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Stöd till barns och ungas fria tid 2020 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att  bevilja följande förening/organisation ett treårigt verksamhetsstöd till barns och 
ungas fria tid 2020-2022 

Dnr Organisation Belopp tkr/år 
KTN-2019-00601 Uppsala pastorat, Vaksala församling 358 

 

att  bevilja följande föreningar/organisationer ett verksamhetsstöd till barns och ungas 
fria tid år 2020 

Dnr Organisation Belopp tkr 
KTN-2019-00609 Upsala IF boxning 430 
KTN-2019-00614 Studiefrämjandet Uppsala Västmanland 400 
KTN-2019-00623 Föreningen Ungdomens hus 759 
KTN-2019-00627 Uppsala Tennisklubb 400 
KTN-2019-00632 Uppsala Loves Hiphop 270 
KTN-2019-00637 Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H 3 600 
KTN-2019-00638 Uppsala pastorat 835 
KTN-2019-0556 Upplands Idrottsförbund 1 200 

 

att  bevilja följande föreningar/organisationer ett projektstöd till barns och ungas fria 
tid år 2020 

Dnr Organisation Belopp tkr 
KTN-2019-00636 Studieförbundet Bilda Öst 395 
KTN-2019-00626 Konstfrämjandet Uppland 400 
KTN-2019-00645 Teater Aros 400 

 

Kulturnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden 2019-11-26  KTN-2019-00765 
  
Handläggare:  
Runa Krehla 
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att  avslå följande föreningars/organisationers ansökan om projektstöd till barns och 
ungas fria tid år 2020 

Dnr Organisation Projekt 
KTN-2019-00631 Konstfrämjandet Uppland Syskonskap Stenhagen 
KTN-2019-00633 Horn afrikan center OnTopic 
KTN-2019-00634 Horn afrikan center Från hotbild till förebild 
KTN-2019-00635 Dalkurd FF Musik för alla 
KTN-2019-00641 Arabiska och svenska under ett tak Active 
KTN-2019-00659 Danmarks IF Onside 

  

Sammanfattning 
Föreningar med öppen fritidsverksamhet för barn och unga kan söka projektstöd för 
projekt av mindre omfattning eller nya projekt, samt verksamhetsstöd för längre 
projekt eller verksamheter. Verksamhetsstöd kan sökas för ett, två eller tre år. 
Ansökningar under 200 tkr beslutas med delegation från nämnden. 
Kulturförvaltningen föreslår i föreliggande ärende att nio organisationer beviljas 
verksamhetsstöd om sammanlagt 8 252 tkr, samt att tre organisationer beviljas 
projektstöd om sammanlagt 1 580 tkr. 
 

Ärendet 

Beredning 

En av kulturnämndens målsättningar är att erbjuda meningsfulla 
fritidssysselsättningar för barn och unga i kommunen. De verksamheter nämnden 
finansierar syftar till att främja goda livsbetingelser för alla som växer upp och lever i 
Uppsala kommun, och lägger grunden till ett samhälle präglat av kreativitet, bildning 
och innovationskraft. Nämnden eftersträvar en mångfald av aktörer och vill genom 
stödet till barns och ungas fria tid möjliggöra för civilsamhället att bidra till varierade 
fritidsaktiviteter på barns och ungas fria tid. 

Kulturnämnden fattade 2016-09-29 § 142 beslut om nya riktlinjer för föreningsstöd till 
barns och ungas fria tid. Föreningarna kan ansöka om stöd för öppen verksamhet för 
barn och unga i åldrarna 5–25 år. Nio föreningar hanteras inom verksamhetsstöd, och 
18 föreningar hanteras inom projektstöd för 21 projekt. Ansökningar där föreslaget 
stöd överstiger 200 tkr redogörs för i föreliggande ärende. Övriga ansökningar beviljas 
genom delegationsbeslut med stöd av kulturnämndens delegationsordning 2017-09-
25 § 121 nummer 7.3–2. 

Inom Kulturnämndens budget för barns och ungas fria tid ligger en extra satsning 
”kulturstöd för barn och unga” om 900 tkr kopplat till den statliga schablonen för 
flyktingmottagande. Då den särskilda satsningen minskat med 490 tkr 2020 jämfört 
med 2019 gå grund ut av minskat antal nyanlända, samtidigt som flera stora 
projektansökningar har inkommit, är det många ansökningar om projektstöd som 
måste avslås. 

Kulturförvaltningen föreslår att 8 252 tkr beviljas i verksamhetsstödstöd till nio 
organisationer, resterande medel om 153 tkr beslutas med delegation. 
Kulturförvaltningen föreslår vidare att tre organisationer får 1 195 tkr i projektstöd och 
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928 tkr beslutas med delegation. Inom projektstöd till barns och ungas fria tid 
budgeteras för ytterligare 1032 tkr till projektansökningar för sommaren och hösten 
2020. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Stöden finns finansierade i nämndens budget 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-11-26 

Bilaga Stöd till barns och ungas fria tid 2020 

 

Kulturnämnden 

 

 

Sten Bernhardsson 
Kulturdirektör 
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Inledning 
En av kulturnämndens målsättningar är att erbjuda meningsfulla 
fritidssysselsättningar för barn och unga i kommunen. De verksamheter nämnden 
finansierar syftar till att främja goda livsbetingelser för alla som växer upp och lever i 
Uppsala kommun, och lägger grunden till ett samhälle präglat av kreativitet, bildning 
och innovationskraft. Nämnden eftersträvar en mångfald av aktörer och vill möjliggöra 
för civilsamhället att bidra till varierade fritidsaktiviteter på barns och ungas fria tid. 

Kulturnämnden fattade 2016-09-29 beslut om nya riktlinjer för föreningsstöd till barns 
och ungas fria tid. Föreningarna kan för öppen verksamhet för barn och unga 5–25 år 
söka om verksamhetsstöd eller projektstöd för nya verksamheter eller för kortare tid.  

Under åren 2016 – 2018 hade först kommunstyrelsen och sedan 
arbetsmarknadsnämnden ett särskilt föreningsstöd för verksamhet och integration av 
asylsökande och nyanlända i föreningslivet. Från och med 2019 finns inte detta stöd 
vilket gör att flera ansökningar med integrationsfrämjande insatser för målgruppen 
upp till 25 år har hamnat hos kulturnämnden. Kulturnämnden fick tidigare en del av de 
statliga medlen för asylmottagande, men från 2019 ersattes det med särskilt avsatta 
medel i mål och budget, ”kultursatsning barn och unga”. Då den särskilda satsningen 
minskat med 490 tkr 2020 jämfört med 2019 i takt med att schablonen och antal 
nyanlända har minskat, samtidigt som flera stora projektansökningar har inkommit, är 
det många ansökningar om projektstöd som måste avslås. 

Nio föreningar har ansökt om verksamhetsstöd, 18 föreningar (17 föreningar  inför 
2019, 14 föreningar inför 2018) har ansökt om projektstöd för 21 projekt. Ansökningar 
där föreslaget stöd överstiger 200 tkr redogörs för i detta dokument. Övriga 
ansökningar beviljas genom delegationsbeslut. 

Verksamhetsstöd 
Sökande föreningar, ansökan överstigande 200 tkr 

Ärendenr Sökande Verksamhet Mål-
grupp 

Stöd 
2019 

Sökt 
belopp 

Bevilja År 

KTN-2019-00601 Uppsala pastorat Öppen 
fritidsverksamhet, 
Årsatkyrkan 

10-12  365 000 358 000 358 000 3 

KTN-2019-00609 Upsala IF boxning boxning med öppen 
verksamhet 

6-25  425 000 830 000 430 000 1 

KTN-2019-00614 Studiefrämjandet 
Uppsala Västmanland 

barn och 
ungdomsverksamhet 
Kontakten 

5-25  400 000 690 100 400 000 1 

KTN-2019-00623 Föreningen 
Ungdomens hus 

kulturhus för unga 15-25  744 381 1 500 
000 

759 000 1 

KTN-2019-00627 Uppsala Tennisklubb Tennis med Amo 
Obaida uppsökande 
streettennis 

6-25  320 000 744 300 400 000 1 

KTN-2019-00632 Uppsala Loves Hiphop öppen dansträning 10-25  260 000 284 500 270 000 1 
KTN-2019-00637 Uppsala Länsförbund 

av Sveriges 4H 
klubbar och två 4H-
gårdar 

5-25  3 552 
114 

3 600 
000 

3 600 000 1 

KTN-2019-00638 Uppsala pastorat fritidsgården Café 
Genomfarten 

13-19 
år 

835 000 835 000 835 000 1 
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KTN-2019-0556 Upplands 
Idrottsförbund 

Sportis 10-12 
år 

1 178 
171 

1 205 
000 

1 200 000 1 

 

Vaksala församling 

Om föreningen 

Vaksala församling bedriver verksamhet sedan många år för barn och unga i 
Årstakyrkan och är därmed en viktig resurs i stadsdelen Årsta. Den öppna 
fritidsverksamheten för mellanstadiebarn i Årstakyrkan etablerades 2007–2008 och har 
sedan dess fått årligt stöd från barn- och ungdomsnämnden och sedermera 
kulturnämnden. 

Om verksamheten 

Målgrupp:   10–12 år 
Förväntat antal deltagare:  70 
Söker summa:  358 tkr 
Antal år:   3 
Plats:  Årsta 

Den öppna fritidsverksamheten är för skolbarn i årskurs 4–6 och öppen tre dagar i 
veckan, kl 13.30 - 17.30, under skolans terminer. På skolans terminslov anordnas 
utflykter och läger. Under det pågående verksamhetsåret är 70 barn inskrivna som 
medlemmar i verksamheten, de flesta från Årstaskolan och Ångelstaskolan.  

