  

Om verksamheten 
Målgrupp:   10 – 25 år 
Förväntat antal deltagare:  110 
Söker summa:  650 tkr 
Antal år:   1 
 
Föreningen planerar för fem grupper i veckan, varav fyra teatergrupper och en dansgrupp, för barn och 
ungdomar från mellanstadiet upp till gymnasiet. Syftet med verksamheten är främst att deltagarna ska 
få träna och förbättra sin svenska genom teater och dans, men även bli säkrare på sig själv, skapa 
förståelse för kultur, våga tala inför folk och utveckla sin samarbetsförmåga. 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
Verksamheten är öppen för alla nyanlända barn och ungdomar. Föreningen arbetar uppsökande, och 
har god kontakt med gode män och lärare i förberedelse- och SPRINT-klasser. I de flesta grupperna är 
majoriteten pojkar, men föreningen arbetar för att få in fler flickor. Då de alltid är två ledare har de 
god uppsikt över grupperna. Ingen får vara i salen som inte deltar i verksamheten – ingen "tittar på" 
utan alla deltar. Teater Aros arbetar mycket med tryggheten inom gruppen, att alla ska behandla 
varandra väl. Genom att ungdomarna får delta och bli engagerade hoppas föreningen bidra till en 
förbättrad psykosocial hälsa, en fråga som är extra aktuell nu.  

Förslag och motiv till beslut 
Föreningen Teater Aros har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen nyanlända barn och unga. 
De lyckas att engagera ungdomarna att få dem att släppa oro för framtiden en stund, och trots 
språksvårigheter delta i gemenskapen och teaterövningarna. Föreningen gör en viktig insats för 
målgruppen. Kulturnämnden har tidigare beviljat föreningen ett mindre bidrag, och resten av 
verksamheten har de fått söka från andra nämnder. Kulturförvaltningen föreslår nu att de statliga 
medlen för mottagande av nyanlända används för att stödja Teater Aros verksamhet och att de beviljas 
600 tkr i stöd för 2018, varav 300 tkr finansieras genom den statliga schablonen. 
 

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-
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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 söker numera 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 ca 16.00–21.00, fredagar ca 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. 
 
Föreningen försöker att anordna någon form av aktivitet för ungdomar vid större evenemang och 
festligheter, exempelvis skedde detta vid Kulturnatten. Föreningen har kontakt med andra ideella 
föreningar i området, erbjuder träning på dagtid ett par gånger i veckan och hoppas kunna utveckla 
liknande samarbeten med fler verksamheter i närområdet. 
 

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 verksamheten för att guida mot goda 
sociala vanor och för att lyssna till besökarnas åsikter. Upsala IF boxning arbetar aktivt med att ha en 
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. Klubben deltar aktivt i att försöka få igång nattvandring i området och kommer att kunna 
öppna upp lokalen för eventuella nattvandrare. De har även ambitionen att delta i eventuella nätverk i 
området när de finns. Ledarna är utbildade i åldersanpassad träning och pedagogik och föreningen 
anordnar föreläsningar om kost, träning, mental hälsa, sömn och hur man skapar fungerande sociala 
strukturer som individ. Ett hälsofrämjande förhållningssätt genomsyrar verksamheten. 
 

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.  
 
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 treårigt stöd, utan förvaltningen vill ha en möjlighet att kunna följa upp 
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verksamheten och ev. göra en annan bedömning vid ansökan inför 2019. Förvaltningen föreslår att 
föreningen beviljas 420 tkr i verksamhetsstöd 2018 varav 169 tkr finansieras genom nämndens statliga 
medel för integration av nyanlända  
 
 

Vaksala församling 

Om föreningen 
Vaksala församling bedriver verksamhet sedan många år för barn och unga i Årstakyrkan och är 
därmed en viktig resurs i stadsdelen Årsta. Den öppna fritidsverksamheten för mellanstadiebarn i 
Årstakyrkan etablerades 2007-2008 och har sedan dess fått årligt stöd från barn- och 
ungdomsnämnden och sedermera kulturnämnden. 
 

