
Interpellation från Mohamad Hassan (L) om ekonomiskt stöd till 
Gottsundamammorna 

Sedan initiativet Gottsundamammorna kommit igång så har aktörer från civilsamhället, företag och 
enskilda personer stöttat dem både ekonomiskt och administrativt. Gottsundamammorna har 
numera bildat en förening, Gottsundaföräldrarna, vars syfte är att utveckla Gottsundamammornas 
engagemang och stärka föräldrar i sin roll i de utsatta områdena. Samtliga har alltså bidragit till 
Gottsundamammornas verksamhet förutom Uppsala kommun. Insatserna från Uppsala kommun har 
i relation till kommunens storlek och andras bidrag i praktiken varit näst intill obefintligt. 

Anledningarna till varför Uppsala kommun inte bidragit till Gottsundamammornas verksamhet kan 
vara flera. Det kan bero på att kommunens regelverk för bidragsgivning till föreningar och 
organisationer är utformat på ett sådant sätt som helt utesluter nya organisationer från möjligheten 
till kommunala stöd, även om dessa föreningar och organisationer har värdefull och kvalitativ 
verksamhet. Ett annat problem kan vara bristande ledarskap i sådana frågor. Den rödgröna 
majoriteten har bokstavligen producerat flera avhandlingar om hur exempelvis Gottsunda ska 
utvecklas och tryggheten ska säkras. Men i praktiken stannar det vid dokumenten, i verkligheten så 
fortsätter vardagen som ingenting har hänt. När Liberalerna och alliansen satt vid makten så hade vi 
exempelvis extra resurser till Föreningsstöd som kunde göra skillnad från dag ett och var flexibla och 
mera träffsäkra. Många verksamheter startades tack vare dessa stöd. S, MP och V valde efter valet 
2014 att skrota en flexibel och framgångsrik modell som ersättas av en mer begränsad och 
svårhanterlig fond för sociala investeringar. Konsekvensen blir att föreningar som 
Gottsundamammorna inte kan få något stöd av Uppsala och att kommunen riskerar att förlora ett 
starkt engagemang.  

Stöd behöver dock inte alltid vara en fråga om pengar, utan kan också innebära god vägledning och 
att förse initiativtagare med kontakter och relevant information. Även på denna front finns det mer 
att önska av Uppsala kommun.  

Mot denna bakgrund frågar jag kommunstyrelsens ordförande: 

Varför har Uppsala kommun hitintills inte stöttat initiativet Gottsundamammorna ekonomiskt? 

När tänker kommunstyrelsens ordförande agera för att stöd till föreningen blir verklighet? 

Mohamad Hassan (L) 
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Svar på interpellation från Mohamad Hassan (L) om ekonomiskt 

stöd till Gottsundamammorna 

Föreningens initiativ är mycket lovvärt och kommunen har redan på olika sätt stöttat 

verksamheten i viss omfattning. Framför allt har de bjudits in på olika sätt till befintliga 

strukturer, inte minst genom socialnämndens verksamhet med ungdomsjour som verkar i 

området. De har också bjudits in till och fört dialog med företrädare för olika förvaltningar för 

att stödja dem i förhållandet till kommunen och informera om kommunens olika 

bidragsmöjligheter. 

 

En viktig förutsättning för att kommunen ska kunna lämna ytterligare stöd och konkreta 

ekonomiska bidrag till verksamheten är att de formulerar en ansökan om vad de vill göra och 

vilka medel de behöver för att genomföra den föreslagna verksamheten. Detta har förmedlats 

på olika möten.  

 

En nystartad förening kan dock ha svårt att möta vissa kriterier som kommunen ställt upp för 

föreningsstöd. Kommunens kriterier är väl avvägda och utformade för att vårda skattemedlen, 

kommunens värdegrund och minska risken för otillbörliga bidragstagare. Riktlinjer och dess 

kriterier för föreningsbidrag är politiskt beslutade av respektive nämnd.  

