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Kommunstyrelsen

Projektstöd till utvecklingsprojekt i Storvreta för att öka
tryggheten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bevilja projektstöd till kulturnämnden om 360 000 kr gällande förebyggande insatser i
Storvreta.
Ärendet
Kulturnämnden har den 19 april 2016 ställt sig bakom ansökan om bidrag för förebyggande
insatser i Storvreta. Bilaga.
Ansökan avser om 360 000 kronor för att driva projekt under ett års tid med start sommaren
2016. Syftet med projektet är att skapa en meningsfull fritid för ungdomar genom att etablera
en samverkan med och för ungdomar där inflytande och delaktighet har stor betydelse. Vidare
syftar projektet till att tillsammans med det civila samhället skapa en trygg och utvecklande
miljö där ungdomarnas kompetens och engagemang tas till vara. I projektet ingår bland annat
att bilda ett ungdomsråd och att utveckla en mötesplats för personer mellan 19-25 år.
Föredragning
Uppsala kommun och flertalet av kommunens bolag har sin försäkringslösning genom det delägda
bolaget Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB).
Hos SKFAB har Uppsala kommun ett eget resultatkonto baserat på de premier som betalas. Från
detta konto dras kostnader för uppkomna skador, efter det att självrisken dragits av samt
ersättning från återförsäkringen erhållits.
Med ett bra förebyggande arbete inom koncernen som gett få skador har det uppstått ett överskott
på kommunens resultatkonto. Från SKFAB har de olika verksamheterna inom kommunen tidigare
kunnat ansöka om bidrag för skadeförebyggande projekt. Från och med 2016 har medlen tillfallit
Uppsala kommun som ska hantera framtida överskott på resultatkontot. Arbete med riktlinjer
pågår och beräknas bli antagna under hösten 2016.

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Mot bakgrund av den omfattande skadegörelsen som har inträffat i Storvreta på senare tid är det
viktigt att stötta bra initiativ rörande förebyggande insatser för att på så vis förhindra eller
minimera risken för framtida skador på egendom, personer och miljö. Det är således centralt att
det finns aktiviteter och mötesplatser för ungdomarna i Storvreta, inte minst under sommarhalvåret. Projektet kommer att genomföras i samverkan med föreningslivet vilket är viktigt för att
skapa ett socialt sammanhang och en meningsfull fritid för ungdomarna.

Med anledning av det föreslås att 360 000 kronor beviljas kulturnämnden för utvecklingsprojekt i Storvreta under ett års tid med start sommaren 2016.
Ekonomiska konsekvenser
Uppsala kommun tillsammans med SKFAB, finansierar olika projekt där syftet är att skapa en
tryggare miljö och minimera risken för skador på egendom, miljö och människor. På
resultatkontot finns för närvarande cirka 5 780 000 kronor. Ansökt belopp ryms inom de
avsatta medlen.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret
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Ansökan om medel för utvecklingsprojekt i Storvreta
Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås besluta
att ställa sig bakom kulturförvaltningens ansökan till kommunstyrelsen om 360 tkr till
förebyggande insatser i Storvreta, samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Sammanfattning
Nätverket "Utvecklingsrådet för Storvretabygden" har tillsammans med kulturförvaltningens
avdelning Fritid Uppsala tittat på vad man kan göra för att skapa ett tryggare Storvreta och
därmed lagt grunden för detta utvecklingsprojekt. Projektets mål är att genom ett utökat
samarbete mellan civilsamhället och kommunen skapa förutsättningar för en mötesplats för
äldre ungdomar 19-25 år samt att starta en ungdomsledarutbildning för de äldsta ungdomarna
på fritidsgården. Fritid Uppsala och utvecklingsrådet söker 360 tkr i bidrag för projektets
genomförande.
Ärendet
I Storvreta driver Fritid Uppsala fritidsgård för ungdomar 13-18 år som har öppet sex dagar i
veckan. Verksamheten arbetar med ett främjande perspektiv, där delaktighet, samverkan och
allas lika värde är viktiga beståndsdelar. Men det finns ett behov av en mötesplats för äldre
ungdomar 19-25 år. Storvreta har de senaste åren upplevt omfattande skadegörelse och social
oro. Samtidigt har äldre ungdomar varit missnöjda med att de inte längre får besöka
fritidsgården.

