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Samarbetsprojekt studieförbund 2017 
 
 
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 2017,  
 
att anta de reviderade riktlinjerna, samt 
 
att delegera till avdelningschefen för strategi och omvärld att fatta beslut om tilldelning av 
bidraget för samarbetsprojekt med studieförbunden inom ramen för avsatta medel i 
kulturnämndens budget. 
 
 
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 i samarbete med studieförbunden. Nämnden 
avsatte 500 tkr för ett samarbetsprojekt med studieförbunden 2015 och ytterligare 500 tkr 
2016 och nämnden har reserverat 500 tkr för en fortsättning av projektet 2017.   
 
 
Ärendet 
Kulturnämndens mål med satsningen var att skapa ny verksamhet och aktiviteter i 
företrädesvis Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja 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.  
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Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
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Kulturförvaltningen fick i uppdrag att ta fram kriterier för satsningen i dialog med de 
studieförbund som är verksamma i Uppsala kommun.  

Utvärdering och erfarenheter av projekten 2015/2016 och 2016/2017 
Åtta studieförbund blev beviljade elva projekt 2015. Av dessa var det två projekt som aldrig 
startade, de hade inte hunnit förankras ordentligt. Ett studieförbund genomförde delar av sitt 
projekt och fick betala tillbaka återstående medel och ett projekt förlängdes över hösten 2016 
och ytterligare ett projekt pågår fortfarande. Totalt nåddes 1188 personer varav ”Café 
tillsammans” med NBV i samarbete med Tillsammans för Uppsala stod för 1000 personer. 
Förutom Café tillsammans som verkligen har nått ut på gräsnotsnivå, blev det tydligt att det 
inte är helt lätt att få till samverkan och ett bra samarbete. Vem marknadsför aktiviteten, vem 
ansvarar för att det finns intresserade som vill delta, och hur ska samarbetet gå till på plats. 
Inför nästa period, 2016/2017, förtydligades det i riktlinjerna att projektet måste förankras 
med samverkanspartner innan ansökan. Projekten från 2016 är pågående och kan ännu inte 
utvärderas, men även denna period har samverkan stött på hinder i vissa fall. Det är svårt för 
ett studieförbund som inte normalt är på plats och känner målgruppen att veta vad som är 
intressant samt att hitta kanalen att nå ut till målgruppen.  
 
Förslag till kriterier för satsningen 2017  
Studieförbunden och strateg på kulturförvaltningen samt verksamheter i kulturcentrum har 
haft regelbundna möten för att följa upp projekten. Flertalet av dessa möten har ägt rum i 
kulturcentrum. Det senaste mötet var i Gottsunda, i Mötesplats Treklangen och Gottsunda 
kulturhus, den 27 januari 2017. Då informerade förvaltningen om att kulturnämnden i sin 
verksamhetsplan för år 2017 har avsatt 500 tkr till ett fortsatt samarbetsprojekt med 
studieförbund verksamma i Uppsala kommun. 
 
På mötet mellan kulturförvaltningens ledningsgrupp och studieförbundsrepresentanterna den 
15 februari 2017 diskuterades polariseringen och det hårdnande samhällsklimatet och mötet 
var överrens om att samarbeta kring frågor om demokrati och yttrandefrihet. Utifrån det 
föreslår förvaltningen att samarbetsprojektet 2017 får ett övergripanda tema ”demokrati och 
yttrandefrihet”. För att få större bärighet i projekten föreslår förvaltningen samtidigt att 
studieförbunden får möjlighet att söka för större projekt och att maxgränsen om 100 tkr tas 
bort. Främsta målgrupen är enligt förslaget fortfarande unga och unga vuxna, men att man kan 
söka för projekt som vänder sig till vuxna. Förslaget till modifierade riktlinjer har därefter 
mailats ut till studieförbunden 2017-03-28, med möjlighet att inkomma med synpunkter. Inga 
synpunkter har inkommit. 
 
Förslag kriterier samarbetsprojekt studieförbund 2017 

• Övergripande tema är demokrati och yttrandefrihet. 
• Främsta målgrupperna är tonåringar samt unga vuxna, men projektet kan även vända 

sig till vuxna.  
• Samarbete med kulturförvaltningens avdelningar eller andra föreningar prioriteras.  
• Verksamheten kan starta tidigast hösten 2017 med genomförandetid till och med 

vårterminen 2018. Projektet måste dock planeras och påbörjas under 2017.  
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• Ansökan ska innehålla beskrivning av verksamhetens innehåll och syfte, målgrupp, 
planerat antal deltagare, tid och plats för genomförande, samarbetspartner, budget med 
kostnader och eventuella intäkter och vilket belopp studieförbundet söker.  

• Samarbeten ska vara förankrade med berörda samverkanspartners innan ansökan sker.  
• Sista ansökningsdag är den 31 maj 2017  
• Verksamheten ska redovisas efter genomförd satsning dock senast 31 augusti 2018. 

Förvaltningen föreslår att sätta sista ansökningsdatum till den 31 maj 2017 med delegation till 
avdelningschefen för strategi och omvärld att fatta beslut om fördelning inom nämndens 
budget. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kulturnämnden har i sin budget för år 2017 avsatt 500 tkr till ett samarbetsprojekt med 
studieförbunden. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
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