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Kulturnämnden 
 

Stöd till det fria kultur- och föreningslivet för insatser som stödjer 
nyanlända och asylsökande i kommunen 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att bevilja följande organisationer bidrag inom kulturnämndens särskilda verksamhetssatsning 
för asylsökande 2016, första fördelningsomgången: 
 
Bananteatern 25 tkr  
Johanna Uddén/Erik Hedman 50 tkr 
Marielunds dockteater/Jekaterina Pertoft 40 tkr 
Moa Lönn/Elisabeth Bucht 50 tkr 
Tjoflöjt/Syster Fritz 30 tkr 
Uppsala loves hiphop 40 tkr 
Uppsala Magic & Comedy 50 tkr 
 
Summa kr: 285 tkr 
 
att avslå följande organisationers ansökan om bidrag inom kulturnämndens särskilda 
verksamhetssatsning för asylsökande 2016, första fördelningsomgången: 
 
Anette Skåhlberg 
Apostel AB/Uppsala Experience (två inkomna ansökningar) 
Bror Hjorths hus 
Den Lilla Teatern 
Erik Hedman 
Kajsa Haglund/ Henny Linn Kjellberg 
KulturAlla 

 
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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Kulturföreningen NEO 
Kurdistans Solidaritetsförening 
Mon no Kai 
Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala  
Teater Aros 
Teater C 
Thommy Wahlström 
Uppsala Danspaviljong 
Uppsala Missionskyrka 
Uppsala Viking Squaredancers 
 
 
Sammanfattning 
Kulturnämnden har utlyst 400 tkr till en särskild verksamhetssatsning för asylsökande. 
Nämnden beslutade 2016-02-11 § 18 (KTN-2016-0031) att stödet fördelas vid två omgångar 
under 2016 och att till mötet framtagna kriterier gäller den första omgången under våren. 
Stödet har sökts av 24 sökande genom sammanlagt 25 ansökningar, till en summa av 1 136 
tkr. Förvaltningen föreslår att stöd beviljas till sju organisationer till en summa av 285 tkr. 
 

Ärendet 
Kulturnämnden fastslog 2015-12-10 § 200 (KTN-2015-0557) att ur 2016 års budget avsätta 
400 tkr till en särskild verksamhetssatsning för asylsökande. Nämnden beslutade vidare 2016-
02-11 § 18 (KTN-2016-0031) att stödet fördelas vid två omgångar under 2016. 

Riktlinjer 
Kulturnämnden beslutade 2016-02-11 § 18 (KTN-2016-0031) om kriterier gällande den första 
omgången. Under våren kommer flera aktörer att göra behovsanalyser på asylboenden, 
däribland Röda korset och Arbetsförmedlingen. Uppsala kommun har också inrättat en 
samordningsenhet för flyktingmottagande som under våren ser över befintliga behov och 
stödformer i kommunen och som i april utlyser ytterligare ett bidrag med asylsökande som en 
viktig målgrupp. Inför den andra omgången av kulturnämndens stöd anpassas kriterier och 
fördelning efter de behov som framkommit under våren och efter det nya stöd som utformats. 
 
Det utlysta stödet ska ge kulturutövare möjlighet att med kort varsel planera och genomföra 
kulturinsatser riktade till asylsökande i Uppsala kommun. Insatserna ska i linje med 
kulturnämndens inriktningsmål från kommunfullmäktige bidra till att göra Uppsala till en 
öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende 
ensamkommande barn. 
 
Medlen kan sökas av kulturlivets aktörer i Uppsala kommun och ska gå till direkta kostnader 
för att kunna genomföra kulturinsatser för asylsökande, exempelvis program, resor, material 
och dylikt. I ansökan ska tydligt anges vilka kulturaktiviteter som ska genomföras och hur 
många man uppskattar kan delta. Högsta belopp per ansökan är 50 tkr. En ansökan kan 
omfatta flera olika insatser. F-skattsedel ska biläggas ansökan om förslaget innehåller 
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utbetalning av lönekostnader. Insatserna ska genomföras senast den 20 juni och 
återrapporteras under augusti månad. 
 
Sökande 
I den första ansökningsomgången 2016 har stöd inom den särskilda verksamhetssatsningen 
sökts av 24 kulturaktörer med 25 olika ansökningar inom områdena dans, konst, kulturarv, 
litteratur, musik, musikteater, teater, trolleri och blandade konstformer till en summa av 1 136 
tkr. Sammanställning av alla sökande, med fördelning av föreslaget stöd finns i bilaga 1. 
 
Kulturförvaltningen föreslår en fördelning av 285 tkr till sju sökande vid den första 
ansökningsomgången 2016, vilken enligt kriterierna kulturnämnden ska fatta beslut om efter 
handling på bordet. En sammanställning av de sökande som föreslås stöd finns i bilaga 2. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kulturnämndens har i budget för år 2016 reserverat 400 tkr för en särskild 
verksamhetssatsning för asylsökande. Förvaltningen föreslår att stöd beviljas i en första 
omgång till sju organisationer motsvarande en summa om 285 tkr. Kvar till en andra 
fördelningsomgång år 2016 återstår 115 tkr. 
 
 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
 
 
Bilaga 1  Inkomna ansökningar verksamhet för asylsökande omgång 1 
Bilaga 2  Förslag bidrag verksamhet för asylsökande omgång 1 
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