Om verksamheten 
Målgrupp:   10-12 år 
Förväntat antal deltagare:  70 
Söker summa:  362 tkr 
Antal år:   1 
 
Den öppna fritidsverksamheten är för skolbarn i årskurs 4-6 och öppen tre dagar i veckan, 13.30 - 
17.30, under skolans terminer. På skolans terminslov anordnas utflykter och läger. Under det pågående 
verksamhetsåret är 71 barn inskrivna som medlemmar i verksamheten, de flesta från Årstaskolan och 
Ångelstaskolan.  
 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
Fritidsverksamheten arbetar med kyrkans värdegrund, ungas delaktighet och inflytande, 
jämställdhetsfrågor och barnkonsekvensanalyser och varje dag har man en tematisk pedagogisk 
inriktning. Verksamheten har en tydlig verksamhetsidé och struktur och ingår i ett sammanhang i 
stadsdelen. 

Förslag och motiv till beslut 
I brist på en kommunal fritidsklubb i stadsdelen Årsta har kommunen bidragit till den öppna 
fritidsverksamheten på Årstakyrkan. I dag finns fritidsklubben Fyrislund i allaktivitetshuset Allis i 
närheten av Årsta. Men då det är en bit att ta sig för barnen från några av skolorna i Årsta och 
verksamheten bedöms hålla en god kvalité föreslår förvaltningen att Vaksala församling får fortsatt 
stöd för att bedriva verksamheten och att de beviljas 362 tkr i verksamhetsstöd 2018. 
 
 

Studiefrämjandet Kontakten 

Om föreningen 
Studiefrämjandet är en obunden ideell förening och ett bildningsförbund med statligt stöd.  
Studiefrämjande har 19 medlemsorganisationer som engagerar människor med intresse för bland annat 
kultur, natur, djur, miljö och friluftsliv.  Studiefrämjandet samarbetar med ett stort antal lokala 
föreningar och nätverk. De anordnar studiecirklar och andra arrangemang tillsammans med 
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medlemsorganisationerna och samarbetar bland annat runt förenings- och ledarutveckling. Var sjunde 
deltagare är under 25 år.  

Om verksamheten 
Målgrupp:   5-25 år 
Förväntat antal deltagare:  70 
Söker summa:  1 716 tkr 
Antal år:   3 
 
Föreningshuset Kontakten är idag en arbetsplats för 12 personer, de allra flesta med utländsk 
bakgrund. De har även 15 volontärer som på regelbunden basis kommer och hjälper till på sin lediga 
tid inom läxläsningen och en handfull som vill skapa med barnen i ateljén och i danssalen. Varje dag 
kommer 30-90 personer till föreningshusets öppna verksamheter. 80 % av deltagarna är under 20 år, 
vilket är en förskjutning jämfört med 2015 då antalet vuxna var betydligt fler. Förutom den öppna 
verksamheten har de även verksamhet dagtid, samt föreningsaktiviteter under helgerna. 
 
Föreningshuset Kontaktens verksamheter ska syfta till: 

• att möjliggöra mångkulturella möten 
• att stärka den kulturella identiteten 
• förbättrad hälsa, välbefinnande och en bättre självkänsla 
• att väcka lusten till skapande och att uttrycka sig konstnärligt inom bild, dans, drama och 

musik och skrivande 
• ökad kognitiv förmåga och minskad isolering och ensamhet 
• att skapa en aktiv fritid 
• att växa i sin roll som ledare 

 
Målgruppen är invandrarföreningar, kvinnor/flickor, ensamkommande unga och barn med behov av 
vuxenkontakt. Under 2017 har allt fler unga kvinnor/flickor sökt sig till läxläsningen och de vill ofta 
använda danssalen och skapa dans eller vara i ateljén. 
 
Ansökan avser verksamhet för barn- och unga upp till åldern 25 år med verksamhet 52 veckor per år 
och öppet tre dagar per vecka för målgruppen. Studiefrämjandet Kontakten söker för verksamhet som 
läxläsning, utbildning i ledarskap och kulturverksamhet.  

