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K O M M U N KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

Handläggare Datum Diarienummer 
Ulf Lundström 2014-11-21 BUN-2014-1810 

Barn- och ungdomsnämnden 

Redovisning av uppdrag om Sävja kulturcentrum 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna redovisningen, samt 

att delge kulturnämnden och socialnämnden för barn och unga redovisningen. 

Ärendet 

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för planering för start av Sävja kulturcentrum. 
Nämnden har haft uppdraget från januari 2012. Kontoret redovisar med denna handling 
uppdraget. Sävja kulturcentrum invigs den 1 december 2014. 
Föredragning 
Nämnden beslutade 2014-06-12 att ge uppdraget om Sävja kulturcentrum ti l l Syreisen för 
vård och bildning. Från år 2015 övergår uppdraget och hela ansvaret t i l l kulturnämnden. 
För uppdragets utförande fmns en styrgrupp med representanter från kontoret, kulturkontoret, 
kontoret för samhällsutveckling och skolfastighetsbolaget. En projektledningsgrupp fmns 
med representanter från kontoret och kulturkontoret. Under planeringsperioden har 
medborgardialoger anordnats om behov och verksamhetsinnehåll. Lokala undersökningar 
har genomförts om ungas fritidsintressen. 

Vård och bildning har internt en planeringsgrupp med representanter från fritidsgården, 
biblioteket och skolan. Föreningsmedverkan i planeringen finns genom Sävja förenings
nätverk och områdesgrupp. I augusti tillsattses två tjänster 50 % vardera för samordning av 
verksamheter i kulturcentrum och för stöd t i l l och samverkan med ideella organisationer och 
andra kommunala verksamheter. 

Entreprenör är Rekab som levererat färdig byggnation ti l l utsatt datum 2014-10-31. 
Under november månad pågår inredningsarbeten. 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 vx • Fax: 018-727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Uppdrag till styrelsen för vård och bildning 
Nämndens uppdrag ti l l styrelsen för vård och bildning kan sammanfattas enligt följande: 
Sävja kulturcentrum ska vara ett offentligt rum i lokalsamhället och en mötesplats för alla 
boende i området. Genom att erbjuda aktiviteter och lokaler t i l l olika grupper i olika 
sammanhang ska Sävja kulturcentrum vara en plats för bildning, kultur, informationsutbyte, 
lärande och möten mellan generationer och kulturer. 

Kulturcentrum ska samordna verksamheter i Sävja/Bergsbrunna och Nåntuna/Vilan, och vara 
en träffpunkt som bidrar t i l l att stärka samverkan mellan kommunala och civila krafter. Stödet 
til l unga och unga vuxna ska utvecklas för att göra unga delaktiga i lokalsamhället och dess 
utveckling. Kulturcentrum ska vara en mötesplats där organisationer med sammanfallande 
intressen kan samutnyttja lokaler, kompetenser och andra resurser på ett sätt som gynnar alla 
inblandade parter. Lokalerna ska kännetecknas av hög tillgänglighet för olika organisationer 
och grupper och därmed en hög nyttjandegrad. Det nya torget vid Sävja kulturcentrum ska 
vara en plats för rörelse och lek, handel, kultur och möten. 

Sävja kulturcentrum ska rymma: 
Folk- och skolbibliotek. 
Fritidsgård och fritidsklubb. 
Idrottsskolan Sportis. 
Verksamheter och aktiviteter i förenings- och studieförbundsregi. 
Kulturprogram och arrangemang. 
Nya Stordammenskolans undervisning i bild och idrott samt skolans rastverksamhet. 
Idrottsverksamhet. 

Utföraren ska initiera, samordna och utveckla verksamheter som syftar t i l l att: 
Öka utbudet av kultur-och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. 
Öka antalet i Sävja verksamma aktörer; studieförbund, föreningar och ideella grupper. 
Öka antalet verksamma för att stärka områdets identitet och dess civila krafter, samt göra 
unga mer delaktiga i områdets utveckling. 
Erbjuda kulturupplevelser och kulturskapande för alla åldrar. 
Bedriva insatser för flickor och unga vuxna kvinnor. 

Det ska med kontinuitet finnas ungdomsråd för inflytande över verksamheternas innehåll 
och planering. Ideella organisationer ska ges inflytande och organisationer bildade på etnisk 
grund och deras möjligheter att bedriva verksamhet uppmärksammas. I de olika verksam
heterna deltagande barn, ungdomar och vuxna ska ges möjlighet att delta i husråd om 
kulturcentrums utveckling. Det ska finnas en för alla verksamheter gemensam värdegrund, 
likabehandlingsplan, verksamhets- och kommunikationsplan 
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Verksamhet 2015 
De kommunala verksamheter som beskrivs i nämndens uppdrag kommer att ta lokalerna 
i besittning i december 2014. Centralt i uppdraget är att öka utbudet av kultur-och 
fritidsaktiviteter och antalet i Sävja verksamma aktörer genom samverkan med och stöd til l 
ideella organisationer. Dags datum planerar tolv organisationer att bedriva verksamhet i 
kulturcentrum: 

Reginateatern 
Teater workshop och Poetry Slam. 
Målgrupp: flickor, transpersoner 13-16 år. 