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 

Fritidsverksamheten arbetar med kyrkans värdegrund, ungas delaktighet och 
inflytande, jämställdhetsfrågor och barnkonsekvensanalyser och varje dag har man en 
tematisk pedagogisk inriktning. Verksamheten har en tydlig verksamhetsidé och 
struktur och ingår i ett sammanhang i stadsdelen. 

Förslag och motiv till beslut 

I brist på en kommunal fritidsklubb i stadsdelen Årsta har kommunen bidragit till den 
öppna fritidsverksamheten på Årstakyrkan. I dag finns fritidsklubben Fyrislund i 
allaktivitetshuset Allis i närheten av Årsta. Men då det är en bit att ta sig för barnen från 
några av skolorna i Årsta och verksamheten bedöms hålla en god kvalité föreslår 
förvaltningen att Vaksala församling får fortsatt stöd för att bedriva verksamheten. 
Förvaltningen föreslår att de beviljas ett treårigt verksamhetsstöd om 358 tkr/år för 
åren 2020 – 2022. Om stödet till barns och ungas fria tid räknas upp under 
stödperioden föreslås att föreningens verksamhetsstöd räknas upp i samma grad. Vid 
beslut om flerårigt stöd ska verksamheten redovisas årligen. 
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Upsala Idrottsförening boxningssektion 

Om föreningen 

Upsala IF:s boxningsverksamhet är förlagd till egen lokal vid Von Bahrs skola. Upsala IF 
boxning är en idrottsförening vars primära syfte är att bedriva boxning för de som vill 
tävla, men de är också med sin egen lokal en öppen mötesplats för alla som vill 
komma. Föreningen har sedan 1997 arbetat konceptet "Boxning med socialt ansvar". 
Målsättningen är att verka som en positiv social kraft samt förmedla goda värderingar 
genom en områdesförankrad boxningsverksamhet. Föreningens huvudsakliga 
målsättning är att erbjuda en öppen plats/verksamhet som stärker barn och ungdomar 
mot utanförskap, kriminalitet, droger och annat socialt destruktivt beteende genom de 
fördelar som fysisk aktivitet och idrott har.  

Föreningen hade avtal med uppdrag med Barn- och ungdomsnämnden under 
perioden 2012–2014. Avtalet förlängdes ett år, 2015, med beslut i barn- och 
ungdomsnämnden 2014-11-27 (BUN-2014-1575). I och med att kulturnämnden 2016-
09-24 fattade beslut om nya riktlinjer för barns och ungas fria tid söker numera Upsala 
IF boxning verksamhetsstöd för sin öppna verksamhet. 

Om verksamheten 

Målgrupp:   5 – 25 år 
Förväntat antal deltagare: 500 
Söker summa:  830 tkr 
Antal år:   1 
Plats:  Löten 

Föreningens verksamhet ska vara en hälsofrämjande faktor för barn och unga i 
Uppsala och en naturlig mötesplats i närområdet. Upsala IF boxning arbetar med ett 
hälsofrämjande perspektiv i verksamheten, och det enskilda barnets sociala utveckling 
är viktig. Föreningen vill kunna erbjuda fysisk träning och hälsofrämjande insatser för 
barn och unga som inte vill tävla. Klubben ska vara öppen måndag-torsdag ca 16.00-
21.00, fredagar ca 16.00-20.00 samt erbjuda helgverksamheter. Under öppettiderna 
finns det möjlighet till organiserad träning såväl som frivillig social samvaro och häng 
med många vuxna närvarande.  Under kommande verksamhetsår kommer föreningen, 
i likhet med tidigare år, att hålla öppet under skollov och helgdagar. Det inkluderar 
särskild sommar- och jullovsverksamhet som genomförs som öppen verksamhet för 
både medlemmar och ungdomar som inte är medlemmar i klubben, alltid utan avgift 
eller andra kostnader. Ordinarie verksamhet hålls alltid tillgänglig under sportlov samt 
röda vardagar. Lovaktiviteterna riktar sig särskilt till de som inte är medlemmar. 
Föreningen samarbetar med skolor/fritidshem, skoldaghem, 
fritidsgårdar/fritidsklubbar och med sportis/Upplands idrottsförbund. En långsiktig 
målsättning för klubben är att öka antalet tjejer i verksamheten (i såväl tränings- och 
tävlingsverksamheten som i ledarrollerna). 

 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 

Föreningen kommer att fortsatt att ha en särskild ungdomsrepresentant i föreningens 
styrelse och man kommer även att arbeta med enkäter där medlemmarna regelbundet 
får utvärdera och lämna synpunkter på verksamheten. 1 lokalerna finns även 
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förslagslåda där medlemmar kan dela med sig av sina idéer. Under möten och 
temakvällar ges ytterligare tillfällen för delaktighet. Föreningen arbetar ständigt med 
jämställdhetsfrågor och kommer fortsatt att arbeta för att locka fler tjejer till 
verksamheten. Under 2018 startade man en särskild tjejgrupp där tjejer deltog utan 
avgift och en så kallad boxercise-träning som föreningen hoppas ska locka fler tjejer till 
verksamheten. Föreningen har nyligen inlett ett samarbete med närliggande skola för 
att skolans tjejer en gång per vecka ska få träna boxning i anslutning till skolslut. Man 
kommer även att fortsätta arbeta med värdegrundsarbetet (med hjälp av 
Upplandsidrotten och SISU-utbildarna) för att på ett praktiskt plan, i den löpande 
verksamheten, integrera jämställdhetsarbetet. I föreningens verksamhet råder 
nolltolerans mot kränkningar av olika slag och man anser sig ha lyckats förmedla detta 
på ett bra sätt. Ledarna är utbildade i åldersanpassad träning och pedagogik och 
föreningen anordnar föreläsningar om kost, träning, mental hälsa, sömn och hur man 
skapar fungerande sociala strukturer som individ. Genom individuella samtal, 
föreläsningar och utbildningar arbetar föreningen för att tydliggöra och förstärka dessa 
frågor. Ett hälsofrämjande förhållningssätt genomsyrar verksamheten. 

 

Förslag och motiv till beslut 

Utöver bidraget från kulturnämnden söker Upsala IF boxning ordinarie föreningsstöd 
från idrotts- och fritidsnämnden för sin idrottsliga medlemsverksamhet med 
verksamhetsstöd och driftsstöd för lokalen. Kulturförvaltningens bedömning är att 
föreningen har en bra verksamhet. Med öppen lokal under vardagar och verksamhet 
lördagar, söndagar samt skollov anser förvaltningen det är rimligt att föreningen får ett 
fortsatt stöd från Kulturnämnden. Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas 430 tkr 
i verksamhetsstöd 2020. 

 

Studiefrämjandet Kontakten 

Om föreningen 

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland är en ideell förening och studieförbund och 
driver Föreningshuset Kontakten sedan 2009. Studiefrämjandet har ett idéburet 
offentligt partnerskap med arbetsmarksnämnden sedan december 2018 som sträcker 
sig till och med 2022. Överenskommelsen bygger på en ömsesidig behovsbeskrivning 
som finns dokumenterat i partnerskapet. Arbete med barn och ungdomar följer 
överenskommelsens behovsbeskrivning och målgrupper. Kontaktens barn och 
ungdomsverksamhet fokuserar på aktiviteter som är kulturfrämjande, 
demokratifrämjande och utbildningsfrämjande. 

Om verksamheten 

Målgrupp:   5–25 år 
Förväntat antal deltagare:  70 (9936/år) 
Söker summa:  690 tkr 
Antal år:   2 
Plats:  Gottsunda 
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Föreningshuset Kontakten är idag en arbetsplats för 12 personer, de allra flesta med 
utländsk bakgrund. De har även 15 volontärer som på regelbunden basis kommer och 
hjälper till på sin lediga tid inom läxläsningen och en handfull som vill skapa med 
barnen i ateljén och i danssalen. Varje dag kommer 30–90 personer till föreningshusets 
öppna verksamheter. Förutom den öppna verksamheten har de även verksamhet 
dagtid (olika projekt), samt föreningsverksamhet som äger rum måndagar till söndagar 
kl 09.00-21.00. 

Föreningshuset Kontaktens verksamheter ska syfta till: 

• att möjliggöra mångkulturella möten 
• att stärka den kulturella identiteten 
• förbättrad hälsa, välbefinnande och en bättre självkänsla 
• att väcka lusten till skapande och att uttrycka sig konstnärligt inom bild, dans, 

drama och musik och skrivande 
• ökad kognitiv förmåga och minskad isolering och ensamhet 
• att skapa en aktiv fritid 
• att växa i sin roll som ledare 

 

Målgruppen är invandrarföreningar, kvinnor/flickor, ensamkommande unga och barn 
med behov av vuxenkontakt. Allt fler unga kvinnor/flickor har sökt sig till läxläsningen 
de senaste åren och de vill ofta använda danssalen och skapa dans eller vara i ateljén. 

