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Interpellation till kulturnämndens ordförande om främjandet av
Ungdomens hus och ungas inflytande i Uppsala
Kulturnämnden gav under hösten 2017 kulturförvaltningen i uppdrag att utreda lokaler och
verksamhet för ungdomskultur i centrala Uppsala. Föreningen Ungdomens hus är involverad
i utredningen liksom övriga tre verksamheter, Café Genomfarten, Grand och Leoparden.
Utredningen är nu färdigställd. I den föreslås flera olika alternativ till lösningar för fritids- och
kulturverksamhet i centrala Uppsala, där man kan välja centraliserad lösning, decentraliserad
lösning eller en kombination av de två.
Den fastighet där Ungdomens hus ligger ska kanske totalrenoveras. Kulturnämnden kommer
ta ställning till om det är värt att vara kvar som hyresgäster i huset och upplåta det åt
föreningen Ungdomens Hus, eller om föreningens verksamhet kan bedrivas i andra lokaler,
på egen hand, eller i samverkan med andra framtida till exempel i form av ett centralt
ungdomskulturhus.
Lokalerna är nära knuten till föreningens historia och gemenskapen knyts an till huset.
Risken är att nya lokaler inte skulle ligga lika centralt och att vara sämre anpassade till
verksamheten. Här skulle föreningen även behöva arbeta för att etablera en ny träffpunkt. En
sådan flytt skulle avsevärt påverka föreningens fortlevnad och verksamhet.
I Kulturnämndens verksamhetplan står det att att vi ska ta tillvara på nyfikenheten och lusten
att skapa hos barn och unga, veta vad som är på gång och initiera “verksamhet med
utgångspunkt i barn och ungas egenartikulerade behov”. Förvaltningen ska samverka med
etablerade föreningar och hjälpa dem att utvecklas. En vill även se en ökad delaktighet.
Vi har sett en utveckling om att skrivningar om inflytande och medlemsstyrning tas bort. I
styrdokumenten - Kulturnämndens verksamhetplan samt lokal överenskommelse med
föreningslivet (LÖK) står det “Genom föreningslivets former lär man sig de demokratiska
spelreglerna”. “I Uppsala ges den ideella sektorn en tydlig roll i kommunens
samhällsplanering och demokratiska process”. Detta föreslås strykas i den nya föreslagna
LÖK.
Utredarna framhåller att en av de viktiga aspekterna att ta med för alla alternativ är: “En
attraktiv verksamhet med tydlig idé och delaktighet.” Ungdomens hus är det enda
medlemsstyrda kulturhuset för unga.
Frågor
•
•
•

Hur avser ni att säkerställa ungas delaktighet, inflytande och medlemsstyrning av sin
kulturverksamhet om Ungdomens hus tvingas dra ned på sin verksamhet?
Varför är skrivning om den ideella sektorns viktiga roll borttagen i det nya förslaget på
LÖK om syftet är att öka delaktigheten?
Kommer renoveringen att vara avgörande för om huruvida Föreningens Ungdomens
hus blir blir kvar?
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