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Fördelning av fondmedel ur Stiftelsen Barnens 
Dag och Samstiftelsen för skollovskolonier 

Förslag till beslut 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar 

1. att tilldela föreningen Uppsala Ponnyklubb ett sammanlagt belopp av 108 800 kr 
för sommarkollo i stallet i juni 2020 från Samstiftelsen för skollovskolonier. 

Sammanfattning 

Idrotts- och fritidsnämnden har i uppdrag att fördela medel ur Stiftelsen Barnens Dag 
och Samstiftelsen för skollovskolonier till barn- och ungdomsaktiviteter under 
som rna rlovet. 

Stiftelsen Barnens Dag har som ändamål att stödja "klena och på annat sätt 
behövande barn genom främjande av den verksamhet som i form av idrott, gymnastik, 
bad och friluftsaktiviteter som bedrivs på Pilsboda 1:1 och Torsborg 13:1 i Sigtuna 
kommun". 

Samstiftelsen för skollovskolonier har som ändamål att "utdela bidrag till verksamhet 
som ger barn i skolåldern boende i Uppsala kommun möjlighet att vistas på landet en 
viss tid under sommarlovet". 

Förvaltningen har fått till sig från kommunledningskontoret att fonderna ska avslutas 
och därmed ska varje respektive fondkonto tömmas, vilket är ett strategiskt arbete 
som kommer att ske under ett par års tid och i samverkan med Fritid Uppsala och RF 
SISU Uppland. 

Postadress: Uppsala kommun, sta dsbyggnadsförva ltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 
E-post: stadsbyggnadsforvaltningenPuppsala.se  
www.uppsala.se   
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Innan Coronaepidemin fanns det i Stiftelsen Barnens Dag 560 000 kr och i Samstiftelsen 
skollovskolonier 390 000 kr. Vi kan anta att dessa belopp har sjunkit något med tanke 
på den rådande situationen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har gett idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att fastställa 
fördelningen av medel urfonderna. Först därefter kan pengar rekvireras från 
kommun ledningskontoret och utbetalas till föreningen. 

Genom att fonderna ska avvecklas var tanken att tillsammans med Fritid Uppsala 
ordna lägerverksamheter med övernattning på Pilsbo i år. Mitt i den planeringen kom 
Coronaepidemin vilket medförde att planeringen lades ned. 

Nu har Folkhälsomyndigheten gått ut med att aktiviteter för barn ska fortsätta som 
vanligt vilket därför åter öppnar upp möjlighet till skollovsaktiviteter. 

lsamråd med ansvariga på kommunledningskontoret har vi beslutat att i år dessutom 
öppna upp för aktiviteter utanför Pilsbo, då vi ser att det kommer vara ännu mer barn 
hemmavid denna sommar. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför idrotts- och fritidsnämnden att ur 
Samstiftelsen skollovskolonier tilldela Uppsala Ponnyklubb 108 800 kr för deras 
aktiviteter under juni och juli månad. 

Till grund för bedömningen är att Uppsala Ponnyklubb gör en betydelsefull insats för 
barn i ett utsatt område. Genom fondmedel kan de se till att barnen får en kostnadsfri 
aktivitet, hälsosamt mellanmål samt att barnen tar sig till och från ridklubben. Därmed 
motarbetar de utanförskap och möjliggör för ekonomiskt utsatta barn- och ungdomar 
till en minnesvärd sommar i lantlig miljö. 

Beredning 

På uppmaning av kom munledningskontoret så har vi hittat sommaraktivitet som 
skulle passa för Pilsbo fondmedel. Förvaltningen har därefter haft täta dialoger med 
ansvariga på kommunledningskontoret för att komma fram till hur vi ska hantera 
medlen i år och kommande år. 

Föreningen sökte från början projektmedel för annan typ av sommarkollo. Efter dialog 
med föreningen så lades sommarkollot om och riktades istället till Gränby och mer 
utsatta barn och unga. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser för nämnden då medlen rekvireras från 
kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Ansökan om fondmedel 

Bilaga: Ekonomisk underlag 
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Bilaga: Övrig information om sommarkollo 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 
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Bidragsnr Skapad av Förening 

13176 Ewa Wennmark Uppsala Ponnyklubb 

Vaksala-Lunda 33 

75594 UPPSALA 

Pilsbo fondmedel 

Föreningar som bedriver särskild sommarlovsaktivitet på Pilsbo eller andra aktiviteter som kan 
likställas med lägerverksamhet på Pilsbo kan söka fondmedel. Fondmedlet riktar sig till särskilda 
sommarsatsningar inte till ordinarie eller återkommande sommarlovsaktiviteter. 
Sommarlovsaktiviteter ska rikta sig till för barn som: Inte har samma möjlighet som andra barn till 
ett aktivt sommarlov, sällan vistas i lantliga miljöer, saknar tillgång till naturbad och frilufts- och 
idrottsaktiviteter på sommaren. 