Ansökan avser verksamhet för barn- och unga upp till åldern 25 år. Studiefrämjandet 
Kontakten söker för verksamhet som läxläsning, utbildning i ledarskap och 
kulturverksamhet. Den planerade verksamheten utgör två delar. Den ena utgör 
föreningar och kamratgrupper som har tillgång till lokaler och material måndag till 
söndag kl 9-21 52 veckor om året. Den andra är den öppna barn- och 
ungdomsverksamheten som man planerar ska äga rum måndag, tisdag, onsdag och 
torsdag kl 16-20 under terminstid. 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 

Kontakten tillämpar folkbildningspedagogiken i sin verksamhet vilket innebär att 
deltagarnas önskemål, förutsättningar och erfarenheter står i centrum. Pedagoger och 
ledare lyssnar och låter deltagaren, komma till tals och framföra önskemål. 
Verksamheten har ett brett utbud av aktiviteter för att få en jämn fördelning. För att 
stärka jämställdheten ger man flickor ett extra stöd att delta. Besökarna i Kontaktens 
verksamheter fördelar sig på 85 % kvinnor och 15 % män. För att kunna erbjuda trygga 
lokaler bemannar man upp Kontaktens 520 kvm med fem medarbetare när man har 
öppet. Föreningen skapar trygghet genom att bemöta barnen och ungdomarna på ett 
vänligt och öppet sätt. Men begär utdrag ur belastningsregistret på all personal och på 
alla volontärer. Föreningen satsar också på att Föreningshuset Kontakten ska vara 
lättillgänglig, trivsam, ljus i en trygg, risk- och drogfri miljö. Genom att Kontakten kan 
erbjuda läxläsning med dans och skapande verksamheter menar man att 
verksamheten ökar den fysiska och psykiska hälsan hos deltagarna.  

Förslag och motiv till beslut 

Studiefrämjandet Kontakten är samfinansierad mellan kulturnämnden och 
arbetsmarknadsnämnden där större delen av stödet liksom kostnaden för lokalen 
kommer från arbetsmarknadsnämnden. Studiefrämjandet hade ett verksamhetsstöd 
om 350 tkr från kulturnämnden 2017 och ett utökat stöd om sammanlagt 600 tkr 2018 
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med hjälp av statliga medel för integration av nyanlända. Stödet sänktes till 400 tkr 
2019 i samband med att de statliga medlen ersattes med ”kultursatsning barn och 
unga”.  Förvaltningen ser att Kontakten spelar en viktig roll för de familjer och 
ungdomar som besöker dem. Samtidigt är inte barn- och ungdomsverksamhet deras 
huvudsakliga uppgift och delar av den verksamhet som kontakten söker hos 
kulturnämnden, exempelvis ledarutbildning och läxläsning för unga 20–25 ligger inom 
arbetsmarknadsnämndens ansvar. 

Arbetsmarknadsnämnden har gått vidare med att teckna ett IOP med 
Studiefrämjandet Kontakten. Det var dock inte aktuellt för kulturnämnden att gå med i 
det arbetet då den fördjupade utredningen av verksamheten i Gottsunda kulturhus 
pågick under 2018. Utredningen presenterades för nämnden i november 2018 och 
under 2019 har förvaltningen arbetat vidare med genomförandet med att skapa ett 
tydligare kulturhus där de olika verksamheternas delaktighet är viktig. Förvaltningen 
föreslår att Studiefrämjandet Kontakten får ett ettårigt verksamhetsstöd om 400 tkr 
2020.  

 

Föreningen Ungdomens Hus 

Om föreningen 

Ungdomens Hus är en medlemsstyrd förening som driver ett nyktert kulturhus av 
ungdomar för ungdomar. Föreningen har en platt organisation och fattar alla större 
beslut på årsmöten och medlemsmöten. Föreningen arbetar för en aktiv fritid för unga 
15-25 år och föreningen håller till i lokaler som kulturnämnden upplåter på 
Svartbäcksgatan 32.  

Om verksamheten 

Målgrupp:   15 – 25 år 
Förväntat antal deltagare: 8 000 
Söker summa:  1 500 tkr 
Antal år:  3 
Plats:  Centrum 

Verksamheten består av det som händer i skateramp/ träningsrum, konstateljé, 
snickarverkstad, café, replokaler och spelrum. I caféet finns en scen och där planerar 
föreningen för evenemang som filmkvällar, konserter och öppen scen. Caféet är öppet 
varje vardag kl. 14-19 men medlemmar har möjlighet att kvittera ut nycklar till 
respektive verksamhetsrum och vara där utanför ordinarie öppettider. Föreningen 
håller medlemsmöten varannan vecka och styrelsemöten varannan vecka. 
Verksamhetsgrupperna har möte en gång/månad. Föreningen samverkar med ett 15-
tal föreningar och upplåter också huset för olika förenings- och nätverksmöten. Alla 
sådana samarbeten fattas det dock beslut om på medlemsmöten. 

Föreningen har en dagledare samt en caféansvarig anställd på totalt 150 %. 
Dagledarens ansvar är att ha hand om föreningens ekonomi och administration, 
assistera föreningens styrelse, verksamhetsgrupper och medlemmar när de behöver 
det. Caféansvarig arbetar i cafét och ansvarar även för att ge intresserade medlemmar 
caféutbildning.  
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Sedan hösten 2017 bidrar kulturnämnden till ett projekt på Ungdomens hus i 
samarbete mellan studieförbundet Bilda och Ungdomens Hus, med Bilda som ansvarig 
utförare. Syftet med projektet är att öka och utveckla utbudet av aktiviteter och 
verksamhet på Ungdomens hus för att möta nya målgrupper och engagera fler unga. 
Målsättningen är att erbjuda olika verksamheter i samråd med föreningen Ungdomens 
hus. Verksamhetsområden är inom konst, film, foto, musik och workshops om 
civilkurage. Omfattning och upplägg styrs i samråd med föreningen Ungdomens hus 
som har ett tydligt medinflytande över verksamhet och planering. Bilda stöttar även 
föreningen med ledarutveckling samt utbildningar i föreningskunskap, ledarfrågor och 
organisationsstruktur. Samarbetet kommer att fortsätta även 2020, se mer under 
projektstöd nedan. 

Kulturnämnden har under våren 2019 meddelat föreningen att de inte kommer att 
kunna vara kvar i befintlig fastighet på Svartbäcksgatan 32. Hela fastigheten måste 
totalrenoveras. Hyran kan komma att tredubblas, och fastigheten är svår att göra 
brandsäker och tillgänglighetsanpassad. Fastighetsstaben fick i uppdrag att leta efter 
möjliga ersättningslokaler. Tre alternativ presenterades för föreningen och under 
hösten har fastighetsstaben tillsammansmed kulturförvaltningen tittat vidare på den 
gamla seniorrestaurangen Karl-Johan. Se mer i specifikt ärende. 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 

Det är medlemmarna som initierar all verksamhet som sker. Ett engagemang i 
föreningen blir ett steg in i föreningslivet och en demokratiskola. Föreningen har en 
jämställdhetspolicy och när nya verksamhetsgrupper eller evenemang planeras tas 
alltid jämställdhetsperspektivet upp.  Föreningen strävar efter en mångfald av 
representation i styrelse, arbetsgrupper, besökare och evenemang. Ungdomens Hus 
arbetar för att alla ska känna sig välkomna. De har nolltolerans mot kränkande 
beteende och alla får vara med. Föreningen menar att de bidrar till ökad hälsa genom 
att bedriva drogfri verksamhet samt genom ungdomskultur. Många evenemang som 
arrangeras i lokalerna är hälsorelaterade. Friskvård, vegetarisk kost och yoga är några 
exempel på sådana återkommande evenemang. 

Förslag och motiv till beslut 

Ungdomens Hus har byggt upp ett bra system för att hantera driftsfrågor och 
verksamhetsfrågor trots att styrelsen består av ungdomar i gymnasieåldern som byts 
ut med relativt korta intervall. Föreningen har skapat en bra grund och rutiner för 
överlämning. Föreningen arbetar aktivt med medlemsengagemang och är på så sätt 
som de också själva skriver en riktig demokratiskola. Stort fokus lägger de vid ungas 
skapande och kulturella uttryck. Föreningen är unik i sitt slag, genom att vara en 
förening och verksamhet helt styrd av ungdomar. Samarbetet med studieförbundet 
Bilda stärker upp både verksamheten men också det organisatoriska arbetet och 
uppskattas av föreningen.  

Föreningen har haft treårigt verksamhetsstöd 2017 – 2019 och söker nu treårigt stöd för 
perioden 2020-2022. De söker även betydligt större stöd än de har haft tidigare och 
motiverar det med att en eventuell flytt kommer att innebära merkostnader både för 
verksamhet och för investeringar i inventarier. Om föreningen ska flytta till nya lokaler 
sker det dock troligtvis till årsskiftet 2020/2021. Det bör därmed inte påverka 
verksamheten nämnvärt under 2020. Däremot är det i dagsläget osäkert vilka 
eventuella investeringar i inventarier som behöver göras i nya lokaler, och vilket ansvar 
kulturnämnden kan ta för detta och vilka investeringar föreningen själva kan bära. 
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Inför handläggning av stöd 2021 kommer det finnas svar på det. Förvaltningen föreslår 
därmed ett ettårigt stöd 2020 om 759 tkr.  

 

Upsala Tennisklubb – Amo Obaida 

Om föreningen 

Upsala tennisklubb håller till med sin verksamhet i UTK-hallen på Gränby sportfält. 
Sedan ett antal år tillbaka driver de integrationsprojektet Amo Obaida. Projektet drivs 
av tennistränaren Obaida Al Ramahi och till sin hjälp finns flera tennistränare knutna 
till projektet samt Johan Nordström som är projektledare och sköter administration, 
planering och marknadsföring. 

Om verksamheten 

Målgrupp:   6 - 25 år 
Förväntat antal deltagare:  1 000 
Söker summa:  744 tkr 
Plats:  hela staden  

Amo Obaida är ett integrationsprojekt med målsättningen att öka tennisintresset och 
integrera barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga områden i Uppsala eller 
med invandrarbakgrund i ett idrottssammanhang. Det är en målgrupp som ofta saknas 
inom idrottsföreningarna idag. Amo Obaida är en uppsökande verksamhet. Träningen 
genomförs med portabla nät, linjer målas med kritor eller tejpas. Verksamheten riktar 
sig till barn och unga i fritidshemsverksamhet, fritidsklubbar samt fritidsgårdar. 
Verksamheten sker främst i Gränby, Sävja, Stenhagen och Gottsunda där barnen får 
spela streettennis utomhus eller inomhus. 

