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Kulturnämnden 

Verksamhetsbidrag 2016 till Röda korset 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att bevilja Uppsala Röda korskrets 200 tkr i verksamhetsbidrag år 2016, 

att nämnden eftersträvar att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden 
under år 2016 ingå ett partnerskap med Uppsala Rödakorskrets. Beviljat verksamhetsbidrag 
för år 2016 övergår då till överenskommelse om partnerskap, samt 

att verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens medel för särskilt verksamhetsbidrag för 
barn och unga 

Sammanfattning 
Uppsala rödakorskrets har för sin verksamhet för människor på flykt sökt bidrag från 
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden med en önskan om att bilda ett 
partnerskap med Uppsala kommun. De ansöker om 200 tkr i verksamhetsbidrag hos 
kulturnämnden, 600 tkr hos arbetsmarknadsnämnen, och 600 tkr hos socialnämnden. 
Röda korsets vision är att ingen människa ska lämnas ensam i kris och katastrof. 

Ärendet 
Röda korset erbjuder språkträning, krisstöd, stöd vid myndighetskontakt, samhällsorientering, 
aktiviteter & kulturarrangemang, kreativt skapande, sommaraktiviteter, caKverksamhet mm. 
Metoden är öppen verksamhet, där alla oavsett bakgrund och social klass får verktyg att 
motverka psykisk ohälsa och utanförskap. Till sin hjälp har Röda korset en stor grupp 
frivilliga som arbetar ideellt inom verksamheten. En stor del av verksamheten bedrivs i den 
egna lokalen Träffpunkten på Trädgårdsgatan. Arbetet är uppdelat i Barn- och 
föräldragruppen, Träffpunkten, Flykting- och folkrättsgruppen samt Frivilliggruppen. 
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Under hösten 2015 har föreningen fått anpassa sin verksamhet efter den stora mängden 
ensamkommande ungdomar. Röda korset har under dagtid erbjudit språkträning och social 
samvaro för flera hundra ensamkommande ungdomar som ännu inte fått skolplacering. 
Deltagarantalet på Träffpunkten har därmed ökat radikalt. Verksamhetsbidraget och det 
kommande partnerskapet är dock inte tänkt att bidra till den akuta situationen utan är ett 
bidrag för röda korsets ordinarie verksamhet. 

Röda korset arbetar för att ge individerna ökad livskvalitet, egenmakt och delaktighet och för 
att lyckas i uppdraget behöver de samverka med kommunens arbetsmarknadsnämnd, 
socialnämnd och kulturnämnd och de söker därmed bidrag från alla tre nämnder. 
Övergripande mål i deras ansökan om verksamhetsbidrag är bla att öka förutsättningar för 
barn och ungdomar att utvecklas till trygga och självständiga individer, ge förutsättningar för 
barn och unga att utöva aktiviteter under den fria tiden och inom röda korsets regi skapa 
förutsättningar för unga vuxna att delta i sociala aktiviteter på kvällstid. Utöver det har Röda 
korset även upprättade kontakter med de centrala fritidsgårdarna Grand och Café 
Genomfarten. 

Under 2016 kommer Röda korset att göra en behovsinventering på asylboenden i Uppsala 
kommun, för att erbjuda språkträning, kulturaktiviteter och medmänsklighet. 
Behovsinventeringen bör kulturnämnden om möjligt samverka kring då det kan ge stöd till 
hur de 400 tkr som finns avsatta i nämndens budget för kulturaktiviteter på asylboenden 
skulle kunna användas på bästa sätt. 

Röda korset har sammanställt nio olika aktiviteter som ska följas upp mot kulturnämnden vid 
årets slut. Fokuset på dessa är barn och unga och bidraget kan därmed lämnas inom särskilt 
verksamhetsbidrag (barn och unga). Målsättningen är sedan att skapa ett gemensamt 
partnerskap mellan Uppsala kommun, de tre nämnderna, och Röda korset under 2016. 

Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget ryms inom kulturnämndens budget för särskilt verksamhetsbidrag för barn och unga. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga: 	Uppsala Rödakorskrets ansökan om verksamhetsbidrag 2016 
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