Föreningsinformation 

Förening 

Uppsala Ponnyklubb 

Kontaktperson för ansökan 

Gabbi Pernler 

Kontaktpersons telefonnummer 

Kontaktpersons e-postadress 

upk@uppsalaponnyklubb.se  
gabriella.pernler@me.com  

Om sommarlovsaktiviteten 
Beskriv vilken typ av verksamhet ni bedriver och vilken målgrupp den riktar sig 
mot 
Erbjuder barn i Gränby möjlighet till aktiviteter i lantligmiljö där de får skapa bekantskap med 
hästen. 
Eftersom barnen i Gränby står långt ifrån föreningslivet och många av de har aldrig bekantat sig 
med djur och natur, så kommer Uppsala Ponnyklubb möjliggöra detta genom att bussa barn fram 
och åter. 
Ca 15 barn per dag finns det möjlighet till att ta emot, samverkan med Uppsala Fritid och 
fritidsklubbarna kommer att skapas för att nå barnen. 
Följande aktiviteter kommer att ingå: 
Hästskötsel, säkerhet i stallet, grundläggande hästkunskap, picknick i skogen, tipspromenader, 
hoppa twist, spela brännboll, spela fotboll, spela boule, rockring, käpphästhoppning, bygga stall 
och pappershästar, måla, rida, teckna, skapa, titta på film. 

Ange startdatum 2020-06-15 
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Ange slutdatum 2020-07-12 

Ange hur många dagar aktiviteten pågår 12 

Ange hur många deltagare som kan delta 45 

Föreningens utgifter i samband med aktiviteten 

Ange hyreskostnad 12 000 

Ange eventuell kostnad för aktivitetsledare 40 000 

Ange eventuella materialkostnader 56 800 

Ange eventuella deltagaravgifter 0 

Ange eventuell egen kontant insats för verksamheten 0 

Specificera om ni har andra kostnader för aktiviteten 

Ansökt bidragsbelopp 
Ange hur mycket fondmedel du ansöker om 108 800 

Bidragsbelopp 0,00 



961 vt 

Kostnader 
Lokal/Anläggning 12 000 kr 
Ledarkostnader 40 000 kr 
Övriga kostnader inkl. mtrl mm 49 800 kr 
Tillfällig medlemsavgift/försäkring 7 000 kr 

108 800 kr 



Kostnadsspecifikation 
lokal- 10 dagar å 1200 kr 
personal - 10 dagar x 8 tim personal x500 kr/h 

Övrigt - Pysselmaterial, priser mm 1200 kr/v, fika och frukt: 10 dagar å 60 kr/dag/pers 
Projekteringstid/Projektansvar/inköp: 500 kr/h x 12 h 
Bussresor 3000 kr / dag 
Tillfällig medlemsavgift/försäkring 

12 000 kr 
40 000 kr 
13 800 kr 
6 000 kr 

30 000 kr 
7 000 kr 

108 800 kr 



unäge STADSBYGGNADSFÖRVAUFNINGEN 

Övrig information om sommarkollo på Uppsala Ponnyklubb 

Sommarkollot riktar sig främst till barn 9-12 år, men andra åldrar kan i mån av plats få 
komma med. 

Särskilda bedömningsgrunder 
• Delaktighet — Föreningen kommer låta deltagarna vara med och välja och planera 

vilka aktiviteter som just den dagen ska innehålla. 
• Jämställdhet och jämlikhet — Det är öppet för alla, killar som tjejer, inga förkunskaper 

krävs och föreningen är noga med att alla ska komma till tals och känna sig delaktiga i 
all deras verksamhet. 

• Hälsa — Föreningen kommer att ha mycket rörelse, varierande aktiviteter för att visa på 
en bredd för att skapa och stimulera till ett intresse och inspirerade till rörelse. Bra 
mellanmål. 

• Nytänkande — Trots att föreningen är en ridskola och ett stall så vill de vara en del av 
sommarlovets alla aktiviteter. De vill visa att det finns så mycket mera olika aktiviteter 
som är roligt. Där de kommer att bland hästskötsel med brännboll, picknick mer mera. 

• Tillgänglighet — Ingen kostnad att delta på sommarkollo, barnen får åka i anordnad 
buss som kommer att plocka upp och lämnar barn på ett par ställen i Gränby 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
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