 

Föreningen har därför vägletts till att inleda ett samarbete med Studiefrämjandet, som sedan 

länge bedriver en uppskattad och väletablerad verksamhet i Gottsunda. Samarbetet innebär att 

den nystartade föreningen får stöd i att definiera en plan och formulera en gemensam ansökan. 

Studiefrämjandet kan bidra med sin mångåriga erfarenhet och kunskap kring föreningsarbete 

och Gottsundamammorna med sin kunskap om och nätverk i lokalsamhället. Ett samarbete dem 

emellan har goda förutsättningar att bli lyckosamt. En ansökan till kommunen är under 

framtagande av dem, samtidigt som de också förbereder andra ansökningar.  

 

I interpellationen hänvisas det till tidigare mer flexibla medel, vilket troligen åsyftar på 

dåvarande samverkansmedel för mångfaldssatsningar. Samverkansmedlen har funnits både på 

dåvarande UAN och KS. Även dessa medel krävde en ansökan för att kunna hanteras och 

beviljas stöd, de krävde även politiskt beslut i nämnd eller KS.  Idag finns inte de medlen kvar, 

däremot har kommunen föreningsbidrag riktat mot integrationsarbete, vilka KS beslutade om 

för 2016 (4mnkr), 2017 (3mnkr), 2018 (3mnkr). För 2018 har AMN ansvaret för hanteringen.  

Även dessa finns det politiskt beslutade (KS) riktlinjer som styr.  

 

KS har återbäringsmedel från försäkringsmedel som fördelas till civilsamhälle som gör insatser 

för ökad trygghet. Det är från de medlen gottsundamammorna fick ett mindre finansiellt stöd 

för att kunna bedriva sin nattvandringsverksamhet, i likhet med andra 

nattvandringsverksamheter.  Kriterier för bedömning av fördelning av försäkringsmedlen styrs 

av riktlinjer beslutade av KS.  
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Flera initiativ har alltså tagits för att vägleda den nystartade föreningen på ett konstruktivt sätt, 

och när en ansökan om bidrag snart inkommer ska den behandlas i en positiv anda utifrån 

kommunens kriterier.  

 

Gottsunda-/Valsätraområdet är en viktig del i staden med planerad utveckling till en av 

kommunens stadsnoder. I den fysiska utvecklingen ligger fokus på att bidra till ökad trygghet 

och trivsel, en sammanhängande stad och stadsdel, stadsliv och ökad samhällelig närvaro. På 

samma gång ska områdets mångfald och lokala kraft tas tillvara. Utgångpunkt i arbetet är social 

hållbarhet och dialog. Samtidigt som Gottsunda-/Valsätraområdet går in i ett expansivt skede 

och är ett bra område för de allra flesta att leva och verka i ser kommunen en negativ 

utveckling i form av bland annat social oro och ökad segregering.  Det är oroväckande ur både 

socialt och ekonomiskt perspektiv.   

 

Därför har en handlingsplan beslutats under året för att samordna det kortsiktiga och det 

långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda/Valsätra. En förbättrad och utvecklad 

samverkan med det civila samhället har en central roll i planen och är nödvändiga i arbetet med 

att utveckla området. Det finns många exempel på verksamhet där civilsamhället kan bidra och 

involveras för bättre resultat. I det trygghetsskapande arbetet är trygghetsvandringar, 

nattvandringar, kommunikation och dialog med ungdomar områden där civilsamhället har en 

direkt avgörande roll.  

 

Det är också i det trygghetsskapande arbetet som initiativet Gottsundamammorna (föreningen 

Gottsunda föräldrarna) växt fram på kort tid. Genom nattvandringar och fritidsaktiviteter 

bidrar de till tryggheten i området. Föreningens ambition är att verka för att stärka individer och 

föräldrar på olika sätt genom att stimulera och motivera till utbildning, arbete och meningsfull 

fritid.  

 

 

Erik Pelling  

Kommunalråd (S) 
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