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Kommunstyrelsen 

Tillfällig resursförstärkning till kulturnämnden  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att bevilja kulturnämnden 2 600 tkr från kommunstyrelens engångsmedel för 
flyktingmottagade för resursförstärkning till fritiden 
  
Ärendet 
Under hösten har allt fler ensamkommande ungdomar hittat till fritidsgårdarna, både de 
kommunala och de externt drivna. De nya besökarna har tillfört mycket till verksamheten och 
fritidsgårdarna fyller ett viktigt syfte i att skapa ungdomarna sammanhang och en positiv 
fritid. Liksom inom andra verksamheter inom kommunen innebär det dock en ökad 
arbetsbelastning, och om inte personalbemanningen räcker till kan mötesplatsen bli otrygg, 
vilket skulle vara negativt för både de gamla och nya besökarna liksom för personalen.  
 
Kommunstyrelsen antog 2016-02-10 ”Handlingsplan för mottagande av nyanlända och 
asylsökande”. I beslutet fanns också ett par riktade uppdrag i form av att-satser direkt till 
kulturnämnden. Under område 5 i handlingsplanen, Fritid och socialt sammanhang, finns 
ytterligare uppdrag riktade till kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen ser att 
verksamheterna behöver en tillfällig resursförstärkning under 2016 för att klara det ökade 
antalet besökare och de nya uppdragen.  

Föredragning 
Under 2015 ökade antalet asylsökande i Uppsala kommun och många ensamkommande 
ungdomar har kommit till kommunen. Under hösten ökade besöksantalet markant på de 
centrala fritidsgårdarna Grand och Café Genomfarten, men även i Gottsunda, Sävja och i 
Stenhagen. Flera andra fritidsgårdar har enstaka nya besökare ur målgruppen. Personalen på 
fritidsgårdarna har beskrivit att deras arbete känns väldigt meningsfullt och att målgruppen 
uppskattar mötesplatsen.   
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För att behålla en trygg miljö på fritidsgården har utförarna KFUM med fritidsgården i 
Gottsunda, Uppsala Kristna råd med Café Genomfarten och kulturförvaltningens egenregi 
genom Fritid Uppsala fyllt på med tillfällig extrapersonal. Café Genomfarten har skickat in en 
ansökan om extra verksamhetsbidrag till kulturförvaltningen för att kunna klara 
förstärkningen, vilket också KFUM har gjort. 
 
Kommunstyrelsen antog nyligen ”Handlingsplan för mottagande av nyanlända och 
asylsökande”. I beslutet finns riktade att-satser direkt till kulturnämnden: 

• att uppdra till kulturnämnden att återkomma med en plan för en snabb start av ett 
kulturcentrum/allaktivitetshus i Gränby, samt  

• att uppdra till kulturnämnden att ta fram en plan för hur kulturcentrumen i Stävja, 
Stenhagen och Gottsunda liksom fritidsgården Grand i city kan bidra i arbetet för att i 
samverkan med frivilligsektorn erbjuda ensamkommande barn och nyanlända en 
meningsfull fritid.  

 
Uppdraget att starta upp arbetet med kulturcentrum/allaktivitetshus finns finansierat i 
kulturnämndens budget 2016, men kan komma att kräva utökade resurser längre fram. Arbetet 
är precis påbörjat – en medborgardialog kommer att ske den 16 mars – och hur verksamheten 
ska organiseras och vilken budget som kan komma att krävas vet kulturförvaltningen först 
senare. För att klara av att erbjuda ensamkommande barn en meningsfull och trygg fritid på 
fritidsgårdarna behövs det dock en akut resursförstärkning till kulturnämnden.  
 
Förutom Grand fyller Café Genomfarten en viktig roll i centrala staden.  Båda ligger i 
närheten av Röda korsets Träffpunkt på Trädgårdsgatan där många ensamkommande som 
ännu inte har fått skolplacering befinner sig dagtid för språkträning. När Röda korset stänger 
kl. 15 på eftermiddagen går många ungdomar vidare till Grand och Café Genomfarten. Båda 
verksamheterna kan ha 90 -100 ensamkommande ungdomar under en eftermiddag/kväll. 
Även i Sävja, Stenhagen och Gottsunda har besökarantalet ökat avsevärt på fritidsgårdarna. 
 
Behov inom kulturförvaltningen fritid 
 
Externa fritidsgårdar t kr 
KFUM Gottsunda och Café Genomfarten  1000 
Totalt externa fritidsgårdar 1000 
    
Fritid Uppsala  t kr 
fritidsgårdar 1 400  
resursförstärkning sommaren 200 
Totalt Fritid Uppsala 1 600  
    
TOTALT 2 600  
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Den positiva fritidsgårdsmiljön förutsätter en trygg verksamhet och för att kunna bibehålla en 
välkomnande stärkande miljö med den ökning av besökare som nu föreligger behöver 
fritidsgårdarna en tillfällig resursförstärkning för 2016. De externa verksamheterna har behov 
av 1 000 tkr i förstärkning, och Fritid Uppsala 1 400 tkr. 
 
Mycket av verksamheten på fritidsgårdarna är under terminerna och kulturförvaltningens 
avdelning Fritid Uppsala har lyft oro för sommaren och vad ungdomarna ska sysselsätta sig 
med då. För att täcka det utökade behovet av såväl aktiviteter som feriearbete så behöver 
Fritid Uppsala förstärka med resurser motsvarande två fritidsledare. De ska framförallt gå till 
utökat öppethållande på Grand i samarbete med Röda korset och andra organisationer samt 
förstärkning på övriga enheter. För ändamålet behövs 200 tkr i resursförstärkning. 
 
För att säkra den öppna verksamheten och möjliggöra en meningsfull och trygg fritid för de 
många ensamkommande ungdomarna som är besökare på fritidsgårdarna behöver alltså 
verksamheterna en tillfällig resursförstärkning på totalt 2 600 tkr år 2016. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
När kommunstyrelsen beslutade om handlingsplanen konstaterades att de dittills identifierade 
extrakostnaderna för verkställande av handlingsplanen uppgick till 21 477 000 kronor, och att 
reservera kvarstående 97 323 000 kronor av engångsmedlen på kommunstyrelsen och uppdra 
till kommunledningskontoret att planera för fortsatta avsättningar av medlen. Där 
konstaterades också att vidare utredningar, analyser och bedömningar kommer att behövas för 
att identifiera vilka ytterligare extrakostnader 2016 års insatser kommer att innebära. 
 
Föreliggande ärende är det första underlaget där extrakostnader direkt kopplade till konkreta 
tilläggsuppdrag i samband med handlingsplanen identifierats och analyserats. Totalt föreslås 
alltså att 2 600 000 kronor av de återstående 97 323 000 kronorna fördelas till 
kulturförvaltningen enligt ovan, vilket lämnar 94 723 000 kronor kvar. 
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