Utöver tennisen får barnen och ungdomarna chansen att uttrycka sina åsikter vid 
samtal och gruppövningar. De får också vara kreativa genom att själva vara med och 
skapa egna tennisövningar och lekar. 

En annan del av projektet innebär att barn och unga besöker UTK-hallen. Det sker 
främst på helgkvällar, då de får möjlighet att, förutom att leka och ha det trevligt 
tillsammans, även spela tennis, squash, fotboll och badminton i lokalerna i UTK-hallen. 
Under kvällen bjuds det alltid på fika och ofta kommer det någon inspiratör och håller 
ett litet föredrag om hur hen har lyckats och tagit sig fram i samhället. 

Föreningen har budgeterat för ett antal terminsavgifter i projektet vilket gör att 
intresserade barn och ungdomar som inte tidigare har deltagit kostnadsfritt kan vara 
med i Upsala tennisklubbs ordinarie verksamhet. Under 2019 stod projektet för tio 
kostnadsfria platser under våren och tio platser under hösten. Föreningen bjuder även 
på ett antal sommarlägerplatser och 2019 har man kunnat erbjuda 20 kostnadsfria 
lägerplatser till barn inom projketet. Målsättningen är att behålla samma nivåer även 
2020. 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 

Barnen och ungdomarna är i centrum, blir sedda och bemötta på ett ödmjukt och 
respektfullt sätt. Deltagarna får komma med förslag på övningar och lekar. De äldre får 
ta lite större ansvar. Barnen uppmuntras att ta hand om varandra och göra saker 
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tillsammans. Till Amo Obaida är alla barn och unga välkomna oavsett bakgrund och 
föreningen diskuterar jämställdhet och det är ett tema i föreläsningar. För att skapa 
trygghet finns det tydliga rutiner och det finns alltid en eller flera vuxna på plats. 
Genom att introducera barnen till idrottsrörelsen menar föreningen att de skapar 
förutsättningar för en hälsosam livsstil och välmående. Integrationen i sig motverkar 
psykisk ohälsa. Projektet lyfter även fram faran med droger, alkohol, rökning samt 
onyttiga energidrycker. 

Förslag och motiv till beslut 

Verksamheten är mycket uppskattad ute i stadsdelarna och förvaltningen ser ett 
mervärde med att fortsätta bidra och om möjligt utöka stödet. Föreningen söker 744 
tkr i projektstöd. Föreningen har sponsorintäkter på cirka 200 tkr och medfinansierar 
även projektet med egna medel.  Förvaltningen förslår att föreningens verksamhet 
flyttas över från projektstöd till verksamhetsstöd då det har blivit ett längre samarbete 
och åtagande. Projektet fick 320 tkr i stöd 2019 och förvaltningen föreslår ett stöd om 
400 tkr för 2020. Projektet samfinansieras med idrotts- och fritidsnämnden som bidrar 
med ytterligare 100 tkr, vilket ger ett totalt kommunalt stöd om 500 tkr 2020. 

 

Uppsala Loves Hiphop 

Om föreningen 

Uppsala Loves Hiphop är en ideell förening som erbjuder öppen dansverksamhet för 
barn och unga i och runt Uppsala. Föreningen är en kulturmötesplats med fokus på 
dans- och hiphopkultur. Genom dansen skapar de möten med blandade människor, 
där barn och unga blir inspirerade av varandra samt får kunskap i dans och en plats att 
uttrycka sig.  

Om verksamheten 

Målgrupp:   10 - 25 år 
Förväntat antal deltagare:  800 
Söker summa:  284 tkr 
Plats:  Luthagen  

Uppsala Loves Hiphop vill fortsätta att vara en mötesplats för barn och unga i Uppsala. 
Föreningen erbjuder undervisning i form av workshops med professionella erkända 
lärare inom streetkulturen både för nybörjare och på mer avancerad nivå. Detta 
kompletteras med öppna träningar varje söndag, där man kan utveckla sina kunskaper 
som man fått på workshopen. Detta för att barn och unga i Uppsala ska upptäcka 
dansens värld och få ta del av den dansglädje som föreningen vill sprida och lära ut. 
Workshopen är viktig för att ge unga i Uppsala en möjlighet att ta dansklass för 
legendariska lärare som ger en ny inspiration, motivation och kunskap.  

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 

På de öppna träningarna är alla delaktiga i den mån man vill. Eftersom föreningen 
utgår ifrån att alla är både lärare och elever så kan barn och unga vara delaktiga som 
både och. Uppsala loves hiphop har ungdomar som volontärer på föreningens events 
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och det har skapats en grupp som återkommer både som deltagare men främst som 
volontärer. De som driver verksamheten är två kvinnliga dansare och de anställer även 
kvinnliga förebilder som ledare och i workshops för att inspirera unga tjejer samt 
öppna upp perspektivet på vad som är hiphop för de unga killar som deltar. 
Föreningen har alltid minst två vuxna på plats och danslokalen är stängd för övrigt och 
man kommer bara in om man ska delta i verksamheten. Dans är vetenskapligt bevisat 
att det främjar fysisk och psykisk ohälsa. 

Förslag och motiv till beslut 

Föreningen håller hög kvalitet och kan trots att de har en så bred målgrupp hålla en 
trygg verksamhet. För de yngre deltagarna har de även kontakt med barnens föräldrar. 
Föreningen har deltagit i många andra dansprojekt och har därmed bra kontaktnät i 
Uppsala. Detta gör att det kommer deltagare från olika stadsdelar och med olika 
bakgrunder och åldrar till verksamheten som därmed blir en viktig arena för 
integration. Förvaltningen föreslår att Uppsala Loves Hiphop får 270 tkr i stöd 2020. 

 

Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H 

Om föreningen 

Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H (4H) är en ideell ungdomsorganisation öppen för 
alla. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden och 4H:s vision är att alla barn 
och ungdomar ska utvecklas till engagerade och ansvarstagande människor med 
respekt för omvärlden genom devisen "Lära genom att göra", där var och en får ta 
ansvar efter förmåga. 

Syftet med föreningens verksamhet är att genom att förmedla kunskap (huvud), 
omtanke (hjärta) färdighet (hand) och en hälsosam livsstil få unga att växa och att 
därigenom utveckla engagerade och ansvarstagande människor med respekt för 
omvärlden.  

Om verksamheten 

Målgrupp:   5 - 25 år 
Förväntat antal deltagare:  100 000 
Söker summa:  3 600 tkr 
Plats:  Gränby, Årsta, stadsdelar, landsbygd 

Verksamheten sker på 4H-gårdarna i Årsta och Gränby, och genom klubbar på 
landsbygden och i staden samt genom ambulerande verksamhet i kommunen. 
Verksamheten riktar sig dels mot föreningens medlemmar men även förskolor och 
skolor, vårdboenden, föreningar och allmänhet. 

I Uppsala kommun finns två 4H-gårdar, Årsta 4H-gård samt Gränby 4H-gård som är en 
av landets största 4H-gårdar. Dessa har öppet året om och tar emot över 100 000 
besökare, varav cirka 600 gruppbesök från ex förskolor, skolor och äldreboenden. 
Skolaktiviteten Djurtolvan och Naturtolvan når femte- och sjätteklassare i ett 30-tal 
klasser. 

Under sommaren bedriver föreningen ambulerande djurhagar, då djuren istället åker 
till en skola eller ett evenemang. 4H bedriver även en stor lägerverksamhet 
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Föreningen har omkring 1500 medlemmar i ca 7 klubbar i kommunen. Klubbarna 
ägnar sig bland annat åt djurskötsel, teater, idrott, friluftsliv, hantverk, kultur och 
internationella utbyten. Medlemsverksamhet sker i Gränby, Årsta, Valsätra, Tuna, 
Stavby, Börje och Björklinge. 

Särskilda satsningar inför 2020 är att utveckla med 4H-klubbsverksamhet på 
landsbygden och i socialt utsatta områden där ledare från redan aktiva klubbar får 
stötta upp verksamheten till att börja med. Föreningen vill även utveckla pedagogiken 
på 4H-gårdarna där barn på ett lekfullt och aktivt sätt ska kunna lära sig om gårdens 
djur, kretslopp och jordbruk. 

2018 och 2019 har varit ett turbulent år för föreningen då man under hösten 2018 kom 
överens med verksamhetsledaren att han inte skulle fortsätta inom föreningen. 
Därefter har Uppsala Länsförbund av Sveriges 4H ordförande skött 
verksamhetsansvaret för föreningen. Man behövde få kontroll över ekonomi och 
verksamhet innan man gick vidare och rekryterade ny ansvarig. Bokslutet för 2018 blev 
klart först under hösten 2019, men nu känner föreningen att man har kontroll på både 
verksamhet och ekonomi och kan börja bygga framåt. Under 2020 kommer man att 
rekrytera ny ansvarig för verksamheten. 

