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Kulturnämnden 

Samarbetsprojekt med studieförbunden, andra delrapporten 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att ta emot rapporten samt godkänna föreslagen fördelning av projektmedel. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har fattat beslut om ett samarbetsprojekt med studieförbunden under år 2015 
och avsatt 500 tkr för projektet. Kulturförvaltningen tog enligt nämndens beslut i dialog med 
studieförbunden fram kriterier som ska gälla för satsningen. Förvaltningen lämnade en första 
delrapport vid nämndens sammanträde i juni 2015. Förvaltningen lämnar härmed en andra 
delrapport från det pågående projektarbetet samt förvaltningens förslag till fördelning av 
projektmedel. 

Ärendet 

Kulturnämnden har i sin verksamhetsplan för år 2015 avsatt 500 tkr till ett nytt 
samarbetsprojekt med de studieförbund som är verksamma i Uppsala kommun. Målet med 
satsningen är att tillsammans med studieförbunden skapa kultur- och fritidsaktiviteter och 
verksamhet i ytterstaden samt på landsbygden i Uppsala kommun för prioriterade målgrupper. 

Kulturförvaltningen har på nämndens uppdrag bjudit in de studieförbund som är verksamma i 
Uppsala kommun för att i dialog med dessa ta fram kriterier för fördelning av medel inom 
satsningen. Förvaltningen fick i uppdrag att återrapportera ärendet vid nämndens 
sammanträde i juni 2015 då nämnden delgavs en första delrapport. Då hade förvaltningen 
träffat företrädare för studieförbunden och för Uppsala läns bildningsförbund. 

Alla studieförbund som är verksamma i Uppsala kommun samt länsbildningskonsulenten i 
Uppsala län bjöds in till ett gemensamt möte den 3 juni 2015. Inför mötet hade nämndens 
tidigare handling i ärendet innehållande bakgrundsbeskrivning och intentioner med satsningen 
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delgivits alla inbjudna. Vid mötet deltog från förvaltningen direktören samt ansvarig 
kulturstrateg. Uppslutningen från studieförbunden var stor (alla utom två deltog) och flera 
studieförbund deltog med flera representanter. Under mötet enades vi om att nedanstående 
kriterier skulle gälla. 

Kriterier för satsningen: 

• 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 samarbetsparter, 
kostnad. 

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

Vid mötet framfördes önskemål från studieförbundsföreträdare om att få träffa de samordnare 
som finns i Gottsunda kulturhus, Stenhagens Bildnings- och kulturcentrum, Sävja 
kulturcentrum samt Treklangen. Ansvarig kulturstrateg bjöd in till ett gemensamt möte den 19 
augusti i Sävja kulturhus för 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 etc. 

Flera medverkande uttryckte önskemål om att träffas igen och ett nytt möte är planerat till den 
7 oktober i Gottsunda kulturhus och Treklangen. Då kommer frågan om marknadsföring av 
satsningen att lyftas. 

Inkomna ansökningar 

Ansvarig kulturstrateg har bjudit in chefen för Fritid Uppsala samt Länsbildningskonsulenten 
i Uppsala län för att i samråd ta fram förslag till fördelningen av medlen. 

Totalt har åtta ansökningar lämnats in till kulturförvaltningen. Alla studieförbund utom Ibn 
Rushd och Kulturens Bildningsverksamhet har lämnat ansökningar. Det sökta beloppet är 
totalt 634 800 kr. Några anökningar omfattar flera olika delprojekt (vilka särredovisas nedan) 
men ingen ansökan överstiger beloppet 100 tkr. 
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Några ansökningar innehåller liknande verksamhet för samma målgrupper i samma områden. 
Kulturförvaltingen samt Länsbildningskonsulenten förordar att alla sökta projekt bifalls men 
att några "bantas" för att rymmas inom angiven budgetram och för att undvika krockar i 
geografiskt område samt målgrupp. I förslaget till fördelning tas hänsyn till prioriterade 
målgrupper, jämställdhet och geografisk spridning. Förvaltningen föreslår i vissa fall en 
geografisk prioritering men vill lämna öppet för flexibilitet i dialog med studieförbunden för 
att utfallet ska bli så bra som möjligt. 