I Storvreta finns det sedan 2011 ett nätverk som heter "Utvecklingsrådet för Storvretabygden"
och som består av ett tjugotal föreningar. Ett samarbete har påbörjats mellan Fritid Uppsala,
fritidsgården, och Utvecklingsrådet avseende stöd och kontakt med ungdomar 18-25 år. Målet
med projektet är att:
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•

etablera en samverkan med och för ungdomar där inflytande och delaktighet har stor
betydelse för projektets genomförande
• utveckla en struktur för samverkan i Storvreta där kommunen tillsammans med civila
samhället skapar en trygg och utvecklande miljö, där allas kompetens och
engagemang tas till vara.
Samarbetet är organiserat i en styrgupp och en referensgrupp där ungdomarna är
representerade. Representant från fritidsgården i Storvreta är projektledare.
Utvecklingsprojektet vill:
• kartlägga och analysera nuläget av aktiviteter för barn och unga i Storvreta
• utveckla en mötesplats för unga 19-25 år
• starta en ungdomsledarutbildning för ungdomar 16-18 år
• starta nya aktiviteter utifrån behov som framkommit i kartläggningsprocessen
• stärka nattvandraverksamheten med utbildning och struktur
• bilda ett ungdomsråd.
För ovanstående aktiviteter söker Utvecklingsrådet och Fritid Uppsala 360 tkr i bidrag för
verksamhet sommaren och hösten 2016. Två ungdomsföreningar har bildats i projektets anda
och ett arbete med att starta en mötesplats för målgruppen har startat, och lokal finns.
Projektägarna planerar att utvärdera projektet inför en eventuell fortsättning.
Målgruppen 19-25 år är en växande grupp unga vuxna där en del ännu inte har hittat till
arbete eller utbildning. En aktiv fritid ökar ungdomars möjligheter till etablering i vuxenlivet
och kvalificerar för yrken och framtida försörjning. Kulturförvaltningen anser det därmed
vara ett lovvärt projekt, sprunget ur ett akut behov, men som också kan vara aktuellt att titta
på framöver för andra stadsdelar. Samarbetet med civilsamhället och kommunal verksamhet
ger projektet extra tyngd och förutsättningar för att lyckas. Kulturförvaltningen förordar
dätined att utvecklingsprojektet får fmansiering, men det ryms inte inom kulturnämndens
budget.
Ekonomisk konsekvensanalys
Kulturnämnden har ingen egen budget för ovanstående projekt utan äskar resursförstärkning
från kommunstyrelsens medel som finns avsatta för förebyggande insatser.
Kulturförvaltningen

Sten Bemhardsson
Direktör, chef för kulturförvaltningen

Bilaga:

Ansökan om medel för utvecklingsprojekt

Ansökan om medel för utvecklingsprojekt i Storvreta för att öka
tryggheten
akcgrrund
I Storvreta finns en fritidsgård lokalintegrerad med Ärentunaskolan. Här bedrivs öppen
tonårsverksamhet för ungdomar 13-18 år sex dagar i veckan. Dessutom bedrivs
fritidsklubbsverksamhet för barn 10-12 år varje eftermiddag samt heldag på lov. Verksamheten har
ett främjande perspektiv och huvudsakliga inriktning är hälsa, kultur och lärande. Verksamheten har
stort fokus på delaktighet, samverkan och allas lika värde. En trygg miljö och en god kvalitet i
verksamheterna har stor betydelse både för barns och ungas inlärning och utveckling som för
samhället i stort. Det finns en växande andel ungdomar 19-25 år som har behov av mötesplats.
Storvreta har under det senaste året varit utsatt för omfattande skadegörelse och social oro. Många
ungdomar har visat sitt missnöje med att det inte finns något att göra och de vill helst besöka
fritidsgården. Det är inte bra att blanda gruppen nyblivna tonåringar med ungdomar i åldern över 18
år.
Sedan 2014 finns en fungerande områdesgrupp bestående av olika organisationer i området.
Utvecklingsrådet för Storvretabygden som bildades 2011 består av ett tjugotal föreningar i området
är en viktig del i detta utvecklingsprojekt. Det är ingen juridisk person utan arbetar övergripande för
Storvretas framtid och utveckling. Det finns ett arbetsutskott bestående av:
• Storvreta fastighetsägarförening
• Storvreta-Ärentuna kultur och hembygdsförening
• Storvreta IK
• Företagarföreningen W-pilen
• SPF Norunda
• Lyckebokyrkan (sammankallande)
Nattvandring är en annan viktig aktivitet och föreningen nattavandrarna.nu finns i området.
Dessutom har Storvreta IK och Storvreta IBK hjälpt till med nattvandringen.
Ett samarbete har påbörjats mellan fritidsgården och utvecklingsrådet avseende stöd och kontakt
med ungdomar 18-25 år. Två ungdomsföreningar har bildats i projektets anda och ett arbete med att
starta mötesplats för målgruppen har startat.