En fråga som behöver utredas och som finns med som utredningsuppdrag i nämndens 
lokalförsörjningsplan är de två 4H-gårdarnas fortsatta drift. Sedan 2015 har föreningen 
jordbruksarrenden för 4H-gårdarna med stadsbyggnadsförvaltningens avdelning 
mark- och exploatering som ansvarig part på kommunen. Men verksamheten är inte 
att likställa med jordbruk. Det finns visserligen ladugårdar, djur och åkermark, men 
verksamheten finns till för allmänheten och besökarna. Det är ingen kommersiell 
jordbruksrörelse. Inför övertagandet gjordes en syn av gårdarna där de flesta av 
bristerna ännu inte är åtgärdade. Föreningen har inte kapacitet att underhålla 
fastigheterna. De har inte anställd personal för underhåll och de kan inte lägga tyngre 
underhåll på ideell arbetskraft och de har inte heller resurser att köpa in tjänster för 
underhåll. Husen riskerar att förfalla och kommunen behöver medverka till en hållbar 
lösning för driften av 4H-gårdarna. Dessutom får fortsatt exploatering av mark kring 
Gränbyparken konsekvenser för driften av Gränby 4H-gård som måste synliggöras och 
eventuellt kompenseras för framöver. 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 

Det är 4H-klubbarnas medlemmar som styr verksamheten. Ungdomar deltar även i 
styrelsearbetet och i den årliga planeringen av verksamheten. Föreningens verksamhet 
har en jämn könsfördelning över lag, men med en övervikt på flickor på 4H-gårdarna. 
Föreningen arbetar för trygghet genom hög ledartäthet, ledarutbildningar och 
riskanalyser. Hälsa genomsyrar föreningens alla aktiviteter som på något sätt främjar 
rörelse, utevistelse och en hälsosam kost. 

Förslag och motiv till beslut 

Föreningen når en stor och bred målgrupp genom 4H-gårdarna samt klubbarna som 
flera av dem ligger på landsbygden. Styrelsen har arbetat fokuserat under 2019 med att 
få full kontroll på hela länets verksamhet. De är positiva till framtiden och säger själva 
att de och anställd personal har fått ny energi. Föreningen har sökt stöd för tre år. Men 
då verksamheten fortfarande  är att beteckna  i en utvecklingsfas och det råder viss 
oklarhet kring driften av 4H-gårdarana föreslår förvaltningen att de beviljas stöd i ett år 
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i dagsläget men med intentionen om fortsatt stöd. Förvaltningen föreslår att Uppsala 
Länsförbund av Sveriges 4H får 3 600 tkr i stöd 2020. 

Uppsala pastorat - Café Genomfarten 

Om föreningen 

Café Genomfarten är Uppsala pastorats (Domkyrkoförsamlingen) öppna diakonala 
verksamhet för tonåringar. Café Genomfarten bedriver öppen fritidsverksamhet för 
tonåringar i de för verksamheten avsedda lokalerna på Drottninggatan 13.  

Om verksamheten 

Målgrupp:   13–19 år 
Förväntat antal deltagare: 30–100/dag 
Söker summa:  835 tkr 
Antal år:  1 
Plats:  Centrum 

Verksamheten är en väletablerad kulturinstitution för flera generationer av ungdomar i 
Uppsala och har funnits sedan 1978 och i nuvarande lokaler sedan 1993. Café 
Genomfarten drivs utan religiös inriktning. Syftet med verksamheten är att erbjuda en 
öppen, drogfri mötesplats i en trygg och bra miljö med goda vuxna förebilder. 
Lokalerna innehåller café med servering, pysselrum, biljardrum, replokal och filmrum. 
Verksamheten håller öppet sex dagar i veckan, året runt och har endast stängt på 
söndagar samt helgdagar och -aftnar. 

2016 beviljades Uppsala pastorat ett utökat stöd för verksamheten då den stora 
flyktingvågen gjorde att det kom många ensamkommande ungdomar till 
verksamheten, liksom det gjorde till många andra fritidsgårdar i kommunen. 
Pastoratet fick stöd  till att kunna utöka med en tredje personal under kvällstid. 
Eftersom lokalen är i två plan och fritidsgården ligger centralt föreslår förvaltningen att 
det extra stödet för tre personal kvällstid permanentas. Den totala budgeten för Café 
Genomfarten är 3 656 tkr varav huvudmannen Uppsala pastorat står för 2 596 tkr. 

 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 

För Café Genomfarten är ungdomarnas delaktighet A och O. Samtal och dialog förs 
ständigt med besökarna om hur man kan utforma verksamheten på bästa sätt. 
Ungdomarna får möjlighet att arrangera tillställningar, t.ex. konserter. Lokalerna lånas 
ut till intresseföreningar och sammanslutningar som ungdomarna själva står bakom. 
Genom föreläsningar och workshops med inbjudna organisationer och aktörer sprider 
de information om hur man som ungdom kan påverka exempelvis politiker och ger tips 
om sätt och vägar att engagera sig. 

För Café Genomfarten är det viktigt med en jämställd personalgrupp. Jämställdheten 
är också något som genomsyrar hela personalens tankesätt och som man samtalar 
mycket med besökarna om. Verksamheten strävar även efter att ha ett jämställt 
konsertutbud. 

Trygghet representeras av såväl den höga vuxennärvaron och drogfriheten som de 
generösa öppettiderna. För besökarna är det också en trygghet att verksamheten har 
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en relativt liten personalgrupp, vilket ger en hög kontinuitet så att man vet att man 
kommer mötas av samma ansikten när man kommer dit. Café Genomfarten är en 
drogfri mötesplats och samtalar mycket med ungdomarna om drogers konsekvenser. 
Utbudet i caféet ses över regelbundet och sedan ett år tillbaka serverar man endast ett 
vegetariskt utbud. Flera av aktiviteterna verksamheten genomför i samband med lov 
syftar till att få ungdomar att röra på sig. 

Förslag och motiv till beslut 

Förvaltningen anser att verksamheten håller en god kvalitet och att den med sina 
generösa öppettider fyller en viktig funktion som mötesplats för ungdomar i centrala 
Uppsala. Verksamheten fick 2017 Barnombudsmannen i Uppsala län:s (BOiU) 
Barnrättspris för sitt starka mottagande av unga ensamkommande med stort 
stödbehov. Förvaltningen gör bedömningen att en personalstyrka på tre personer 
under vissa tider är viktig för att kunna fortsätta bibehålla en trygg verksamhet och 
föreslår ett stöd om 835 tkr 2020.  

 

Upplands idrottsförbund - Sportis 

Om föreningen 

Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. 
Förbundets uppdrag är att stödja och företräda idrottsföreningarna i Uppland. 

Om verksamheten 

Målgrupp:   10-12 år 
Förväntat antal deltagare: 200 individer 
Söker summa:  1 205 tkr 
Antal år:  3 
Plats:  Gottsunda, Gränby, Stenhagen, Sävja 

Huvudsyftet med Sportis är att ge barn och unga en allsidig, lekfull och rolig upplevelse 
av idrott och fysisk aktivitet. Verksamheten vilar på idrottens värdegrund ”Idrotten Vill” 
samt de olika artiklarna i FN:s barnkonvention. För barn och unga bidrar Sportis till 
ökad vardagsmotion samt en möjlighet att kostnadsfritt delta i fysisk aktivitet.  

Sportis bedrivs för barn 10-12 år i de fyra stadsdelarna Gottsunda/Valsätra, 
Gränby/Nyby, Stenhagen och Sävja måndag - torsdag under 14 veckor termin samt 
som lovaktivitet. Upplands idrottsförbund använder sig av olika 
koordinatorsföreningar som faddrar  i respektive stadsdel. Målet är att genomföra 
Sportis vid totalt 384 tillfällen på 8-10 olika arenor med 20-30 barn per tillfälle. 

Alla koordinatorföreningar skall enligt avtal ha uppsökande verksamhet i skolorna i 
området samt sätta upp affischer. De skall även informera lokala aktörer som 
fritidsklubbar och andra som finns i området. Upplands idrottsförbund gör även 
reklam för sportis på förbundets hemsida samt föreningarnas hemsidor. 
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Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 

Alla ledare har genomgått ledarskapsutbildningar samt i vikten av att lyssna på barn. 
Verksamheten genomsyras av idrottens värdegrund som är Glädje och gemenskap, 
demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Upplands 
idrottsförbund avtalar med sina koordinatorsföreningar att det skall genomföras 
aktiviteter som gör att det är minst 50% tjejer i aktiviteterna samt att det ska vara lika 
många kvinnor som män som ledare. 

Folkhälsoperspektivet i idrottsrörelsen är en avgörande del av samhällets och 
individens möjlighet till ett friskt och aktivt liv och en självklar del av sportis. 

Förslag och motiv till beslut 

Förvaltningen bedömer att verksamheten är viktig och ger ett stort mervärde för barn i 
stadsdelar som regel har en låg andel föreningsaktiva barn och unga. Samtidigt är 
Upplands idrottsförbund inne i ett utvecklingsskede av sportis där de i några 
stadsdelar under en period har gått från att ha koordinatorsföreningar till att själva 
anställa ledare till att gå tillbaka till att använda sig av koordinatorsföreningar igen. 
Uppsala kommun har dessutom satt extra fokus på aktiviteter i direkt anslutning till 
skoltid och i Mål och budget 2020 finns det ett uppdrag att ”Samarbeta med Uppsalas 
föreningsliv för att erbjuda sportis och kulturis som ett komplement till fritids”. Det 
finns därför anledning att titta över konceptet igen under 2020. Upplands 
idrottsförbund har haft ett treårigt verksamhetsstöd 2017 – 2019 och söker nu 1 205 
tkr/år i verksamhetsstöd för ytterligare en treårsperiod. Förvaltningen föreslår att 
Upplands idrottsförbund beviljas ett stöd om 1 200 tkr för år 2020, för att  förvaltningen 
under 2020 kunna ta ställning till hur det ska utvecklas framåt. 
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Projektstöd 
Sökande föreningar, ansökan överstigande 200 tkr 

Ärendenr Sökande Verksamhet Ålder Stöd 
2018 

Sökt  Bevilja 

KTN-2019-
00636 

Studieförbundet Bilda 
Öst 

Verksamhet på 
Ungdomens Hus 

15-25  390 000 400 000 395 000 

KTN-2019-
00626 

Konstfrämjandet 
Uppland 

skapande öppen 
pedagogisk 
verksamhet 

5-25 NY 644 000 400 000 

KTN-2019-
00645 

Teater Aros SPRAK 
språkträning 
genom teater 

10-25  610 000 650 000 400 000 

KTN-2019-
00631 

Konstfrämjandet 
Uppland 

Syskonskap i 
Stenhagen 

7-17  60 000 272 000 Avslag 
 

KTN-2019-
00633 

Horn afrikan center OnTopic, 
youtubekanal 
med innehåll 

14-22  NY 1 065 
400 

Avslag 

KTN-2019-
00634 

Horn afrikan center Från hotbild till 
förebild 

18-25  NY 510 000 Avslag 

KTN-2019-
00635 

Dalkurd FF Musik för alla 5-25  NY 212 000 Avslag 

KTN-2019-
00641 

Arabiska och svenska 
under ett tak 

Active 10-18  NY 269 568 Avslag 

KTN-2019-
00659 

Danmarks IF Onside 5-25  NY 750 000 Avslag 

 

Studieförbundet Bilda Öst – samarbetsprojekt med 
Ungdomens Hus 

Om föreningen 

Studieförbundet Bilda Öst (Bilda) är ett studieförbund för möten mellan människor. 
Med kultur och bildning i olika former vill de bidra till att möten uppstår och nya 
perspektiv skapas. 