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
Inom ramen för Kontaktens övriga verksamheter genomförs dialoger för att få veta vad deltagande 
föreningar upplever för behov. På samma sätt gör de med deltagarna som inte tillhör en förening. 
Besökarna i Kontaktens verksamheter fördelar sig på 85 % kvinnor och 15 % män. För att kunna 
erbjuda trygga lokaler bemannar man upp Kontaktens 520 kvm med fem medarbetare vid varje 
öppettillfälle. Lokalerna i sig är tryggade i form av brand, säkerhet och anpassade så att deltagare med 
funktionsnedsättning kan ta sig in i lokalerna och röra sig obehindrat mellan övre och nedre plan. 
Medarbetarna är särskilt utvalda och alla som är anställda och volontärer lämnar 
belastningsregisterutdrag. Genom att Kontakten kan erbjuda läxläsning med dans och skapande 
verksamheter menar man att verksamheten ökar den fysiska och psykiska hälsan hos deltagarna.  

Förslag och motiv till beslut 
Studiefrämjandet Kontakten är samfinansierad mellan kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden. 
Studiefrämjandet har ett verksamhetsstöd om 350 tkr från kulturnämnden 2017. I och med den stora 
flyktingströmmen under hösten 2015 har allt fler barn och unga besökt den öppna verksamheten för att 
exempelvis få hjälp med sina läxor.  Ytterligare barn tillkommer som enskilda besökare eller 
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tillsammansmed sina läxläsande mammor. Förvaltningen ser att Kontakten spelar en viktig roll för de 
familjer och ungdomar som besöker dem. Verksamheten är därmed i behov av ett utökat stöd. 
Samtidigt är inte barn- och ungdomsverksamhet deras huvudsakliga uppgift och syftet med 
verksamheten och kommunens målsättning med att bidra skulle behöva utredas. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har exempelvis synpunkter på att så många barn och unga kommer till 
den öppna verksamheten. 
 
Förvaltningen har i uppdrag ett göra en fördjupad utredning av verksamheten i Gottsunda kulturhus, 
som Kontakten är en del av. Utredningen är precis påbörjad och innan nämnden har hunnit tagit 
ställning till den kan inte studiefrämjandet få ett flerårigt stöd för sin verksamhet. Förvaltningen 
föreslår därför att Kontakten får ett ettårigt verksamhetsstöd om 600 tkr för 2018, varav 200 tkr 
finansieras med nämndens statliga medel för mottagande av nyanlända.  
 

Fleråriga verksamhetsstöd 

Redan beviljade fleråriga verksamhetsstöd 
Sökande Verksamhet Målgrupp Bevilja 2018 År 

Upplands idrottsförbund sportis, testa på idrott under 
eftermiddagstid 

10-12 år 1 160 760 2 av 3 

Ungdomens Hus öppen verksamhet 15-25 år 733 380 2 av 3 

Föreningen Fyrisgården öppen mötesplats fritids- och 
kulturverksamhet 

13-25 år 1 078 140 2 av 3 

Uppsala Länsförbund av 
Sveriges 4H 

4H-gårdar, fritidsverksamhet 
 

5-25 år 3 499 620 2 av 3 
 

 
Fyra föreningar blev i december 2016 beviljade treårigt verksamhetsstöd för barns och ungas fria tid 
2017-2019. Förvaltningen föreslår att deras stöd skrivs upp med två procent 2018 och att de därmed 
beviljas stöd enligt tabellen ovan. 
 

Projektstöd 

Sökande föreningar, ansökningar över 200 tkr 
Ärendenr Sökande Verksamhet Ålder Stadsdel Sökt  Bevilja 

KTN-2017-
0402 
 

Uppsala 
tennisklubb 
 

Streettennis med Amo 
Obaida 
 

6-18 år 
 

Hela 
staden 
 

464 070 
 

250 000 
 

KTN-2017-
0386 
 

Uppsala Loves 
Hiphop 
 

Öppen dansträning 
 

5-25 år 
 

Centrum 
 

293 000 
 

230 000 
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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. 
 