Områdesfakta
Storvreta tätort växer och 39 procent av befolkningen på totalt 6 250 är under 24 år. Storvreta är ett
av de områden där, enligt områdesfakta andelen ungdomar kommer att öka mest de närmaste åren.
Andelen med utländsk bakgrund är cirka 20 procent i åldersgruppen 13-24 år. I området finns flera
flyktingboenden planerade och i skolan finns förberedelseklasser.

Projekt-id
Etablera en samverkan med och för ungdomar där inflytande och delaktighet har stor betydelse för
projektets genomförande.
Fritiden har betydelse för barns och ungdomars identitetsskapande. Ungas identitetsutveckling och
bildning sker i allt högre utsträckning på fritiden. Fritidsaktiviteter av god kvalitet ökar ungdomars
möjligheter till etablering i vuxenlivet och kvalificerar för yrken och framtida försörjning.
Vi vill utveckla en struktur för samverkan i Storvreta där kommunen tillsammans med civila samhället
skapar en trygg och utvecklande miljö, där allas kompetens och engagemang tas till vara.

Organisation
Styrgrupp bestående av chef fritid, sammankallande utvecklingsrådet och representant från
kommunens säkerhetsavdelning.
Referensgrupp bestående av områdesgruppen, polis, Brå-samordnare och ungdomsrepresentanter.
Projektledare utses av fritidsgården.
Utvecklingsrådet har en samordnande funktion när det gäller val av aktiviteter och fördelning av
medel till föreningsaktiviteter.

Kartläggning och analys av nuläget
Som en del i projektet vill vi kartlägga och analysera nuläget av aktiviteter för barn och unga i
Storvreta.

Aktiviteter
Utveckla Mötesplats för 19-25 år
Ungdomsledarutbildning för 16-18 år
Starta nya aktiviteter utifrån behov som framkommit i kartläggningsprocessen
Stärka nattvandraverksamheten med utbildning och struktur-nattavandrarna .nu
Bildandet av ett ungdomsråd

Mål och indikatorer
Öka antal aktiviteter för målgruppen 13-18 år
Fungerande mötesplats för 19-25 år
Ökad trygghet
Minskad skadegörelse
Ökad samverkan

Uppföljning
Samtliga aktiviteter följs upp och skriftlig rapport skickas in efter projekttidens slut. Delrapport ges i
september.

Ekonomi
Projektledning
Aktiviteter:
Bildandet av ungdomsråd
Studieresa, sammankomster
Nattvandring
Lokalkostnader häng i Storvretagården
Lördagsaktiviteter idrottshallen
Material och nya aktiviteter
Sommaraktiviteter
Konserter fredagar 4 ggr

10 tkr.
20 tkr.
60 tkr.
30 tkr.
30 tkr.
30 tkr.
40 tkr.
20 tkr

Totalt:

360 tkr.

120 tkr.

Uppsala 160419
Gunilla Sjöblom, avdelningschef Fritid Uppsala Kulturförvaltningen

Uppsala

KULTURNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-05-19

Plats och tid:

Stationsgatan 12, Uppsala, lokal Aspen id 18.35-18.50

Ledamöter:

Peter Gustavsson (S) ordf
Karolin Lundström (V) 1:e vice ordf
Eva Edwardsson (L) 2:e vice ordf
Agneta Erikson (S)
Moa Borg (M)
Bertil Norbelie (M)
Kiillike Montgomery (MP)
Elisabeth Ståhle (MP)
011e Romlin (C)

Övriga deltagare:

Tomas Lindh (S), tjg
Salvador Rincon-Amat (MP)
Philip Wargert (V)
Anders Nordström (L), tjg

Sten Bemhardsson kulturdirektör, Sabina Andersson avdelningschef strategi & omvärld,
Runa Krehla kulturstrateg.

Utses att justera:

Eva Edwardsson (L)

Justeringens
plats och tik:

Stationsgatan 12, Uppsala 2016-05-19

Underskrifter:
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum: 2016-05-19

§ 93
Ansökan om medel för utvecklingsprojekt i Storvreta
KTN 2016-0195
Beslut
att ställa sig bakom kulturförvaltningens ansökan till kommunstyrelsen om 360 tkr till
förebyggande insatser i Storvreta, samt
att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Ärendet
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-16.
Nätverket "Utvecklingsrådet för Storvretabygden" har tillsammans med kulturförvaltningens
avdelning Fritid Uppsala tittat på vad man kan göra för att skapa ett tryggare Storvreta och
därmed lagt grunden för detta utvecklingsprojekt. Projektets mål är att genom ett utökat
samarbete mellan civilsamhället och kommunen skapa förutsättningar för en mötesplats för
äldre ungdomar 19-25 åt samt att starta en ungdomsledarutbildning för de äldsta ungdomarna
på fritidsgården. Fritid Uppsala och utvecklingsrådet söker 360 tkr i bidrag för projektets
genomförande.
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