Uppsala

KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Handläggare

Datum

Diarienummer

Sofia Aronsson

2014-05-20

BUN-2014-0846.15

Barn- och ungdomsnämnden

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014/2015 till föreningen Kulturparken
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja Kulturparken 350 tkr för höstterminen 2014 till och med vårterminen 2015 för att
utveckla LABBET, en öppen och kostnadsfri teaterverksamhet för barn mellan 7-16 år i
området Salabacke samt,
att projektmedel från och med höstterminen 2015 beviljas efter delredovisning av genomförd
verksamhet.
att verksamhetsbidraget för höstterminen 2014 till och med vårterminen 2015 tas ur nämndens budget för föreningsbidrag.
Sammanfattning
Kontoret föreslår att föreningen Labbet erhåller ett bidrag om 350 tkr att finansieras ur nämndens budget för föreningsbidrag. Bidraget syftar till att erbjuda bam och unga i området Salabacke med omnejd möjlighet att kostnadsfritt delta i kurser i teater, musikal och skapande av
kortfilm.
Ärendet
Kulturparken är en ideell förening som bildades 2011. Föreningens främsta syfte är att arbeta
professionellt med kultur och kulturpedagogik. Verksamheten vilar på tre ben bestående av en
professionell del, av projekt bland annat i samarbete med Vård och bildning, samt LABBET
(Kulturparkens sceniska laboratorium) som är kultur- och amatörverksamhet som riktar sig till
barn, ungdomar och vuxna.
I dagsläget har LABBET sin bas i området Salabacke men verksamheten lockar barn och
unga från de närliggande områdena Gränby, Årsta och Kvarngärdet. Föreningen har som mål
att bygga upp en verksamhetsbas i Salabacke då upplevelsen är att det är ett område där behovet av aktiviteter för barn och unga är stort men att utbudet är förhållandevis litet. Med sin
öppna teaterverksamhet vill Kulturparken bidra till att skapa en oas för barn och unga i området. Tanken är att ge barn och unga en grund att utvecklas, verktyg att uttrycka sig och samtidigt få lära känna andra barn och unga i området.
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Bedömningen är att Kulturparken initierat ett långsiktigt projekt för barn och unga i ett område där behovet av kvalitativa kulturaktiviteter är stort. Föreningen har ett genomtänkt koncept och en seriös och långsiktig arbetsplan. De har även öppnat upp för att samarbeta med
andra kommunala verksamheter i området så som Brantingsgården, Uppsalahem och biblioteket. På längre sikt avser man också att samarbeta med andra kulturföreningar för att på så
vis kunna bredda verksamheten i framtiden. Med sitt communitybaserade arbetssätt bedöms
Kulturparken kunna engagera områdets barn och unga och samtidigt skapa en stark identitet
till området. I dagsläget fmns det en stor efterfrågan på öppna teater- och dansarenor i Uppsala och bedömningen är att Kultuiparken i sina ambitioner kan tillmötesgå ett sådant behov.
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