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Barn- och ungdomsnämnden 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen La Softa 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Föreningen La Softa särskilt verksamhetsbidrag för sommarlovsaktiviteter år 2014 
med 195 tkr ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att föreningen La Softa utifrån deras ansökan och den dialog kontoret fört 
med föreningen, erhåller ett särskilt verksamhetsbidrag om 195 tkr för att under sommaren 
2014 bedriva aktiviteter i Gottsunda i samarbete med Mötesplats Treklangen. 

La Softas målgrupp är flickor och pojkar i åldern 10-16. Föreningen är sedan år 1999 etable
rad i Gottsunda och Valsätra och har en gedigen erfarenhet av att arbeta med barn och ung
domar i området. Tidigare erfarenheter har visat att det just under loweckorna tenderar att bli 
oroligare bland barn och unga i Gottsunda med omnejd. Skadegörelse i området har varit ett 
frekvent inslag och barn som rört sig i området har skapat oro för andra verksameter och rört 
sig i kretsar där äldre ungdomar utgjort ett dåligt inflytande. 

Syftet med sommarverksamheten är att stimulera barn och ungdomar t i l l att göra positiva val 
och väcka deras intresse för olika aktiviteter som kan leda t i l l kreativt skapande senare i livet. 
La Softa har sedan flera år tillbaka i samverkan med andra föreningar och Mötesplats Tre
klangen bedrivit en välbesökt och efterfrågad lovverksamhet. Tidigare har majoriteten av be
sökarna varit pojkar varför föreningen inför sommaren aktivt kommer att verka för att öka 
andelen flickor. Detta genom att ha särskilda tjejkvällar där aktiviteterna planeras utifrån 
workshops. 

Bedömningen är att föreningen La Softa genom sitt långtgående arbete med barn och unga i 
Gottsunda har den erfarenhet som krävs för att kunna bidra t i l l en trygg och meningsfull fritid 
för ungdomarna i området. 
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