Om verksamheten 

Målgrupp:   15 - 25 år 
Förväntat antal deltagare:  100 i gruppaktiviteter och 1000 i evenemang 
Söker summa:  400 tkr 
Plats:  Centrum, Ungdomens Hus  

Projektets syfte är att öka och utveckla utbudet av aktiviteter och verksamhet på 
Ungdomens Hus för att möta nya målgrupper och engagera fler unga. Projektet ska 
stärka föreningen Ungdomens Hus genom att fortsätta erbjuda utbildningar för 
styrelse och medlemmar i föreningskunskap, ledarfrågor, brandskydd, arbetsrätt och 
organisationsstruktur.  

Bilda vill fortsätta erbjuda olika verksamheter i samråd med föreningen Ungdomens 
hus.  Verksamhetsområden som vi vill fortsätta driva och utveckla är inom kultur, 
scenteknik, arrangörskap och demokrati. Man vill även fortsätta att verka för att 
Ungdomens Hus ska vara en plats för samhällsengagemang bland unga. Aktiviteterna 
kommer att ske i samverkan med etablerade samarbetsparter inom området ungdom 
och kultur, men också som ett led i utvecklingen av nya samarbeten och lyftande 
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potentialen hos nya ungdomsledare. Omfattning och upplägg styrs i samråd med 
föreningen Ungdomens Hus som också kommer att ha ett tydligt medinflytande över 
all verksamhet och planering. Kaféet håller idag öppet mån-fre kl 14–19. Kurser 
kommer framförallt hållas vardagar efter skoltid (från kl 17) under kaféets öppettider 
och i vissa fall under lördagar. Musikarrangemang och liknande läggs som regel på 
kvällstid och gärna på lördagar. Tiderna anpassas i alla lägen efter ledare och 
deltagares möjligheter. Ett mål är att lokalerna ska vara aktiva och nyttjas så många 
dagar i veckan som möjligt. 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 

Verksamheten planeras alltid i samverkan med ungdomar i föreningen. Planering sker 
också i samråd med en referensgrupp bestående av styrelsemedlemmar. Projektet 
förankras också bland medlemmarna i Ungdomens Hus genom att projektledaren 
alltid deltar i föreningens medlemsmöten. Dessa är tillfällen att fånga upp idéer, 
informera medlemmar om projektet och förankra verksamheten i målgruppen.  

Bilda rekryterar ledare medvetet och utbildar för ledaruppdraget, inklusive frågor om 
jämställdhet, inkludering och tillgänglighet. Vidare har man en god medvetenhet i 
kommunikation och genuskunskap och ett väl inarbetat arbetssätt genom 
nätverkande, arrangemang och samverkan med föreningar som exempelvis Playsister 
och Uppsala tjejjour. Dagledaren, kafépersonal, Bildas projektledare och ledare för 
aktiviteterna kommer att ha ett ansvar för trygghet och en plan för att hantera 
eventuella oroliga situationer som kan uppstå. Brandsäkerhet och utrymningsplan 
kommer att etableras och testas och representanter från föreningen Ungdomens Hus 
kommer att gå kurs i första hjälpen.  

Verksamheterna är i sig hälsofrämjande och ledarna kommer att uppmärksamma 
deltagarnas mentala hälsa i samband med aktiviteterna. Detta sker på ett 
avdramatiserat sätt genom t ex en "runda" i början eller slutet av aktiviteten. Detta får 
naturligtvis mer utrymme i grupper som möts över tid och hinner lära känna varandra.
  

Förslag och motiv till beslut 

Syftet med projektet är att öka och utveckla utbudet av aktiviteter och verksamhet på 
Ungdomens Hus för att möta nya målgrupper och engagera fler unga. Projektet med 
Bilda liknar projektet Magma som var på Ungdomens Hus 2011, om än med mindre 
resurser. I den utvärdering av Ungdomens Hus som genomfördes 2011 konstaterade 
man att ett projekt liknande Magma var ett bra sätt att stötta upp föreningen 
Ungdomens Hus på. Bilda har lång erfarenhet av samarbete med Ungdomens Hus då 
man hyr två replokaler i fastigheten och är på sätt en naturlig del i husets verksamhet. 
Bilda har även varit en stöttande part för föreningen då det gäller processen med 
utredningen av framtida lokaler för föreningens verksamhet. Förvaltningen ser ett stort 
mervärde med samarbetet med Bilda och Ungdomens Hus och föreslår att det får 
fortsätta nu och med fördel kommande år. Förvaltningen föreslår att Studieförbundet 
Bilda får 395 tkr i stöd 2020. 
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Konstfrämjandet Uppland - Syskonskap 

Om föreningen 

Distriktet Konstfrämjandet Uppland bildades i mars 2017, då med Syskonskap som 
enda projekt. Sedan februari 2018 finns en verksamhetsledare anställd och föreningens 
verksamhet har breddats. Nu ingår utställningar, samarbeten med konstnärer, 
mötesplatser med mera. Konstfrämjandet Uppland är, liksom förbundet, en 
partipolitiskt obunden organisation för samtida konst. Föreningen arbetar med 
konstbildning och med att föra ut konst till människor i deras vardag. Konstfrämjandet 
Uppland arbetar därför mot att glesbygden och förorten ska ta större plats i konsten 
och att den offentligt finansierade kulturen når ut till fler delar av samhället. 
Konstfrämjandet Uppland är konstens eget drivhus. En viktig del är därför att ge unga 
förutsättningar att se och skapa konst. 

Om verksamheten 

Målgrupp:   7 – 25 år 
Förväntat antal deltagare:  100 
Söker summa:  740 tkr 
Plasts:  Gottsunda 
Kommentar:  söker egentligen 3-årigt verksamhetsstöd  

Syskonskap riktar sig till ungdomar i åldrarna 7-25 år som kommer från Gottsunda eller 
har vänner i området. Konstfrämjandet har tidigare haft ett treårigt projekt för 
Syskonskap från kulturrådet för åldersgruppen 13-25 år. Från projektet avknoppade 
man verksamhet  för yngre barn i form av KonstHÄNG för barn 7-12 år i Gottsunda och i 
Stenhagen med stöd från kulturnämnden. Det senaste året har tonåringarna kommit 
på tisdagar kl 16-18, de yngre deltagarna 7-12 år på onsdagar kl 16-18 i Gottsunda och 
måndagar kl 16-18 i Stenhagen och de unga vuxna på torsdagar kl 18-20. Varje 
workshop har varit öppen för alla i rätt ålder och är avgiftsfri. Man kan komma en gång 
eller varje vecka. SyskonSKAP har haft cirka 70 workshopar per år för 13-25 år och cirka 
70 workshopar per år för 7-12 år (Konst-HÄNG) plus verksamhet under sommarlov, 
påsklov och höstlov. 

Genom SyskonSKAP skapas en alternativ mötesplats, en egen fristad, långt bort från 
kompisars åsikter och samhällets krav. En del av pedagogiken är att visa upp olika 
kulturella yrken och att ibland flytta fokus från Gottsunda. Därför har projektet vid flera 
tillfällen gjort studiebesök. Här har deltagarna fått möjlighet att se en del av 
kulturutbudet i Uppsala och fått inspiration. De har också träffat nya människor som 
jobbar med kultur på olika sätt. SyskonSKAP har ställt ut på Uppsala konstmuseum 
och på Kulturhuset Leoparden. Det här har gett dem tillfälle att se andra kulturella 
scener i Uppsala. De har också mött andra yrkesgrupper och sett att man kan jobba 
som konstnär. Flera deltagare ur Unga vuxna-gruppen blev medlemmar i Leoparden 
och använder nu deras ateljéer. Vid båda tillfällena har projektet bekostat en buss som 
har skjutsat dem som vill till utställningens öppning. Förutom att visa upp sitt arbete 
inne i stan, har SyskonSKAP vid ett flertal tillfällen haft utställningar på Kulturpunkten i 
Gottsunda kulturhus. Det är viktigt att kunna visa sig på hemmaplan.  

Nu söker Konstfrämjandet stöd hos Kulturnämnden för syskonskap i Gottsunda för 
åldrarna 7-25 år, uppdelat i samma åldersgrupper som tidigare. Med Konstfrämjandets 
uppdrag "Konst för alla" vill föreningen hjälpa till att vidga horisonten för ungdomarna 
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i Gottsunda. Med konstens verktyg vill man fånga upp och stärka deras kreativa 
förmågor.  

