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Uppsala Tennisklubbs ansökan om verksamhetsbidrag för  
integrationsprojektet Amo Obaida 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja Uppsala Tennisklubb verksamhetsbidrag om 250 tkr för projektet Amo Obaida. 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala tennisklubb har ansökt om 445 tkr för integrationsprojektet Amo Obaida. Projektet 
innehåller aktiviteter i form av öppen tennisträning med portabla nät för barn och unga ute i 
uppsalsas stadsdelar. Föreningen bjuder även in deltagare till UTK-hallen för olika 
evenemang och prova-på dagar.  Kulturförvaltningen föreslår att Uppsala Tennisklubb 
erhåller ett verksamhetsbidrag om 250 tkr, som finansieras ur nämndens budget för bidrag och 
stöd till barns och ungas fria tid. Idrotts- och fritidsnämnden kommer även de ge bidrag för 
delar av projektet.  
 
 
Ärende 
Amo Obaida är ett integrationsprojekt som Uppsala Tennisklubb drivit sedan 2012 och som 
riktar sig till barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden som i vanliga fall inte skulle 
ha möjlighet att få spela tennis. Ansvarig projektledare är tränaren Obaida Alramahi som har 
erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med utländsk bakgrund. 
 
Målet är att tillsammans med skolorna och samverkanspartners öka samhörigheten och 
gemenskapen mellan barn och ungdomar som ofta har olika bakgrund. Barnen är delaktiga i 
aktiviteten och får möjlighet att prova på tennis på lika villkor. Förhoppningen är också att på 
sikt få in intresserade ungdomar i UTK:s ordinarie kursverksamhet. 
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Verksamheten kommer inte bara att vara i UTK-hallen, utan också uppsökande där träningen 
genomförs med portabla nät. Den uppsökande verksamheten riktar sig till skolår 1-5. Genom 
fritidsklubbar och fritidsgårdar vänder man sig till barn och unga i åldrarna 9-18 år. Projektet 
är etablerat i bl.a. Gränby, Gottsunda och Sävja. 
 
Under 2016 planerar man att genomföra öppen verksamhet i form av tennisläger, ”Street 
tennis” i parker och i centrum och ”Social tennis” på söndagar, en sorts drop in-verksamhet 
för barn och unga. 
 
Uppsala Tennisklubb söker ett stöd om totalt 445 098 kr för projektet. Ansökan har riktats till 
både kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden, som har ett utvecklingsstöd för projekt 
som bland annat syftar till att få in nya målgrupper i barn- och ungdomsföreningar. 
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden delfinansierar projektet med ett 
verksamhetsbidrag om 250 tkr. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget ryms inom nämndens budget för bidrag och stöd till barns och ungas fria tid. 
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Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
 
 
Bilaga:  Ansökan och projektbeskrivning 
 Ansökan med kompletterande budget 
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