Om verksamheten 
Målgrupp:   6-18 år 
Förväntat antal deltagare:  5 000 (ej unika) 
Söker summa:  464 tkr 
 
Amo Obaida är ett integrationsprojekt med målsättningen att öka tennisintresset och integrera barn och 
ungdomar från socioekonomiskt svaga områden i Uppsala eller med invandrarbakgrund i ett 
idrottssammanhang. Det är en målgrupp som ofta saknas inom idrottsföreningarna idag. Amo Obaida 
är en uppsökande verksamhet. Träningen genomförs med portabla nät, linjer målas med kritor eller 
tejpas. Verksamheten riktar sig till barn och unga i fritidshemsverksamhet, fritidsklubbar samt 
fritidsgårdar. 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 att leka och ha det trevligt tillsammans, även 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 ett antal terminsavgifter i projektet vilket gör att intresserade barn och 
ungdomar som inte tidigare har deltagit kostnadsfritt kan vara med i Upsala tennisklubbs ordinarie 
verksamhet. Under 2017 har nio deltagare deltagit i ordinarie verksamhet utan avgift. Föreningen 
bjuder även på ett antal sommarlägerplatser och 2017 har man kunna erbjuda 37 kostnadsfria 
lägerplatser. 
 

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. 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. 



12 (13) 
 

Förslag och motiv till beslut 
Verksamheten är mycket uppskattad ute i stadsdelarna och förvaltningen ser ett mervärde med att 
fortsätta bidra. Föreningen söker 464 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, 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 255 tkr i stöd 2017 och förvaltningen föreslår ett stöd om 250 tkr för 2018 som 
finansieras med medel från de statliga schablonpengarna för integration av nyanlända. Projektet 
samfinansieras med idrotts- och fritidsnämnden som bidrar med 100 tkr 2018, liksom 2017, vilket ger 
ett totalt kommunalt stöd om 350 tkr. 
 

Uppsala Loves Hiphop 

Om föreningen 
Uppsala Loves Hiphop är en ideell förening som erbjuder öppen dansverksamhet för barn och unga i 
och runt Uppsala. Föreningen är en kulturmötesplats med fokus på dans- och hiphopkultur. Genom 
dansen skapar de möten med blandade människor, där barn och unga blir inspirerade av varandra samt 
får kunskap i dans och en plats att uttrycka sig.  

Om verksamheten 
Målgrupp: 5 - 25 år 
Förväntat antal deltagare: 1000 
Söker summa: 293 tkr 
 
Uppsala Loves Hiphop vill fortsätta att vara en mötesplats för barn och unga i Uppsala. Föreningen 
erbjuder undervisning i form av workshops med professionella erkända lärare inom streetkulturen 
både för nybörjare och på mer avancerad nivå. Detta kompletteras med öppna träningar varje fredag, 
där man kan utveckla sina kunskaper som man fått på workshopen. Detta för att barn och unga i 
Uppsala ska upptäcka dansens värld och få ta del av den dansglädje som föreningen vill sprida och 
lära ut. Workshopen är viktig för att ge unga i Uppsala en möjlighet att ta dansklass för legendariska 
lärare som ger en ny inspiration, motivation och kunskap. Öppna träningar ger möjlighet att kunna 
fortsätta träna på det som man har lärt sig under workshopen. 
 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
På de öppna träningarna är alla delaktiga i den mån man vill. Eftersom föreningen utgår ifrån att alla 
är både lärare och elever så kan barn och unga vara delaktiga som både och. De som driver 
verksamheten är två kvinnliga dansare och de anställer även kvinnliga förebilder som ledare och i 
workshops för att inspirera unga tjejer samt öppna upp perspektivet på vad som är hiphop för de unga 
killar som deltar. Föreningen har alltid minst två vuxna på plats. Nannaskolan är stängd för övrigt och 
man kommer bara in om man ska delta i verksamheten. Dans är vetenskapligt bevisat att det främjar 
fysisk och psykisk ohälsa. 

Förslag och motiv till beslut 
Föreningen håller hög kvalitet och kan trots att de har en så bred målgrupp hålla en trygg verksamhet. 
För de yngre deltagarna har de även kontakt med barnens föräldrar. Föreningen har deltagit i många 
andra dansprojekt och har därmed bra kontaknät i Uppsala. Detta gör att det kommer deltagare från 
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olika stadsdelar och med olika bakgrunder till verksamheten som därmed blir en viktig arena för 
integration. Förvaltningen föreslår att Uppsala Loves Hiphop får 230 tkr i stöd 2018.  



