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Barn- och ungdomsnämnden 

Verksamhetsbidrag till Studiefrämjandet i Uppsala län 

Förslag till beslut 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna redovisning från Studiefrämjandet av Mötesplatsen Kontakten 2013, 

att bevilja Studiefrämjandet i Uppsala län 300 tia för Mötesplatsen Kontakten 2014, samt 

att verksamhetsbidraget tas ur nämndens budget för föreningsbidrag 2014. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att föreningen Studiefrämjandet beviljas ett verksamhetsbidrag för år 2014 
om 300 tkr för Mötesplatsen Kontaktens ungdomsverksamhet. 

Kontoret beviljade på delegation föreningen Studiefrämjandet verksamhetsbidrag om 300 tkr 
för år 2013. Studiefrämjandets ansökan avsåg år 2013 och 2014. Utifrån barn- och ungdoms
nämndens nya delegations- och arbetsordning ska beslut över 100 tkr kronor per år och före
ning beslutas av nämnden. 

Mötesplatsen Kontakten erhåller stöd från barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnde. Kontakten har under flera året bedrivit en integrerande verksamhet 
över åldersgränserna och rekryterar deltagare bland deras etniska föreningar som i sin tur 
uppmuntrar sina barn och ungdomar att delta och engagera sig i föreningslivet i stadsdelarna 
Valsätra/Gottsunda. Kontakten har utvecklats t i l l att bli en mötesplats där deltagarna träffas, 
möts och utvecklas tillsammans. 

Föreningen bedriver en omfattande barn och ungdomsverksamhet som är väldigt uppskattad 
bland deltagarna och flera verksamheter som tidigare avsett äldre deltagare har utifrån ung
domarnas efterfrågan åldersanpassats. Kontakten har en hög tillväxt avseende deltagare och 
volontärer som kommer för att medverka i studiestödscirklarna och t i l l följd av detta har 
slöjdklubbar där barn och ungdomar kan utveckla sin kreativitet genom hantverk inrättats. 
Vidare erbjuder Kontakten studiestöd främst inom Svenska, Engelska, SFI, Matematik, SO 
och NO- ämnena. Bland volontärerna fmns pensionerade behöriga lärare och invandrade högt 
utbildade akademiker, studenter och andra engagerade vuxna. 
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