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Kulturnämnden 

Verksamhetsstöd till Fyrisgården 2017-2019 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att bevilja föreningen Fyrisgården 1 057 tkr/år i verksamhetsstöd år 2017-2019, 

att verksamhetsstödet till föreningen Fyrisgården 2018 och 2019 inte ska understiga 2017 års 
nivå, samt 

att verksamhetsstödet till föreningen Fyrisgården skrivs upp motsvarande den generella 
uppräkningen av stödet till barns och ungas fria tid. 

Sammanfattning 
Föreningen Fyrisgården har haft avtal med barn- och ungdomsnämnden för perioden 2011-
2014 vilket förlängdes ett år med beslut i barn- och ungdomsnämnden 2014-11-27, samt 
ytterligare ett år med beslut i kulturnämnden 2015-12-10 (KTN-2015-0548). Inför 2016 fick 
kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt system för verksamhetsbidrag till 
Fyrisgården och 2016-09-24 fattade kulturnämnden beslut om nya riktlinjer för barns och 
ungas fria tid. Det nya stödet innebär att kulturnämnden övergår till ett system där 
Fyrisgården söker verksamhetsstöd för barns och ungas fria tid istället för att uppbära avtal 
och uppdrag med avtalsersättning. Föreningen söker 1 066 tkr/år i verksamhetsstöd 2017-
2019. 

Ärendet 
Stödet avser fritidsverksamhet för ungdomar vid Fyrisgården och samordning av nätverket 
Fritid för alla. Utöver verksamhetsstödet finansierar kulturnämnden Fyrisgårdens 
lokalhyreskostnader med 1 331 tkr. 
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Fyrisgården är en hemgård, en mötesplats för alla åldrar, även om de huvudsakliga besökarna 
är unga med funktionsnedsättning. Den verksamhet föreningen söker stöd för hos 
kulturnämnden vänder sig till unga 13 —25 år. Föreningen har kvällsverksamhet för 
målgruppen måndag-torsdag och disco en lördag i månaden. Förväntat antal deltagare är 25-
50 ungdomar per gång. Utöver det består verksamheten man söker stöd för av dialogforum 
där ungdomar, politiker och tjänstemän möts för samtal. Syftet är att unga med 
funktionsnedsättning ska få möjlighet att uttrycka och förmedla sina åsikter. Fyrisgården 
ansvarar slutligen för nätverket Fritid för alla som man vill utveckla under 2017 och 
tillsammans med övriga organisationer i nätverket ta fram en plan för hur man skapar en aktiv 
fritid för alla. Föreningen vill fortsätta att använda sig av och underhålla nätverkets hemsida 
och Facebooksida. 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 
Föreningen påbörjar varje ny termin med att medarbetare och besökare under två veckors tid 
planerar terminens verksamhet tillsammans. Ungdomarna har bildat ett ungdomsråd. 
Föreningen arbetar för att stödja eftersatta gruppers möjlighet att förverkliga sina 
livsmöjligheter. Verksamheten är trygg genom en hemlik miljö, tydliga regler och 
förväntningar på besökarna. Medarbetarna hälsar på och pratar med alla. Föreningen arbetar 
med att inspirera och skapa lust till aktiviteter som skapar god hälsa och samverkar med olika 
studieförbund och föreningar för att uppnå det. 

Kulturförvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att föreningen håller hög kvalitet på sin verksamhet samt att den 
behövs och är unik genom sitt fokus på unga med funktionsnedsättning. Kunskapen om 
målgruppen är också viktig för att kunna driva nätverket Fritid för alla. Förvaltningen 
kommer att medverka till att förtydliga och förbättra nätverket under 2017. 

Föreningen ansöker om 1 066 tkr i verksamhetsstöd per år 2017-2019. Förvaltningen föreslår 
en uppräkning av 2016 års stöd med 2 % vilket innebär 1 057 tkr i verksamhetsstöd per år 
2017 - 2019. Om stödet till barns och ungas fria tid räknas upp 2018 och 2019 föreslås att 
föreningens verksamhetsstöd räknas upp i samma grad. Vid beslut om treårigt stöd ska 
verksamheten redovisas årligen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Stödet ryms inom kulturnämndens budget för barns och ungas fria tid. 
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