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Kulturnämnden 

Översyn av kulturnämndens stöd till barns och ungas fria tid 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av kulturnämndens stöd till 
barns och ungas fria tid, samt 

att översynen återrapporteras till kulturnämnden i november 2015. 

Sammanfattning 
Från och med 1 januari 2015 har kulturnämnden ansvar för stöd till barns och ungas fria tid, 
dels i form av kommunal fritidsverksamhet, dels i form av stöd till fristående aktörer. Det är 
angeläget att se över formen och strukturen på nämndens nya ansvarsområden inom barns och 
ungas fria tid för att säkerställa verksamhetens kvalitet och effektivitet samt bidra till 
samverkan inom och utom den kommunala organisationen. 

Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade den 9-10 juni 2014 om en ny nämndorganisation för Uppsala 
kommun (KSN-2013-1280), vilken trädde i kraft dem 1 januari 2015. Omorganisationen inne-
bar att kulturnämnden bland annat tog över ansvaret för kultur- och fritidsverksamhet för barn 
och unga, såväl i form av kommunal verksamhet som genom stöd till externa aktörer. 

Exempel på stöd som efter årsskiftet handläggs av kulturförvaltningens avdelning för strategi 
& omvärld är stödet till öppen barn- och ungdomsverksamhet i föreningsform inom kultur-, 
idrotts- och fritidsområdet. Dessa stöd handlades tidigare av uppdragskontoret för barn, 
ungdom och arbetsmarknad under dåvarande barn- och ungdomsnämnden. 
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I samband med kulturnämndens övertagande av ansvaret för stöd till barns och ungas fria tid 
utarbetades inte några rutiner för ansökan och redovisning, såsom blanketter och ansöknings-
tider. Ansökningar har skickats in löpande i vilken form som helst. Detta gör att det blir svårt 
att följa upp stöden, föra statistik samt få en överblick över förbrukad budget och kunna göra 
prioriteringar vid behov. För ett effektivt budget- och handläggningsarbete är det önskvärt att 
se över hur stödformerna inom kulturnämnden på bästa sätt kan samverka med varandra. 

Mot bakgrund av Uppsala kommuns nya organisation bör en översyn genomföras av formen 
och strukturen på nämndens nya ansvarsområden inom barns och ungas fria tid för att 
säkerställa verksamhetens kvalitet och effektivitet samt bidra till samverkan inom och utom 
den kommunala organisationen. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 
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