Studieförbundet Studiefrämjandet 
- Musikundervisning, danskurser, konstkurser. Målgrupp: 7-20 år. 
- Kultur- och skrivarcaféer. Målgrupp: vuxna 

Sensus studieförbund 
" I love stories", skrivar- och berättarworkshops. Samarbete med fritidsgården 
och biblioteket. 
Målgrupp: 13-16 år. 

Uppsala musikskola 
Musikundervisning. 
Målgrupp: 7-12 år. 

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF 
- Musik och filmverksamhet för flickor. 
- Rock- och populärmusik och inspelningsteknik. 
Målgrupp: 12-20 år. 

Uppsala Kurd FK 
Träffpunkt och fritidsaktiviteter för tonåringar på lördagar och söndagar i samverkan med 
fritidsgården. 

Kulturparken 
"Labbef' öppen teaterverksamhet. 
Målgrupp: 9-16 år. 

Biotopia 
Helgaktivitet för familjer, varje månad presenteras ett tema som följer Biotopias 
Ordinarie tema. 
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Medborgarskolan. 
- Språkkurs spanska för nybörjare 
- Teckning för nybörjare. 
- Förarintyg. 
- Medspråk 
- Bokcirkel, studiecirkel i litteratur 
Målgrupp: vuxna 

Nykterhetsrörelsens bildningsförbund, NBV 
- Kulturcafé. 
- Prova-på-workshops med olika aktiviteter. 
Målgrupp: seniorer 

Träffpunkt Sävja 
Motion och rörelse. 
Målgrupp: seniorer. 

Svenska kyrkan Danmarks församling 
- Caféverksamhet, ungdomsverksamhet, tjejgrupp, samtalsgrupper. 
- Temainriktade samtal - samarbete med studieförbund och IOGT-NTO 
- Författarbesök: 
31 januari, Hillevi Wahl - hälsa/ohälsa 
28 februari, Anna Toss - att resa och skriva 
28 mars, Karolina Ramqvist, mitt författarskap och skrivande 
25 april, Martina Montelius, mitt författarskap och skrivande 

Idrottsföreningar 
Fritidsaktiviteter i sporthallen och/eller på Sävja IP för barn och ungdomar i Sävjaområdet: 
- Uppsala Kurd FK 
- Frötuna Innebandyförening 
- Danmarks IF 
- Uppsala Basket 
- Uppsala Handbollsklubb 

Delaktighet och inflytande 
En hög grad av delaktighet och inflytande ska finnas i kulturcentrum för ungdomar, ideella 
organisationer och verksamhetsdeltagare. Flera insatser har påbörjats eller är under planering. 
Fokusgrupper med ungdomar kartlägger behov och intressen och planerar för start av 
ungdomsråd. Husråd med barn, ungdomar och vuxna från de verksamheter som kommer 
att finnas i kulturcentrum startas vårterminen 2015. Ett biblioteksråd med fokus på barn och 
ungas intressen utvecklas som en arbetsgrupp för att planera bibliotekets program för barn och 
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unga. Ett särskilt projekt påbörjas för initiera samverkan med ideella organisationer bildade på 
etnisk grund. 

För organisationer verksamma i kulturcentrum startas ett kulturcentrum-nätverk för att snabbt 
och enkelt utbyta information, framföra verksamhetsidéer och för gemensam verksamhets
planering. I nätverket ingår både kommunala verksamheter och ideella organisationer. 
Ett särskilt idrottsnätverk planeras med i sporthallen verksamma idrottsföreningar som vänder 
sig t i l l boende i Sävjaområdet. 

I kulturcentrum aktiv organisation undertecknar en överenskommelse om nyttjanderätt som 
reglerar tillgängligheten t i l l lokaler, organisationens verksamhet och samverkan med övriga 
organisationer. 

I uppdraget ingår att utveckla frirum och aktiviteter för flickor och unga vuxna kvinnor. 
Genom samverkan mellan kommunala verksamheter och ideella organisationer kommer bland 
annat följande insatser att erbjudas: 
Reginateatern - teater-workshops. 
Råd och stöd - flerspråkiga mammagrupper. 
Fritidsgården - särskilda träningstider i gymmet. 
Arbetarnas bildningsförbund, ABF - film- och musikskapandekurser. 
Studieförbundet Vuxenskolan - kurser för invandrarkvinnor. 

Kontoret anser med denna redovisning uppdraget utfört. En god grund finns etablerad 
i planeringen för vidare utveckling av insatser enligt uppdraget. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
t.f. Direktör 


