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Kulturnämnden 
 

Kultursamarbete mellan ett antal Uppsalaföretag och kulturnämnden 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  uppdra åt kulturförvaltningen att ingå en överenskommelse om samverkan med ett antal 
Uppsalaföretag. 
 
 
Sammanfattning 
I föreliggande ärende föreslås att kulturnämnden ingår en överenskommelse kring ett förnyat 
kultursamarbete med fokus på kulturprojekt för ungdomar i åldern 13-25 år och med 
koncentration till Uppsalas ytterområden. 
 
 
Ärendet 
År 2015 inleddes ett kultursamarbete mellan kulturnämnden och två Uppsalaföretag. Avsikten 
var att gemensamt arbeta för ett starkare engagemang från näringslivet i att stötta och utveckla 
kulturlivet i Uppsala och därigenom skapa en attraktivare stad och ett livaktigt kulturliv 
 
I ärendet KTN-2015-0386 fick kulturförvaltningen i uppdrag att ingå ett förnyat 
kultursamarbete med ett antal Uppsalaföretag och återkomma till nämnden med ett förslag till 
nytt samarbetsavtal. Se bil 1. 
 
Det aktuella kultursamarbetet har fått namnet Bygg För Framtiden och är inriktat på kultur- 
och fritidsprojekt av och för ungdomar i åldern 13-25 år, i första hand i Uppsalas 
ytterområden såsom Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja. I uppbyggnadsskedet 
prioriteras projekt i Gottsunda.  
 



2 (2) 
 

En gemensam plattform har tagits fram där lokala kulturprojekt och föreningar kan ansöka om 
näringslivets stöd för kultur- och fritidsprojekt för ungdomar i åldern 13-25 år. Målsättningen 
är att löpande behandla inkomna ansökningar och välja ut de mest lämpliga. Ett viktigt 
kriterium är att projektet ska ha en stark förankring i lokalsamhället.  Handläggningen av 
inkomna ansökningar görs av företagens representanter tillsammans med kommunens lokala 
företrädare och sakkunniga. 
 
För att kunna ta emot och behandla ansökningarna har en enkel hemsideslösning skapats där 
ansökan antingen kan ske skriftligt eller via film, t.ex. från en mobiltelefon. Adressen till 
hemsidan www.byggforframtiden.se Struktur för ansökan samt kriterier och metodik finns 
beskrivet på hemsidan. 
 
Näringslivets roll 
Medverkande företag förbinder sig att finansiera de projektmedel som ska delas ut och 
kulturförvaltningen bidrar med kompetens i urvalsprocessen. Företagen förbinder sig också 
att arbeta för att fler företag, i första hand fastighetsbolag och andra företag engagerade i 
aktuella områden, ansluter sig till samarbetet. De medverkande företagen bekostar hemsidan 
och all administration kring denna och företagen kan också bidra med praktiska råd som 
mentorer. 
 
Kulturförvaltningens roll 
Kulturförvaltningens roll i samarbetet är att dels att sprida information om samarbetet och 
ansökningsmöjligheten i sina lokala nätverk och samarbeten och dels att vara kvalitetssäkrare 
vid val av projekt som stöds. Näringslivet förväntar sig inte att kulturnämnden engagerar sig 
med ekonomiskt bidrag. 
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