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 Kommunstyrelsen 
 

Ansökan om bidrag för sommarlovsverksamhet i Gottsunda/Mötesplats 
Treklangen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att bevilja föreningen la Softa samverkansmedel om 235 000 kronor för projektet 
Sommarlovsverksamhet i Gottsunda, samt  
 
att besvara ansökan med skrivelsen, bilaga 1 
 
Ärendet 
Föreningen la Softa inkom den 13 maj med en ansökan om samverkansmedel för 
sommarlovsaktiviteter i Gottsunda/Valsätra. De ansöker om 235 000 kronor vilket avser 
kostnader för personal, administration, aktivitetskostnader och utflykter samt inköp till 
servering. 
 
Föreningen la Softa är sedan länge etablerad i Gottsunda/Valsätra och har där arbetat med 
barn och ungdomar, bland annat under jullovet 2012. De ser att oroligheterna bland barn och 
unga ökar under skolledigheterna och att barn rör sig i kretsar där äldre ungdomar utgör ett 
dåligt inflytande. De har sett goda resultat av sin verksamhet i form av minskad skadegörelse 
och oroligheter och vill därför nu ansvara för en liknande verksamhet över hela sommarlovet 
2013 för barn mellan 7 och 12 år (bilaga 2). 
 
Genom att erbjuda en meningsfull fritid med aktiviteter sju dagar i veckan mellan 15 juni och 
23 augusti mellan klockan 14.00 och 20.00 i Mötesplats Treklangens lokaler och utomhus, 
vill la Softa skapa en trygg och meningsfull tillvaro för barn i området. I programmet finns 
bland annat dans, fotboll, spel och workshops samt friluftsaktiviteter.  
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Projektet ska genomföras med hjälp av samarbete med Mötesplats Treklangen som upplåter 
sina lokaler och verksamhetsledaren kommer att ha ett samordnande ansvar. Råd och stöds 
fältsekreterare i Gottsunda kommer att finnas till hands och regelbundet besöka 
sommarlovsaktiviteterna.  
 
Föredragning 
Tanken med samverkansmedel är att stödja arbetet med kommunfullmäktiges inriktningsmål i 
kommunens övergripande beslutsdokument, IVE 2012-2015, att nämnderna i aktiv samverkan 
inom och utom kommunen ska bryta människors utanförskap. Frivilligsektorn och 
näringslivet är viktiga parter i arbetet med att skapa delaktighet. Utanförskap ska brytas 
genom fokus på arbetslinjen. 
 
Samverkan mellan la Softa och kommunal verksamhet är väl förankrad i och med att 
Mötesplats Treklangen och dess aktörer är positiva till projektet och några deltar aktivt under 
hela projekttiden. Aktiviteterna kompletterar också kommunens övriga fritidsverksamhet då 
den sker dagtid. Att ge barn en meningsfull och trygg tillvaro minskar riskerna för 
utanförskap och ger barnen ökade möjligheter till delaktighet och samhörighet i samhället. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsen förfogar över medel för bidrag till samverkanslösningar. För 2013 finns 
5 190 000 kronor till förfogande. Hittills har kommunstyrelsen per den 15 maj beviljat bidrag 
till samverkanslösningar under innevarande år med 3 461 220 kronor. Det föreslagna bidraget 
ryms därför inom befintlig ekonomisk ram.  
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Från: hussien.abowarrad@uppsalaskolor.net  
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Till: Lagerkvist Monika; Lundström Ulf; Aronsson Sofia; Widerholm Wilhelm 

Kopia: Rosendahl Mattias; amaver@hotmail.com; Pettersson Linus; Cleve Johanna 

Ämne:  

  

Ansökan om bidrag för sommarlovsverksamhet i gottsunda/Mötesplats Treklangen 

Bakgrund 

Föreningen la Softa är sedan länge etablerad i Gottsunda/Valsätra. Vi har lång erfarenhet med arbete 
för och med barn och ungdomar i området.  Vi har under flera års tid märkt att det just under 
lovveckorna tenderar att bli oroligare bland barn och unga i Gottsunda med omnejd. Skadegörelse i 
området har varit ett frekvent inslag och barn har rört sig i området och ställt till oro för andra 
verksameter som till exempel Gottsunda biblioteket samt rört sig i kretsar där äldre ungdomar 
utgjort ett dåligt inflytande. Under jullovet 2012 försökte vi därför i samarbete med föreningen Isac, 
Uppsala Kommun och Fredens Hus bedriva lovverksamhet för barn i åldrarna 7-12år i Mötesplats 
Treklangen. Verksamheten blev en succé där vi hade runt 50 barn i verksamhet varje dag. Många 
föräldrar och syskon deltog också och umgicks med varandra vilket var en mycket positiv bieffekt. Vi 
har också konstaterat att skadegörelsen och oroligheterna minskade markant i jämförelse med andra 
lov det året och tidigare år. Vi vill därför fortsätta med och ansvara för en liknade verksamhet som 
sträcker sig över hela sommarlovet 2013. 

Syfte  

Vi vill skapa en trygg tillvaro för barn i området och fylla ett behov som saknas idag. Vi vill skapa en 
meningsfull fritid med aktiviteter varje dag i Mötesplats Treklangens lokaler samt utanför då vi 
planerar att göra minst en utflykt varje vecka under sommarlovet. Aktiviteter som vi planerar är 
dans, fotboll, spel och workshops samt friluftsaktiviteter som utflykter. La Softa har tidigare 
arrangerat mycket uppskattade utflykter till bland annat pilsbo som varit väldigt uppskattade. 

Samarbetspartners 

Vi kommer att samarbeta med Mötesplats Treklangen som upplåter sina lokaler, Familjeenheten 
Råd&stöd som kommer att ha sina fältsekreterare till hands vid behov samt andra föreningar som vill 
samarbeta och ställer upp på la Softas värdegrund om allas lika värde.La Softa kommer under 
sommaren att samarbeta med Vård&Bildning, Mötesplats Treklangen, som upplåter sina lokaler samt 
personalstöd via verksamhetsledaren Mattias Rosendahl. La Softa kommer också att samarbeta med 
Familjeenheten Råd& stöd. Fältsekreterarna kommer regelbundet att delta i verksamheten samt 
skapa trygghetsfrämjande relationer med besökarna. 
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Målgrupp: barn från 7 till 12 år 

Tidsperiod: 15 juni-23 augusti mellan klockan 14.00-20.00 sju dagar i veckan. För detta söker vi bidrag 
för att täcka följande utgifter: 

Personalkostnad beräknat på 80kr/h                                200 000kr 

Administrativa kostnader/marknadsföring    20 000kr 

Aktivitetskostnader i samband med utflykter                     15 000kr 

Inköp till servering tas från befintliga medel           0kr 

Summa sökt bidrag                                                          235 000kr 

                                                                  

För Föreningen la Softa___________________________ 

Organisationsnummer:817605-6595 

Postgiro:1184921-3 
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Ordförande LaSofta ungdomsförening 

Hussien Abowarrad  
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