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 Socialnämnden 

RFSU- ansökan om föreningsbidrag avseende utbildningsinsatser 
riktade till ensamkommande barn samt personal vid nämndens 
interna och externa boenden för ensamkommande barn  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja RFSU Uppsala bidrag med  75 200 kronor för att genomföra utbildningsinsatser 
riktade till ensamkommande barn samt personal vid nämndens interna och externa boenden 
för ensamkommande barn.  
 
Sammanfattning 
Socialnämnden har uppdragit till förvaltningen att utarbeta ett förslag på utbildningsinsatser 
riktade till ensamkommande barn samt personal på nämndens interna och externa boenden för 
ensamkommande barn.  
 
Uppdraget bygger på ett yrkande av Mohamad Hassan (L) att socialnämnden ska säkerställa 
utbildningsinsatser för alla ensamkommande barn i Uppsala kommun.  
 
I yrkandet påtalas behovet av en smidig integrationsprocess för de barn och ungdomar som 
kommer till Sverige. I enlighet med yrkandet föreslås att alla ensamkommande barn och 
ungdomar ska erbjudas utbildning i jämställdhet, samhällets normer och sex- och samlevnad i 
direkt anslutning till ankomsten till Uppsala.  
 
Förvaltningen föreslår nämnden efter dialog med föreningen RFSU Uppsala att inleda ett 
samarbete med föreningen i syfte att erbjuda utbildning till personal vid nämndens interna och 
externa boenden för ensamkommande barn samt utbildningsinsatser som riktar sig direkt till 
ensamkommande barn.   
 
Syftet med utbildningsinsatserna är att dels ge personal verktyg att bemöta frågor som uppstår 
i möten med ensamkommande barn på boendet, i möten med socialtjänsten och i möten på 
andra platser och att dels ge ungdomar som ännu inte har börjat skolan eller inte har någon 
lång skolgång bakom sig kunskap i sexuell hälsa, rättigheter, normer, anatomi med mera.  
 
Ärendet 
De barn och ungdomar som kommer ensamma till Uppsala idag och bor på boenden av olika 
slag och vistas på kommunens lokala mötesplatser behöver i likhet med alla barn och unga 
trygghet och sammanhang. I väntan på skolplacering ökar trycket på mötesplatser, på civila  



samhällets aktörer men även på de boenden som tar emot alla barn och ungdomar. Under den 
tiden är det viktigt att de vuxna som dagligen möter dem kan ge dem en allmän 
samhällsorientering.  
 
Förvaltningen föreslår utifrån förd dialog med föreningen RFSU och den till nämnden 
inkomna ansökan att bevilja föreningen ett bidrag avseende utbildningsinsatser riktade till 
personal vid nämndens interna och externa boenden för ensamkommande barn samt 
utbildningsinsatser som avser samhällsorientering, sexuell hälsa och normer, direkt riktade till 
ensamkommande barn.  
 
De direkta insatserna ska genomföras med hjälp av tolk samt RFSU:s metodstöd ”Sex på 
lättare svenska”. Metoden är utarbetad genom RFSU på en nationell nivå och har nått 
framgångar, både i och utanför Uppsala. Specialutbildade informatörer kommer att hålla i 
dessa pass på specifika platser där ensamkommande ungdomar samlas. Insatserna bör ske i 
dialog och i samverkan med ansvariga för de mötesplatser och övriga arenor i kommunen som 
i dagsläget tar emot målgruppen i sin verksamhet, alternativt erbjuder en verksamhet särskilt 
avsedd för målgruppen så som exempelvis Röda korset. Tanken är att utbildningen ska äga 
rum i trygga sammanhang och under former som inbjuder till samtal.  
 
Insatserna som riktar sig till personal vid våra interna och externa boenden kommer att bestå 
av tre delar:  

• Grundläggande juridik  
• Drogprevention 
• Sexuell hälsa  

Utbildningen i juridik och drogförebyggande arbetet görs inom ramen för förvaltningen. De 
utbildningspass som berör sexuell hälsa kommer att genomföras av RFSU.  
Sammantaget erbjuds totalt tio utbildningstillfällen, fem till respektive målgrupp.  
 
Förvaltningen kommer efter det att utbildningen slutförts följa upp insatsen genom att skicka 
en enkät till personalen i syfte att undersöka hur de upplevde kursen och om den varit till 
nytta.  
 