Inför 2020 planerar man att ha verksamhet minst tre eftermiddagar/kvällar i veckan, 
med två timmar vid varje tillfälle. Workshoparna kommer att vara förlagda till ateljén i 
Stugan på Peterson Bergers väg, en lokal Hyresgästföreningen upplåter åt Rädda 
barnen som ni sin tur upplåter den åt Syskonskap. Förutom workshoparna planerar 
föreningen in studiebesök och externa ledare för att vidga deltagarnas 
kulturupplevelser. Liksom tidigare verksamhetsår kommer man också att ha en större 
utställningssatsning i slutet av varje termin. Parallellt med denna ansökan söker 
Konstfrämjandet projektstöd för verksamhet för barn och unga 7-17 år i Stenhagen, 
den kommer dock att avslås i brist på medel, se mer under rubriken projekstöd. 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 

Verksamheten utgår från deltagarnas önskemål. Det är viktigt att de känner 
ägandeskap. Konstfrämjandet Syskonskap arbetar utifrån studiecirkelmodellen där 
alla bidrar och alla lär av varandra. Det är viktigt att de unga i Gottsunda får se starka 
förebilder som de kan relatera till, varför majoriteten av pedagogerna själva har annan 
etniska bakgrund. Projektet försöker styra deltagarna bort från könsnormer gällande 
material och motiv i skapandet, liksom vid alla samtal. Man har alltid två pedagoger på 
plats, som en trygghet både för deltagare och pedagoger, vid ev. bråk eller 
sjukdomsfall. Att arbeta kreativt är utvecklande för varje person. I samarbete med 
andra blir deltagarna demokratiskt stärkta och i individuella prestationer blir de 
individuellt stärkta. 

Förslag och motiv till beslut 

Syskonskap har under de tre år de verkat byggt upp ett sammanhang och gott 
samarbete i stadsdelen. De har aktivt arbetat med att nå barn och unga både från 
skolor men även ute i centrumområdet. Lokalen de använder ligger dessutom i direkt 
anslutning till flerfamiljshusen på Peterson-Bergers väg och August Södermans väg 
med närhet till många barnfamiljer. Verksamheten har därmed goda förutsättningar 
att nå ut till en prioriterad målgrupp.  Konstfrämjandet har ansökt om ett treårigt 
verksamhetsstöd till barns och ungas fria tid, men eftersom det är första gången 
Konstfrämjandet söker stöd för hela verksamheten från Kulturnämnden, föreslår 
förvaltningen att de får ett projektstöd till barns och ungas fria tid 2020. Ett flerårigt 
verksamhetsstöd kan bli aktuellt längre fram. Kulturförvaltningen har beviljat 
föreningen ett extra projektstöd om 200 tkr hösten 2019 för att planera för verksamhet 
2020 och föreslår nu att föreningen beviljas ytterligare 400 tkr i stöd 2020. 

 

Teater Aros 

Om föreningen 

Sedan 2009 har Teater Aros genom teater som redskap arbetat för integration och en 
ökad förståelse mellan olika kulturer. Föreningen har genom åren erhållit en djup 
kunskap om hur språk och kulturella uttryckssätt kan förmedlas, även utan 
gemensamma ordförråd. Visionen är att förändra och förbättra samhället vi lever i med 
hjälp av teater.  
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Om verksamheten 

Målgrupp:   10 – 25 år 
Förväntat antal deltagare:  110 unika 
Söker summa:  650 tkr 
Plats:  centrum/Sävja/Stenhagen 

 

SPRAK, språkträning genom teater, har fem grupper varje termin, samt sommarSPRAK 
som är en två veckor lång sommarkurs. De samarbetar om lokaler med Grand och 
Uppsala Kulturskola och har under 2019 även varit i danssalarna i Stenhagens 
bildnings- och kulturcenter och Sävja kulturcentrum. Inför 2020 planerar föreningen för 
fem grupper i veckan. Fyra i teater och en dans, för barn och ungdomar/unga vuxna 
från mellanstadiet upp till 25 år. Det främsta syftet med verksamheten är att 
deltagarna ska få träna och förbättra sin svenska genom teater och dans.  Detta syfte 
kvarstår, men med tanke på att allt färre nyanlända kommer och de som varit här ett 
tag har en bra bassvenska, har Teater Aros börjat skifta fokus till integration och ha 
blandade grupper med nyanlända och svenskfödda. Gemensamt för alla deltagare är 
att de jobbar med att bli säkrare på sig själv, skapa förståelse för kulturer, våga tala 
inför folk och utveckla sin samarbetsförmåga. 

Delaktighet, jämställdhet, trygghet och hälsa 

Verksamheten är öppen för barn och ungdomar med fokus nyanlända. Föreningen 
arbetar uppsökande, och har god kontakt med gode män och lärare i förberedelse- och 
SPRINT-klasser. Föreningen har sett ett skifte genom från att från början vara mest 
killar i verksamheten till att nu vara ganska jämt mellan könen och till och med fler 
tjejer i vissa grupper. Teater Aros arbetar även medvetet med att flickorna ska ta mer 
plats vilket har givit resultat. Föreningen har alltid två pedagoger på plats och ingen får 
vara i salen som inte deltar i verksamheten – ingen "tittar på" utan alla deltar. 
Föreningen arbetar mycket med tryggheten inom gruppen, att alla ska behandla 
varandra väl. Genom att ungdomarna får delta och bli engagerade hoppas föreningen 
bidra till en förbättrad psykosocial hälsa. Deltagarnas kontaktnät breddas och nya 
intressen skapas och utvecklas. Teater och dansen innebär även fysisk aktivitet. 

Förslag och motiv till beslut 

Föreningen Teater Aros har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen nyanlända 
barn och unga. De lyckas att engagera ungdomarna, att få dem att släppa oro för 
framtiden en stund, och trots språksvårigheter delta i gemenskapen och 
teaterövningarna. Föreningen gör en viktig insats för målgruppen. Inför 2018 fick 
verksamheten extra stöd tack vare de statliga medlen för flyktingmottagande och den 
nivån kunde behållas under 2019 tack vare att de statliga medlen övergick i en ettårig 
kultursatsning för barn och unga. Nu konstaterar föreningen att andelen nyanlända 
barn och ungdomar sjunker något i grupperna, och samtidigt har det i årets mål och 
budget anslagits en lägre summa till kultursatsning för barn och unga. Förvaltningen 
föreslår därför att föreningen beviljas 400 tkr i stöd 2020 (jämfört med 610 tkr i stöd för 
2019). 
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AVSLAG 

Konstfrämjandet Uppland - SyskonSKAP i 
Stenhagen 

Om föreningen 

Distriktet Konstfrämjandet Uppland bildades i mars 2017, då med SyskonSKAP som 
enda projekt. Föreningen arbetar med konstbildning och med att föra ut konst till 
människor i deras vardag. Konstfrämjandet Uppland arbetar därför mot att glesbygden 
och förorten ska ta större plats i konsten och att den offentligt finansierade kulturen 
når ut till fler delar av samhället. Konstfrämjandet Uppland är konstens eget drivhus. 
En viktig del är därför att ge unga förutsättningar att se och skapa konst. 

Om verksamheten 

Målgrupp:   7 - 17 år 
Förväntat antal deltagare:  30 per vecka 
Söker summa:  272 tkr 
Plats:  Stenhagen 

Konstfrämjandet har tidigare haft KonstHÄNG för barn 7-12 år i Stenhagen, med stöd 
från kulturnämnden. Fritid Uppsala och Stenhagens bildnings- och kulturcentrum 
önskar nu inleda ett samarbete med föreningen för att hålla kreativ verksamhet igång 
under 2020 för åldersspannet 7-17 år. Konstfrämjandet planerar för två timmars 
workshop två eftermiddagar i veckan, en grupp med de yngre barn 7-12 år och en 
grupp för ungdomar 13-17-åringar. Verksamheten är öppen i form av drop in, utan 
anmälan och utan kostnad. Verksamheten håller till i ateljén i Stenhagens 
kulturcentrum. 

Förslag och motiv till beslut 

Konstfrämjandet har vid förfrågan sagt sig prioritera verksamhet i Gottsunda om inte 
budget medger stöd för verksamhet i båda stadsdelarna. Förvaltningen föreslår 
därmed att ansökan avslås. 

 

Horn afrikan center - OnTopic 

Om föreningen 

Föreningen Horn Afrikan Center bildades 2012 utifrån ett behov av en neutral 
mötesplats för afrosvenskar i Uppsala, i synnerhet för grupper från Somalia, Eritrea, 
Etiopien, och Kenya. Föreningen genomför kurser och studiecirklar i demokrati, 
ledarskap, konflikthantering, människliga rättigheter, föreningshistoria i Sverige, samt 
vilken roll förening kan spela i samhället och hur man kan driva ett projekt. Föreningen 
har anordnat ett årligt stort evenemang i Gottsunda kallat Afrikan Day med stöd från 
arbetsmarknadsnämnden och kulturnämnden. 
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Om verksamheten 

Målgrupp:   14-22 år 
Förväntat antal deltagare:  - 
Söker summa:  1065 tkr 
Plats:   Gränby 

Målet med projektet "OnTopic" är att främja ungdomars kreativitet, förståelse och 
kunskap kring förmedlandet av medieinnehåll. Projektet ska stärka de deltagande 
ungdomarnas självförtroende och hjälpa till att forma skarpsynta, idérika och 
kompetenta mediekreatörer. Kreatörer som sedan är redo att ta plats i medievärlden 
och som i sin tur blir pålitliga förebilder och förespråkare för ett ur ett 
mångfaldsperspektiv bredare och mer kompetent mediesverige. I projektets inledande 
fas lämnas god tid till att gruppens alla deltagare och ledare ska få chansen att bygga 
upp tillit till varandra och skapa goda relationer sinsemellan. I denna fas marknadsför 
och uppmärksammar man projektet, samt bjuder in fler ungdomar för medverkan. Här 
börjar gruppen sedan successivt spåna idéer, träffar andra kreatörer och samlar 
inspiration genom teoretiska övningar/föreläsningar och enklare praktiska övningar. 
Projektledaren, mediepedagogerna och ungdomarna skapar sedan tillsammans en 
kanal på plattformen Youtube där innehållet som skapas samlas och konsekvent 
veckovis uppdateras. 

