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Kulturnämnden 

Samarbetsprojekt studieförbund 2016 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att uppdra åt kulturförvaltningen att bjuda in de studieförbund som är verksamma i Uppsala 
kommun för ett nytt samarbetsprojekt 2016 med samma intention som projektet 2015, samt 

att delredovisa 2015 års samarbetsprojekt på kulturnämnden den 21 april 2016 och samtidigt 
föreslå fördelning av budgeten för 2016. 

Sammanfattning 
Mot bakgrund av att kulturnämnden enligt reglemente för Uppsala kommun bland annat 
ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet, kulturhus och kulturcentra, bygdegårdar samt stöd 
till studieförbund, föreningar och det fria kulturlivet ville nämnden 2015 göra en särskild 
satsning för att nå prioriterade målgrupper. 

Kulturnämnden vill samarbeta med studieförbunden för att de har breda kontaktytor och en tät 
infrastruktur vilket skapar förutsättningar för att åstadkomma mycket verksamhet med en liten 
insats. Nämnden avsatte därför 500 tkr för ett samarbetsprojekt med studieförbunden 2015 
och har reserverat 500 tkr för en fortsättning av projektet 2016. 

Ärendet 
Kulturnämndens mål med satsningen var att skapa ny verksamhet och aktiviteter i 
företrädesvis Gottsunda, Gränby, Stenhagen och S ävja samt på landsbygden. Fokus skulle 
ligga på tonåringar och unga vuxna samtidigt som satsningen också gärna får leda till 
kontaktytor mellan grupper i samhället som traditionellt sätt sällan möts. 

Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Kulturförvaltningen fick i uppdrag att ta fram kriterier för satsningen i dialog med de 
studieförbund som är verksamma i Uppsala kommun. Kriterier har tagits fram och 
studieförbunden har ansökt om att delta. 

Kriterier för satsningen 2015: 
• Varje studieförbund kan söka max 100 tkr. Främsta målgrupperna är tonåringar samt 

unga vuxna. 
• Verksamheten ska vara ny alternativt innebära en verksamhetsutveckling 
• Verksamheten ska i första hand ske under skollov och helger. 
• Start i samband med höst/kulturlovet. 
• Samarbete med fritidsgårdar, ungdomskulturhus, kulturcentra och hembygdsgårdar 

prioriteras. 
• Verksamheten kan genomföras även under våren 2016 men måste planeras och 

påbörjas under 2015. 
• Ansökan ska innehålla beskrivning av verksamhetens innehåll och syfte, målgrupp, 

planerat antal deltagare, tid och plats för genomförande, eventuella samarbetspartner, 
kostnad. 

• Sista ansökningsdag är 31 augusti 2015. 
• Verksamheten ska redovisas efter genomförd satsning dock senast 31 augusti 2016. 

I augusti bjöd ansvarig kulturstrateg in till ett möte i Sävja kulturhus där intresserade 
studieförbund deltog tillsammans med ansvariga för kulturcentra. Motivet var att ge alla 
parter möjlighet att lära känna varandra, testa idéer och identifiera behov innan 
ansökningstiden löpt ut. Vid mötet deltog även chefen för Fritid Uppsala. Tillfälle gavs att 
även gå en rundvandring i Sävja kulturcentrum för att på plats se vilka resurser som finns i 
form av lokaler. Detta möte följdes upp av ett nytt möte i november i Stenhagens Bildnings-
och kulturcentrum. På mötet i Stenhagen var det för tidigt att dra några stora slutsatser av det 
påbörjade samarbetsproj ektet för 2015 men Fritid Uppsala konstaterade att det är viktigt att 
studieförbunden tar kontakt med fritidsklubbar/fritidsgårdar innan de ansöker så förankringen 
är gjord från början. 2015 års satsning kom igång under andra halvan av hösten och ska 
slutrapporteras den 31 augusti. 

Kulturnämnden har i sin verksamhetsplan för år 2016 avsatt 500 tkr till ett fortsatt 
samarbetsprojekt med studieförbund verksamma i Uppsala kommun. Ett nytt samverkansmöte 
är inplanerat i januari. Då kommer man att se över ansökningskriterierna och om det finns 
anledning att revidera dem samt besluta om ansökningsdatum. Föreslaget ansökningsdatum är 
den 15 mars med beslut om fördelning i kulturnämnden den 21 april. 

Under hösten 2016 måste erfarenheter från det första året utvärderas så lärdomar kan dras 
inför en ev satsning 2017. 



Ekonomiska konsekvenser 
Kulturnämnden har i sin budget för år 2016 avsatt 500 tkr till ett samarbetsprojekt med 
studieförbunden. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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