Förslag till fördelning 

Projekt Plats Målgrupp 
/Antal 

Sökt 
belopp 

Förslag 
till för- 
delning 

Film-Foto-Musik 
produktion 

Stenhagens Bildnings- och 
kulturcentrum, Gottsunda 
kulturhus, Sävja Kulturcentrum 
samt studieförbundets egna 
lokaler. 

Två grupper, 
13-17 år, 18-25 
år /60 
deltagare. 

100 tkr 80 tkr med 
priorite-
ring Film-
Foto 

Skapa världens 
Kultur (Musik, 
Sång, Dans, 
Framträdande) 

Sävja Kulturcentrum, Gränby 13-18 år. 
/minst 60 
deltagare. 

100 tkr 80 tkr 

Projekt för unga 
kvinnliga musiker, 
främst Sing and 
songwriters, 
discjokeys och 
skapare av 
elektronisk musik 

Gottsunda, Stenhagen, Sävja i 
samarbete med Kulturhus och 
ungdomsgårdar 

Unga kvinnor 
13-25 år/50 
deltagare 

70 tkr 
(varav 
10 tkr 
lokal- 
kostnader) 

40 tkr 
Priorite-
ring 
Gottsunda 

Café tillsammans 
Samtal om 
antirasism och 
ökad förståelse. 
Fika, cykel, cirklar 

Stenhagen, Gottsunda, Årsta, 
Sävja i samarbete med kulturhus 
och kulturcentra. 

Unga vuxna i 
förorten och 
människor som 
sällan möts./ 
200 deltagare 
fika, ca 20 
deltagare 
cirklar, ca 50 
deltagare 
föreläsningar. 

75 tkr 
(varav 3 
000 
lokalhyra) 

60 tkr 

(EXPO) och 
föredrag. 

Tiny buse. 
Studiecirklar 
byggande av små 
ekohus. 

Skyttorp 10 deltagare i 
alla åldrar. 

34 tkr 34 tkr 

Workshops för 
ungdomar om 
civilkurage, 

Kulturhus/bibliotek/fritidsgårdar 
med god tillgänglighet för 
skola/skolor i närområdet. 

Elever i årskurs 
9 och 
gymnasiet. 

20 tkr 20 tkr 
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fördomar, kultur, 
religion och 
fredsbyggande i 
vardagen. 
Målargrupp för 
unga 

S ävja kulturcentrum 12-15 år. 6 
träffar. 

9,5 tkr 9,5 tkr 

Workshop om 
street dance 
och/eller att DJ:a 

Fritidsgårdar och församlingar i 
Valsätra/Gottsunda, Gamla 
Uppsala/Nyby (Storvreta, 
Bälinge, Björklinge, Almunge) 

13-21 år. Ca 10 
st. workshops. 

35 tkr 35 tkr. 

Unga på 
landsbygden, 
starta och driva 
mötesplatser 

Två lokaler på landsbygden. 
Samarbete med Uppsala 
bygdegårdsdistrikt) 

16-22 år./ca 
100 deltagare. 

100 tkr. 70 tkr. 
Priorite- 
ring en 
lokal i 
första 
hand. 

Text och 
musikproduktion, 
DJ-kurs (varav en 
för tjejer), 
rockskola (varav 
en för tjejer), 
skrivarkurs. 

Stenhagens bildnings- och 
kulturcentrum. Gränby 
fritidsgård, Sävja kulturcentrum. 

13-19 år. 81,5 tkr 62 tkr 
Priorite-
ring 
Stenhagen 

Öppen scenkonst 
och dramakurs. 

Gottsunda, Treklangen samt 
Gottsunda fritidsgård. 

13-19 år med 
särskilt fokus 
på unga 
tjejer./10-15 
deltagare. 

9, 8 tkr 9,5 tkr. 

Totalt 
634 800 
tkr 

Totalt 
500 tkr 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till beslut ryms inom avsatt rambudget för satsningen Samverkansprojekt med 
studieförbunden. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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