Syftet med utbildningsinsatserna är att ge personal verktyg att bemöta frågor som uppstår i 
möten med ensamkommande barn på boendet, i möten med socialtjänsten och i möten på 
andra platser. Vidare ska barn som ännu inte har börjat skolan eller inte har någon lång 
skolgång bakom sig erhålla grundläggande kunskap i sexuell hälsa, rättigheter och 
skyldigheter, normer, anatomi med mera.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget för utbildningsinsatserna kommer att finansieras ur nämndens budget för 
flyktingmottagande.   
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Jan Holmlund 
Direktör 
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Utbildningsinsatser riktade till personal och ensamkommande 

barn och ungdomar 

RFSU Uppsala rekommendation täcker ett föreningsbidrag om 75 164:- för en 

utbildningsinsats med alternativ till uppföljning för målgruppen. 

Bakgrund 
RFSU har tagit fram ett sexualupplysningsmaterial på lättare svenska som är riktat mot 

språkintroduktionsklasser. Materialet är det första i sitt slag då det tar upp allt från anatomi 

och könssjukdomar till normer, relationer och sexuella rättigheter med hjälp av övningar 

med mycket bilder. RFSU har under hösten 2015 och våren 2016 utbildat 

samtalsledare/informatörer för att kunna möta denna grupp. Utvärderingar från projekten i 

Stockholm och Göteborg visar på att denna utbildningsinsats har gett personerna som 

innefattas av utbildningen verktyg och ord för att prata om kärlek, sex, relationer och 

kroppen. 

Mål 

1. Att ge personal till verksamheter som involverar unga och unga vuxna (UUV) 

ensamkommande på HVB-boenden, språkintroduktionsklasser eller andra platser där 

UUV ensamkommande rör sig verktyg för att prata sexualitet och sexualupplysning. 

En inspirationsföreläsning. 

2. Att ge ensamkommande UUV kunskap i sexuell hälsa, rättigheter, normer, anatomi 

etc genom träffar på Röda Korset, Café Genomfarten och Grand. 

Målgrupp 

100-150 personer som arbetar med UUV ensamkommande som håller på att lära sig svenska 

alternativt precis nyanländ till Sverige. Det kan vara personal på HVB-hem, personal på 

placeringsenheter, personal som arbetar med olika typer av verksamheter i Uppsala län. 

Översikt uppdrag 

RFSU Uppsala vill erbjuda Uppsala kommun en inspirationsföreläsning i form av 

sexualupplysning på lättare svenska riktade till målgruppen UUV ensamkommande. 

Metoderna är utarbetade av RFSU på en nationell nivå och har nått stora framgångar vid 

samtal om sex, kärlek, relationer och kroppen. Specialutbildade informatörer som inom 

RFSU har gått en 60 timmars utbildning kommer att vara samtalsledare på verksamheterna 

Röda Korset, Café Genomfarten och Grand, och utgå från RFSU:s metodmaterial. 

Uppdrag 
En större utbildningsinsats till målgruppen sker i samarbete med socialförvaltningen där 

RFSU Uppsala håller en inspirationsföreläsning om 1,5 timme om hur en kan prata med UUV 

om sex, kärlek, relationer och kroppen utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. RFSU 



rfsu 

Uppsala delger några av sina RFSU:s metoder. Utbildningsinsatsen kommer att ske fem 

gånger med max 30 personer per inspirationsföreläsning. 

Uppdraget innefattar även att besöka Röda Korset, Café Genomfarten och Grand vid tre 

tillfällen per verksamhet för att kunna gå igenom alla centrala teman (se nedan). 

Budget för RFSUs samarbete med socialförvaltningen  

Utbildningsinsats för personal som arbetar med UUV ensamkommande. 

Inspirationsföreläsning på två timmar uppdelat på fem tillfällen. 

500:-/tim (brutto) x 1,3142 (skatt och sociala avgifter) = 657,1:-/informatör 

657,1:- x 2 timmar = 1314,2:-/tillfälle 

1314,2:- x 5 tillällen = 6571:- för fem tillfällen 

Summa: 6571:- 

Utbildningsinsatser direkt riktade till UUV ensamkommande. 