Bilaga 2 Kursiv stil = delegationsbeslut

Verksamhetsstöd barns och ungas fria tid 2018
Ärendenr Sökande Verksamhet Målgrupp Stadsdel Bidrag 2017 Sökt belopp Bevilja, förslag Varav schablon

KTN-2016-0352 Upplands idrottsförbund sportis, testa på idrott under eftermiddagstid 10-12 år Gottsunda/valsätra, Gränby/nyby, Stenhagen, Sävja 1 138 000 1 160 760

KTN-2016-0371 Ungdomens Hus öppen verksammhet 15-25 år Centrum 719 000 733 380

KTN-2016-0374  Föreningen Fyrsigården öppen mötesplats fritids- och kulturverksamhet 13-25 år Svartbäcken 1 057 000 1 078 140

KTN-2016-0392 Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H 4H-gårdar, fritidsverksamhet 5- 25 år 3 431 000 3 499 620

KTN-2017-0348 Café Genomfarten öppen fritidsverksamhet för tonåringar 13-19 år Centrum 717 000 815 000 815 000 412 000

KTN-2017-0381 Teater Aros SPRAK teater och dans för nyanlända/asylsökande 10-25 år Centrum 200 000 650 000 600 000 300 000

KTN-2017-0385 Bolivia Chasqui öppen fritidsverksamhet i egen lokal 5-25 år Flogsta 125 000 204 000 125 000

KTN-2017-0426 Upsala IF boxning boxning med öppen verksamhet 10-18 år Heidenstam/Löten 430 000 460 000 420 000 169 000

KTN-2017-0390 Vaksala församling fritidsverksamhet åk 4-6 10-12 år Årsta 360 000 362 349 362 000

KTN-2017-0446 Studiefrämjandet Kontakten öppen verksamhet med läxläsning och aktiviteter 5-25 år Gottsunda 350 000 1 716 000 600 000 200 000

9 393 900 1 081 000

Projektstöd barns och ungas fria tid 2018
Ärendenr Sökande Verksamhet Målgrupp Stadsdel Bidrag 2017 Sökt belopp Bevilja, förslag Varav schablon

KTN-2017-0402 Uppsala tennisklubb Streettennis med Amo Obaida 6-18 år Hela staden 255 000 464 070 250 000 250 000

KTN-2017-0403 Uppsala unga muslimer Sportaktiviteter 13-25 Gränby 30 000 100 800 30 000 30 000

KTN-2017-0404 Uppsala unga muslimer Barnklubben 5-12 år Gränby 30 000 101 900 30 000 30 000

KTN-2017-0376 Ljusare Framtid Läxhjälp och ungdomskvällar i Gränby 10-25 år Gränby 50 000 25 000

KTN-2017-0386 Uppsala loves hiphop öppen dansträning 5-25 år Centrum 200 000 293 000 230 000

KTN-2017-0408 Procyon BK lördagsöppen fritidsgård 13-18 år Stenhagen 80 000 105 000 90 000

KTN-2017-0388 Rasbo kulturförening barnaktiviteter under Rasbo kulturvecka 5-13 år Rasbo 20 000 21 000 15 000

KTN-2017-0395 Studiefrämjandet Snöskulpturfestivalen 5-18 år Luthagen 82 000 87 000 80 000

KTN-2017-0364 La Softa lovaktiviteter 10-13 år Gottsunda 93 000 150 000 110 000

KTN-2017-0394 Folkuniversitetet Refug, en mötesplats för unga, föreläsningar 16-25 år Centrum 95 000 195 000 avslag

KTN-2017-0396 Bilda Öst Verksamhet, kulturaktiviteter på Ungdomens Hus 15-25 år Centrum 190 000 400 000 190 000

KTN-2017-0406 ABF Shout out, Öppen pedagogisk konstverksamhet 7-12 år Stenhagen, Gottsunda 70 000 74 100 60 000

KTN-2017-0409 Uppsala handbollsklubb öppen handbollsträning, integration 13-18 år Centrum, celsiusskolan 14 000 14 000 14 000

KTN-2017-0419 Uppsala Young hockey club prova på skridsko flyttad till IFN

KTN-2017-0429 ABF Musikproduktion för unga 10-20 år Slavsta 75 000 170 000 75 000

KTN-2017-0485 Uppsala kurd BK öpppen fotbollsaktivitet 13-18 år Sävja 178 000 145 000

KTN-2017-0507 Salsal en inkluderande framtid 13-25 år 70 000 134 650 70 000 70 000

1 414 000 380 000

Schablon tot 1 461 000
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