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Ansökan om stöd till samordnartjänst
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bevilja Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala ekonomiskt stöd till en
samordnartjänst om 590 000 kronor för 2016

Ärendet
Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU) har den 20 oktober 2015
inkommit med en ansökan, bilaga, om stöd till en samordnartjänst. De ansöker om totalt 1
930 000 kronor fördelat med 670 000 kronor för 2016 samt 630 000 kronor för vardera åren
2017-2018.
SIU är en paraplyorganisation för invandrarföreningar i Uppsala och har 43 medlemsföreningar. De driver projekt som främjar integration och demokrati. Flera av dessa
finansieras genom ekonomiskt stöd från olika organisationer såsom Uppsala kommun,
Allmänna Arvsfonden och Arbetsförmedlingen.
SIU uppbär verksamhetsstöd årligen från Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala och har ansökt
om 500 000 kronor för 2016. Tidigare har SIU ansökt och beviljats verksamhetsstöd på
400 000 kronor/år. Av ansökt verksamhetsstöd går cirka 250 000 kronor till fasta kostnader
såsom lokalhyra, internet, radio, möteskostnader etc. Resterande 250 000 kronor ska gå till
deltagande på olika aktiviteter såsom kulturnatten, kulturernas karneval, Stenhagens dag etc.
Lönekostnader ingår inte i SIU:s verksamhetsstöd från Arbetsmarknadsnämnden.
Med anledning av ovanstående samt ansökans innehålls koppling till integrationsinsatser har
ärendet samberetts mellan arbetsmarknadsförvaltningen och kommunledningskontoret.
Föredragning
Fler människor än någonsin tidigare har sökt asyl i Sverige 2015. Mot bakgrund av den stora
inströmningen till landet har antalet asylsökande till Uppsala kommun ökat väsentligt.
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Civilsamhället har en viktig roll att spela när det gäller att ta tillvara på det engagemang och
hantera de utmaningar som har uppstått av flyktingsituationen. SIU har stor erfarenhet av
integrationsinsatser och har en mångfald av medlemsföreningar som också är aktiva i delar av
SIU:s verksamhet.
SIU driver redan integrationsprojekt som är delvis finansierade av Uppsala kommun.
Exempel på sådana projekt är ”Skola för alla” som är ett integrationsprojekt finansierat av
Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun. Ett annat exempel är Uppsala Vision 2030 som
också är ett integrationsprojekt finansierat av Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun.
Mycket arbete och många projekt drivs emellertid med ideella krafter såsom Radio RIU med,
enligt ansökan, cirka 10 000 lyssnare varje vecka och som sänds på 12 olika språk,
föreläsningar och kurser till internationella kvinnokaféet varje år, deltagande i möten dagligen
med myndigheter och civilsamhället samt besvarande av email och telefonsamtal från
medlemsföreningar, myndigheter och andra. Därtill är SIU mycket aktiva i arbetet med
utvecklingen av den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet. I
ansökan menar SIU att det är svårt att möta samhällets behov av deras kompetens och
kunskap när det inte finns någon samordnare som kan arbeta heltid på kansliet som ”kan hålla
i trådarna och ge svar på frågor och insatser från individer, civilsamhället eller myndigheter.”
Därtill skriver SIU att den pågående flyktingsituationen påverkar deras arbetsbelastning
mycket.
Mot bakgrund av de samhällsutmaningar som har uppstått av flyktingsituationen så är det
viktigt att stötta bra initiativ rörande integration från civilsamhället. SIU har erfarenhet och
kompetens rörande integration och är en samarbetsorganisation för invandrarföreningar i
Uppsala och torde anses vara en viktig aktör i frågan.
Ekonomiska konsekvenser
SIU ansöker om stöd i tre år; 670 000 kronor för 2016 samt 630 000 kronor för vardera åren
2017-2018. Medlen som finns avsatta för detta ändamål är av insatskaraktär för
integrationsåtgärder och är inte avsedda som långsiktigt verksamhetsstöd.
Av budget kan man utläsa att lönekostnader uppgår till 550 000 kronor för respektive år. För
2016 ansöker SIU för ”utrustning med mera” som uppgår till 40 000 kronor, vilket torde
behövas införskaffas för samordnartjänsten. Vad gäller övriga kostnader i ansökan så bedöms
dessa täckas av det årliga verksamhetsstödet från Arbetsmarknadsnämnden.
Verksamhetsstödet har dessutom utökats med 100 000 kronor för 2016, och uppgår numera
till 500 000 kronor.
Med anledning av detta görs bedömningen att 590 000 kronor ska beviljas för 2016.
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Kommunstyrelsen i Uppsala kommun

Uppsala den 9 oktob
Ansökan om stöd till en samordnartjänst för SIU, omfattande heltid i tre år f
med 2016

