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Barn- och ungdomsnämnden 

Ansökan från Arstakyrkan Vaksala församling om föreningsbidrag till 
mellanstadieverksamhet 

Förslag till beslut 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 

att för mellanstadieverksamhet på Arstakyrkan bevilja Vaksala församling bidrag med 
381 229 kronor för tiden 1 september 2014 t i l l och med 30 juni 2015. 

Sammanfattning 
Vaksala församling ansöker om bidrag ti l l fritidsverksamheten på Arstakyrkan med 544 861 
kronor. Mellanstadieverksamheten på Arstakyrkan etablerades 2007-2008 har från och med 
dess fått årligt stöd från barn- och ungdomsnämnden. Kontoret föreslår att bidraget, precis 
som tidigare, ges för två terminer i taget. Förslaget är att mellanstadieverksamheten beviljas 
bidrag med 381 229 att finansieras ur grundskolans budget för fntidsklubbsverksamhet. För 
det sökta bidraget som avser höstterminen 2015 kommer att beslutas av berörd nämnd inför 
läsåret 2015/2016. 

Ärendet 
Fritidsverksamheten på Arstakyrkan etablerades i samverkan med barn- och 
ungdomsnämnden under år av social oro i stadsdelen. Arstakyrkan är en viktig resurs i 
stadsdelen och har en etablerad samverkan med skola, socialtjänst och polismyndighet samt i 
stadsdelen aktiva föreningar. Kyrkan har ändamålsenliga lokaler för verksamheten i 
fritidsgårdsliknande miljö. 

Fritidsverksamheten för skolbarn i årskurs fyra t i l l sex är öppen tre dagar i veckan 13.30-
17.30 under skolans terminer. På skolans terminslov anordnas utflykter och läger 
Verksamhetsåret 2013-2014 var 70 barn inskrivna i mellanstadieverksamheten. 

På sommarlovet erbjuds barnen att delta på sommarkollo i Graneberg, som barn- och 
ungdomsnämnden givit bidrag t i l l ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Postadress: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: www.uppsala.se 
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I fritidsverksamheten arbetar kyrkan med värdegrund, ungas delaktighet och inflytande, 
jämställdhetsfrågor och barnkonsekvensanalyser. Verksamheten har en tydlig verksamhetsidé 
och struktur och ingår i ett sammanhang i stadsdelen. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
Tf direktör 


