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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?
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