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Kulturnämnden 

Ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2016 till KFUM Alnäs friluftsgård 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att bevilja KFUM Uppsala 300 tkr för 300 kostnadsfria platser på Alnäs friluftsgård 
sommaren 2016 

Sammanfattning 
Kulturförvaltningen kommer att rekvirera det statliga bidraget för kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
administrerar. Förvaltningens målsättning är att använda sig av befintliga aktörer för att skapa 
mervärde för kommunens barn och ungdomar. Bidraget ska gå till kostnadsfria aktiviteter för 
barn och unga 6-15 år. KFUM brukar finansiera gratisplatser genom att ansöka om medel från 
olika stiftelser, samt egen finansiering, vilket medgav ett underskott för föreningen 2015. I år 
har man dock aviserat att det är hård konkurrens om bidraget från stiftelserna, KFUM ansöker 
därför om extra resurser från de statliga sommarlovsmedlen. 

Ärendet 
KFUM driver kommunens största daglägerverksamhet på friluftsgården Alnäs. 
Kulturnämnden är med och delfinansierar verksamheten genom nämndens verksamhetsbidrag 
för 2000 barn och ungdomar varje sommar. Verksamheten är kvalitetssäkrad med 5-6 barn 
per ledare. Deltagarna har möjlighet att välja på 15 olika temaläger. Verksamheten ska 
dessutom integrera barn och ungdomar med skilda förutsättningar. 

Sommaren 2015 tog KFUM emot 300 extra barn utöver uppdraget om 2000 barn, med ett 
underskott till följd. Sommaren 2016 har KFUM möjlighet att erbjuda 300 barn kostnadsfria 
platser på Alnäs friluftsgård om kulturnämnden bidrar med 300 tkr. Förvaltningen finner att 
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det överenstämmer väl med de statliga medelens intention om att nå ut med kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter och föreslår nämnden att bevilja bidraget. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Bidraget ryms inom de statliga medlen för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter om 3 300 tkr 
som kulturnämnden kommer att rekvirera från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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