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

Handläggare 
Ulf Lundström 
Sofia Aronsson 

Datum 
2013-04-04 

Diarienummer 
BUN-2013-0454 

Barn- och ungdomsnämnden 

Framställan från Föreningen Ungdomens Hus om avtalsersättning 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Föreningen Ungdomens Hus verksamhetsbidrag med 170 000 kr som komplement 
t i l l avtalsersättningen år 2013, 

att avslå ansökan om 10 000 kronor t i l l marknadsföring då det bör rymmas inom givet 
verksamhetsbidrag, 

att finansiera verksamhetsbidraget ur nämndens ofördelade medel inom verksamhetsområde 
Fritid och kultur, samt 

att uppdra t i l l kontoret att inför år 2014 se över uppdrag och avtal med Föreningen 
Ungdomens Hus. 

Sammanfattning 
Föreningen Ungdomens Hus har t i l l nämnden inkommit med ansökan om utökad avtals
ersättning med 180 tkr. Ungdomens Hus får en avtalsersättning med 504 tkr för år 2013. 
Nämnden svarar därutöver för hyresavtal och hyreskostnad med 572 tkr för Ungdomens Hus 
lokaler. Nämnden föreslås bevilja 170 tkr i kompletteranade verksamhetsbidrag för år 2013. 
Vidare föreslås nämnden att en översyn görs av Ungdomens Hus uppdrag och 
avtal inför år 2014. 

Föredragning 
Kontoret har i år genomfört flera uppföljningsmöten med styrelse och verksamhetsledare 
på Ungdomens Hus. Bakgrunden är föreningens framställan om att avtalsersättningen är 
otillräcklig för att klara föreningens verksamhet och uppdrag. Ungdomens Hus fick under 
ett antal år ingen uppräkning av avtalsersättningen. Föreningen beviljades föreningsbidrag 
til l temporära kostnader för t.ex. utrustning, lokalunderhåll, kulturprogram och projekt, 
och kunde på så sätt klara sin ekonomi. 

Antalet unga i verksamheten har ökat bland annat på grund av utvecklingsprojektet Magma, 
som bedrivits med stöd från Allmänna Arvsfonden. Konsert- och programverksamheten har 
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vuxit och är omfattande. Verksamheten omfattar en större besökargrupp än tidigare vilket 
innebär ökat slitage på inventarier och lokalutrustning samt ökade krav på samordning och 
stöd från verksamhetsledarna. För att klara sin ekonomi sänktes verksamhetsledarnas löner 
år 2012 och sysselsättningsgraden för en av ledarna. Kontoret bedömer att detta inte på sikt 
är framgångsrikt om verksamheten ska ges stabilitet, kontinuitet och utvecklas. 

Ungdomens Hus beslaiver i sin ekonomiska redovisning, att de har problem med likviditeten. 
Intäkterna beräknas t i l l 848 tia varav 504 tkr utgör avtalsersättning. De fasta utgifterna 
beräknas t i l l 838 tkr. Av intäkterna finansieras 41 % av egna medel från caféverk-samhet, 
medlemsavgifter och hyresintäkter från bland annat replokaler. 

I Ungdomens Hus framställan finns en väl motiverad specificerad budget och 
konsekvensbeskrivning av effekter om inte intäkterna kan ökas. Kontoret bedömer att de 
beskrivna effekterna kan bli en realitet om inte kompletterande medel tillförs verksamheten 
år 2013. Främst kommer verksamheten inte att kunna integrera resultaten från Magma-
projektet med olika verksamhetsgrupper och fler ungdomar i verksamheten. Verksamheten 
kommer dessutom att sakna medel för oförutsedda kostnader, underhåll av scenanläggning, 
scen och lokaler. Kontoret föreslår att nämnden tillför 170 tkr t i l l Ungdomens Hus i 
kompletterande verksamhetsbidrag. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 


