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 Kommunstyrelsen 
 

Ansökan om bidrag till samverkanslösning med föreningen ISAK 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  bevilja föreningen ISAK 213 040 kr för 2012, maximalt 365 220 kr  för 2013 och 
maximalt 213 040 för perioden 1 januari till 31 juli 2014. 
 
att besvara ansökan i enlighet med bilaga 1. 
 
 
Ärendet 
Föreningen ISAK(I=integration, S=sexually transmitted infections, A=antivåld, K=kunskap), 
en förening som sedan 2006 arbetar med folkhälsofrågor och integration inom målgruppen 
invandrare, ansöker om 373 000 kr per period om 13 månader vardera. Totalt sträcker sig 
projektet från 1 juni 2012 till 31 augusti 2015 (bilaga 2). 
 
Syftet med projektet är att bryta ungdomars passivitet och utanförskap, skapa en naturlig 
mötesplats där alla är välkomna oavsett etnicitet samt öka toleransen mellan människor av 
olika kulturell bakgrund. Projektet avser också stimulera ungdomar med invandrarbakgrund 
att göra positiva val i livet genom att utveckla intressen för fysiska aktiviteter och kreativt 
skapande i gemenskap med andra ungdomar. Projektet vänder sig till ungdomar mellan 16 till 
28 år men har som sekundär målgrupp även vuxna invandrare. 
 
Genom att skapa mötesplatser med kulturverksamhet överbryggs etniska och sociala klyftor. 
Det bidrar också till samverkan samt ökar såväl förståelsen som toleransen människor 
emellan. Genom att i projektet samverka med Grand vill man bryta ungdomars låsning till det 
egna området och tanken är att det ska vara gemensamma aktiviteter mellan Grand och ISAK 
där man varje tisdag arrangerar olika events som riktar sig mot projektets  
målgrupp. På lördagarna kommer aktiviteter förläggas till Gottsunda. 



 
Projektet ska arrangera föreläsningar och aktiviteter tillsammans med ungdomarna och 
programmet inrymmer allt från mat, musik, poesi, litteratur, historia till jämställdhet. 
 
Föredragning 
Tanken med samverkansmedlen är att stödja arbetet med kommunfullmäktiges inriktningsmål 
i kommunens övergripande beslutsdokument, Inriktning, Verksamhet, Ekonomi (IVE) 2012-
2015. Medlen går till projekt som utvecklar en aktiv samverkan med kommunen och kan visa 
vägen mot nya lösningar och arbetssätt. Där sägs också 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.  
 
Vård och bildnings fritidsverksamhet Grand på Trädgårdsgatan i Uppsala är en central plats 
för stadens ungdomar vad gäller musikevenemang och annan kultur. Det har dock visat sig 
svårt att locka invandrarungdomar till de aktiviteter som Grand erbjuder. I aktuellt projekt 
utvecklar Grand tillsammans med föreningen ISAK ett gemensamt program. Det innebär att 
deltagarna i samverkansprojektet ges möjlighet att delta i alla aktiviteter på Grand. Ett 
exempel är den mötesplats som Grand redan idag driver tillsammans med barnombudsmannen 
där ungdomar ges möjlighet att bland annat möta politiker och delta i diskussioner. Denna 
aktivitet ska ingå i projektets program och når därmed nya grupper av ungdomar. 
 
Att regelbundet integrera befintlig verksamhet och aktiviteter inom ISAKs projekt ger 
möjlighet till att fler invandrarungdomar lämnar bostadsområdena och möter andra ungdomar 
och förhoppningsvis hittar gemensamma intressen samt ökar förståelsen mellan varandra. En 
period om 26 månader bör vara tillräcklig för att komma igång med verksamheten och för 
kommunala samverkansparter att ta ställning till om aktiviteterna ska upptas i ordinarie 
verksamhet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunstyrelsen förfogar över medel för bidrag till samverkanslösningar. För 2012 finns 
5 085 480 kr till förfogande. Hittills har kommunstyrelsen per den 11 april 2012 beviljat 
bidrag till samverkanslösningar med 2 328 277 kr . Det föreslagna bidraget ryms därför inom 
befintlig ekonomisk ram.  
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