Projektet fokuserar på ungdomar i åldern 14-22 år som är förknippade med gäng eller 
riskerar att gå med i ett gäng, särskilt de som varken arbetar eller studerar. Dessa utgör 
en grupp med särskilt stor risk att falla i destruktivt och våldsamt beteende, 
kriminalitet och religiös extremism. 

Förslag och motiv till beslut 

Föreningen har ansökt om två projekt som de skulle vilja göra i en gemensam lokal 
med fokus på unga som riskerar att hamna i kriminalitet. Det är två stora projekt med 
en svår målgrupp, och det är osäkert om föreningen som inte har haft större projekt 
tidigare är redo att bära ett sådant stort ansvar. Projekten är dessutom lite väl 
ambitiösa då det gäller budget och kostnader och ryms inte inom budgeten för barns 
och ungas fria tid 2020. Förvaltningen föreslår att projektet OnTopic avslås. 

 

Horn afrikan center - Från hotbild till förebild 

Om föreningen 

Föreningen Horn Afrikan Center bildades 2012 utifrån ett behov av en neutral 
mötesplats för afrosvenskar i Uppsala, i synnerhet för grupper från Somalia, Eritrea, 
Etiopien, och Kenya. Se mer ovan. 

Om verksamheten 

Målgrupp:   15-25 år 
Förväntat antal deltagare:  225 unika 
Söker summa:  510 tkr 
Plats:  Gränby 
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Projektets mål är att förhindra att ungdomar deltar i gängaktivitet med det 
övergripande målet att minska ungdomsgängens brott och våld i Gränby och övriga 
Uppsala. 

Projektet fokuserar på ungdomar i åldern 15-25 år som är förknippade med gäng, 
försöker lämna gäng eller riskerar att gå med i ett gäng, särskilt de som varken arbetar 
eller studerar. Syftet med projektet är att förebygga våld, missbruk och brottslighet 
bland ungdomar och erbjuda exitstrategier för de som gått med eller riskerar att 
hamna i kriminella gäng, genom att skapa en plattform för samverkan mellan 
folkrörelser och andra aktörer i civilsamhället. 

De viktigaste komponenterna i projektet är att ge deltagarna 24/7 support, intensiv 
tillsyn, utbildning, referenser till partnerbyråer för yrkesutbildning och 
sysselsättningsmöjligheter, pro-sociala aktiviteter och terapeutiskt stöd. Familjer och 
vårdnadshavare kommer också att vara med i programmet. 

Förslag och motiv till beslut 

Föreningen har ansökt om två projekt som de skulle vilja göra i en gemensam lokal 
med fokus på unga som riskerar att hamna i kriminalitet. Det är två stora projekt med 
en svår målgrupp, och det är osäkert om föreningen som inte har haft större projekt 
tidigare är redo att bära ett sådant stort ansvar. Projekten är dessutom lite väl 
ambitiösa då det gäller budget och kostnader och ryms inte inom budgeten för barns 
och ungas fria tid 2020. Förvaltningen föreslår att projektet Från hotbild till förebild 
avslås. 

 

Dalkurd – Musik för alla 

Om föreningen 

Dalkurd FF är en fotbollsförening som grundades i Borlänge 2004 som ett socialt 
projekt och skulle verka som ett alternativ till orolighet och en möjlighet till en bra 
framtid. Det sociala ansvaret har följt med hela vägen och är ett av Dalkurds 
prioriterade mål vid sidan om det sportsliga arbetet. Föreningen flyttade sin 
verksamhet från Borlänge till Uppsala inför säsongen 2018. 

Om verksamheten 

Målgrupp:   9 - 25 år 
Förväntat antal deltagare:  40 - 80 
Söker summa:  212 tkr 
Plats:  Fyrislund, fokus Gottsundaungdomar 

Målet med projektet är att väcka musikintresse och sysselsätta ungdomar under lovet 
med trygga förebilder. Projektet är planerat att äga rum vid föreningens FootYard, 
inomhushall för fotboll med kringutrymmen, i Fyrislund. I lokalerna har en 
privatperson fått möjlighet att bygga en musikstudio som föreningen vill hjälpa till att 
inreda och göra tillgänglig för fler ungdomar under delar av året. Man planerar att ha 
verksamhet under lovveckor samt ytterligare fyra till sex stycken fristående veckor. I 
budget finns det förutom lokal och materialkostnader, kostnader för personal och 
aktiviteter. 
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Förslag och motiv till beslut 

Föreningen menar att de ska samverka med fritidsverksamheter i Gottsunda. Det finns  
dock en studio på Gottsunda fritidsgård, i flera av våra kulturcentrum samt i Gränby 
fritidsgård. Det är svårt att prioritera denna ansökan och förvaltningen föreslår att 
ansökan avslås. 

Arabiska och svenska under ett tak  

Om föreningen 

Föreningens namn är ”Arabiska och Svenska Under ett tak” (ASUT), vilket betyder att 
svenska och arabiska möts och ökar förståelse för varandra. Föreningens syfte är först 
och främst att bygga broar mellan olika kulturer och ge de en naturlig mötesplats. 

Om verksamheten 

Målgrupp:   10-18 år 
Förväntat antal deltagare:  20-30 
Söker summa:  269 tkr 
Plats:  Gränby 

Projektet  är planerat att äga rum i föreningens lokal på Lagerlöfsgatan 44 i Uppsala. 
Föreningen vill utöka tillgänglighet och öppettider för föreningens ungdomar. 
Aktiviteterna ska ske i föreningens lokal minst tre gånger i veckan. 

ASUT vill skapa en meningsfull fritid i en trygg miljö där ungdomar från olika 
bakgrunder kan mötas och delta i aktiviteterna på samma villkor. Målet är att stärka 
barnens identitet och på det sättet bidra till ökad integration och jämställdhet. Genom 
att motverka fördomar bland barn och ungdomar hoppas föreningen ASUT bidra till en 
minskad segregation. 

Förslag och motiv till beslut 

Föreningen har stöd från Idrotts- och fritidsnämnden för sin medlemsverksamhet. De 
har stöd till lokal, medlemsstöd och aktivitetsstöd. Stadsbyggnadsförvaltningen idrott 
och fritid har upptäckt brister i föreningens administrativa rutiner där de har saknat 
verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och bokföringsrutiner. 

Förvaltningen bedömer att denna ansökan handlar om att utöka verksamhet för 
föreningens medlemmar och förslår att den avslås då den verksamheten får stöd från 
Idrotts- och fritidsnämnden.  

 

Danmarks IF - Onside 

Om föreningen 

Danmarks IF, bildat 1932, är en idrottsförening från södra delen i Uppsala kommun. 
Danmarks IF har fotboll, bandy och motionsgymnastik på programmet. Föreningen har 
ca 1600 medlemmar, varav ca 600 är aktiva idrottsutövare. 
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Om verksamheten 

Målgrupp:   7-25 år 
Förväntat antal deltagare:  150 
Söker summa:  750 tkr 
Plats:  Danelids IP för barn och unga från Gottsunda och Sävja 

Onside är ett projekt som syftar till att arbeta samhällsinkluderande mot ungdomar 
som riskerar att få en antisocial livsstil boende i utsatta områden. Initialt kommer 
huvudfokus att ligga på barn och unga i Gottsunda och Sävja, då det finns en påtagligt 
ökande problematik i dessa områden, där allt fler unga går in i kriminella grupperingar 
utan vuxenstöd. Projektet menar till att både kunna tillgodose dessa unga med 
närvarande vuxna, men också skapa engagemang för föreningslivet som motsats till 
den gemenskap dessa unga finner i kriminaliteten. I forskning visas att en tydlig 
riskfaktor för en sådan utveckling är att inte ha en meningsfull och strukturerad fritid. 
Initiativtagare till projektet är Alan Mare som förutom att vara fotbollstränare i 
Danmarks IF även är chef på SiS ungdomshem Bärby. Tanken är att kombinera 
föreningens fotbollskunnande med ideella krafter och kompetens från Bärby. 

Projektets mål är att fler barn och unga ska få tillgång till fotbolls- och fritidsaktiviteter 
genom en engagerad förening. Barnen och ungdomarna kommer förutom fotboll få 
tillgång till kvällsaktiviteter, filmkvällar, sällskapsspel, nattfotboll, sommarläger och 
inspirationsföreläsningar, allt för att presentera ungdomarna för positiva 
sysselsättningar på fritiden. 

Onside planerar för samarbete med både kommunala och externa parter för att 
förankra projektet i områdena men även för att öka känslan av samhällsgemenskap - 
både för unga och vuxna. Projektet kommer ha sin nod i Danelids IP genom Danmarks 
IF som förening, men är i stort inte låst till en specifik plats.  

Förslag och motiv till beslut 

Föreningen vill arbeta på flera fronter, och uppsökande i skolor i Sävja och Gottsunda. 
Kompetens nyttjas från SiS ungdomshem Bärby. Projektet är ambitiöst men något 
spretigt. Förvaltningen menar att det kan vara bättre att inrikta sig på en mindre 
målgrupp åldersmässigt till att börja med samt avgränsa sig geografiskt  genom att 
börja lokalt i Sävjaområdet. Ansökan ryms dock inte inom 2020 års budgetram varför 
förvaltningen föreslår att ansökan avslås.  
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