Arvodeskostnader utbildningsinsats riktad direkt till UUV ensamkommande: 

940:- x 3 informatörer = 2820:- för arvode för informatörer/tillfälle 

2820:- x 3 tillfällen: 8460:- per verksamhet för tre tillfällen (en utbildningsinsats) 

8460:- x 3 tillfällen: 25380:- externa besök för RFSU tre tillfällen å tre timmar på alla tre 

verksamheter (Röda Korset, Café Genomfarten och Grand) 

Summa: 25380:- 

Materialkostnader 

300:- x 3: 900:- RFSUs metodmaterial Sexualundervisning på lättare svenska 

Summa: 900:- 

Framtagande av 2 st utbildningsupplägg 

657,1:-/person x 16 timmar = 10 513:- 

Summa: 10 513:- 



rfsir?, 
Utbildningsresurser 

Två tillfällen sker dagtid (fika) och tre tillfällen sker middagstid (mat). 

Fika 50 kr/60 deltagare = 3000:- x 2 = 6 000:- 

Mat 90 kr/ 90 deltagare = 8 100:- x 3 = 24 300:- 

300 kr utkörningsavgift x 5 tillfällen = 1500:- 

Summa: 31 800:- 

Lokalhyra 

RFSU Uppsala har ett samarbete med Sensus vilket möjliggör att vi kan hyra deras lokaler 
kostnadsfritt. 

TOTAL SUMMA: 75 164:- 

Utbildningsinsatsen på varje verksamhet (Röda Korset, Café Genomfarten och Grand) 

kommer att genomföra en kvalitetssäkring i form av en utvärdering som både personal och 
UUV får skriva. 

Utbildningsinsatsen till UUV på lättare svenska utgår ifrån åtta centrala teman: 
1) Att vara och gilla Om homo- hetero- och bisexualitet samt sam- och olikkönade sexuella 
handlingar. 
2) Könssjukdomar och testning Om sexuellt överförbara infektioner, hur de kan överföras, 
symptom och hur man kan testa sig. Vi lyfter särskilt information kring klamydia och hiv. 
2) Säkrare och osäkert sex Om olika sexpraktiker, preventivmedel & befruktning. Fokus är på 
användande av kondom och grundläggande kunskap om hur kondom används på bästa sätt. 
3) Kroppen och kåthet, eller inte. Om lustanatomi (ord och fakta om könsorgan med 
lustfokus), vad som händer när det tänder och att alla ser olika ut. 
4) Gränser och respekt. Om ömsesidighet, om rätten att sätta sina egna gränser samt 
ansvaret att respekter andras gränser. 
5) Hur gör man? Om olika sätt att ha sex. Fokus är på individen själv som bestämmer hur och 
om hen vill ha sex. Vi pratar om onani, problematiserar oskuldsbegreppet och myten om 
mödomshinnan. 
6) Mottagningar .  och frågelådor. Om vart en kan vända sig om en har frågor, vill prata med 
någon eller bli undersökt. 
7) Lagar och rättigheter. Om Sveriges lagar och rättigheter gällande kroppen, sex, kärlek och 
relationer. 
8) Anonyma frågor. I anslutning till passen kommer eleverna få chansen att ställa anonyma 
frågor. 



Om föreningen 

RFSU Uppsala har i över tio års tid varit en stadigt växande förening som i dagsläget har två 

anställda på totalt 90 %. Vi har en aktiv förening som driver verksamhet på många 

plattformar under ett verksamhetsår. Vår lokal är belägen i Sensus lokaler på Västra Ågatan 
16. 

RFSU Uppsalas verksamhet har fokus på att ge sexualundervisning till UUV, både i och 

utanför skolan, och på olika sätt. Vi träffar ca 1000 unga och unga vuxna per år och det 
antalet är stadigt ökande. 

Vår förening har i dagsläget ca 250 medlemmar, av varierande aktiv grad. Vår styrelse består 

av sex personer som träffas i regel var tredje vecka. 

Kontaktpersoner 

Matilda Strömberg, projektledare sexualupplysning på lättare svenska 

matilda.strombergPrfsu.se   

0701821222 

Andreas Örnevall, ordförande RFSU Uppsala 

Andreas.ornevallPrfsu.se   

073 903 40 17 

Datum och ort 	 Datum och ort 

s 

Andreas Örnevall 	 Matilda Strömberg 

Ordförande RFSU Uppsala Projektledare RFSU Uppsala 
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