Integrationsarbete, mångfald, kultur och utbildning
SIU är en röstbärare för invandraföreningar, opinionsbildare för våra målgrupper, och
granskare av beslutsfattarna. Som ett exempel har vi haft en tydlig roll i utökandet av
valdeltagandet under valet 2014 i Uppsala. Vi är idag en utförare för alla uppdrag som vi får
från våra medlemsföreningar och myndigheter.
SIU är ett

socialt kapital för Uppsala kommun som skapar tillit och dialog mellan människor
och har ett brett nätverk här i Uppsala och runt i landet. Vi har skapat en social tillit och
förtroende, samt att vi har ett djupt engagemang. Idag har SJU många utbildningskurser för
både kvinnor, nyanlända och flyktingar inom flera områden. SIU har dessutom blivit en
kunskapsförvaltande instans där bl.a. Uppsala universitet och Lindköpings universitet har
efterfrågat samarbete, och hit kominer forskare från t ex Finland och andra EU länder för att
få hjälp med forskningsunderlag om integration och mångfald.
Vår verksamhet är i grunden demokratifrämjande.
Folkgruppsinformation på modersmål och arbete för att motverka social oro
Genom Radio RIU, har vi ca 10 000 lyssnare varje vecka (sändningarna sker även på nätet).
För dessa ska underlag till radiosändningarna tas fram omfattandes ca 5-6 sidor om svenska
samhället och nyheter varje vecka. Dessa ska även översättas till 12 olika språk). Vi ordnar
minst tio föreläsningar och håller i två kurser till Internationella Kvinnokaféet varje år.
Trycket på SJU har ökat de sista åren och efterfrågan och viljan till samarbete har breddats. Vi
deltar i minst två möten dagligen med olika delar av civilsamhället eller med olika
myndigheter. Vi får ca 100 e-mail och telefon samtal dagligen som ska besvaras. Vi upprättar
material och uppdatera SIUs hemsida och Facebook dagligen (mer än 100 000 besökare varje
år). Vi har dagliga kontakter med våra 43 medlemsföreningar. Vi ordnar minst en nationell
konferens i Uppsala varje år om integrationsarbete i Sverige.
SIV, som en röstbärare för invandraföreningar, bör delta i alla möten som gynnar vårt
samhälle. Vi deltar i minst ett trettiotal möten varje månad med olika organisationer eller
myndigheter. Den pågående flyktingkrisen har naturligtvis påverkat vårt arbete mycket.
Allt detta arbete sker med ideella krafter.
Besöksadress:
Skolgatan 18 KV
75 332 UPPSALA

Postgiro: 36 41 41 —2

Telefon: 018 69 45 80

E-mail siu@comhem.se

Hemsida: www.siuppsala.se
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Behovet av SJU är stort i samhället och de flesta möten med olika aktörer och seminarium
sker på dag tid. Det är en stor utmaning att möta behovet och samhällets behov av SIU:s
kompetens och kunskap. Det är inte rimligt att fortsätta detta omfattande arbetet på en ideell
basis.
Därför behöver SJU en samordnare på heltid på vårt kansli som kan hålla i trådarna och ge
svar på frågor och insatser från individer, civilsamhället eller myndigheter. En samordnare
som kan förvalta vårt arbete och jobba för våra kortsiktiga och långsikta arbete och planer.
Kvalifikationer för en samordnare är bl.a. att ha en akademisk utbildning, ha en omfattande
och bred erfarenhet i föreningslivet samt har ett brett nätverk av olika aktörer i Uppsala
kommun.
SIU har fått 400 000 kr i år i särskilt verksamhetsbidrag av Arbetsmarknadsnämnden för att
täcka bl.a. lokalhyran, men bidraget för tjänsten bör kompletteras av kommunstyrelsen.
Stödet från Uppsala kommun är det enda sättet att garantera att SJU fortsätter att växa och
utvecklas som partner i arbetet för ett demokratiskt Uppsala, och inte stannar och kollapsar.
Det är ett mycket stort ansvar som ligger på SIU:s axlar och det är mycket viktig att
Kommunstyrelse i Uppsala kommun fattar ett beslut för att stödja och säkra SIU:s fortsatta
demokratiarbete.
Bakgrund

Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala, SJU, är en paraplyorganisation
för invandrarföreningar i Uppsala och består av fyrtiotre föreningar inklusive bl.a.
föreningarna Uppsalabor mot Rasism, Kvinnor för Fred, Uppsala Young Hockey Club och
Families For International Friendship (FIF) för Uppsala Universitet och SLU. SIU är en
partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
SIU har utvecklats mycket under senaste åren. SJU har blivit en mycket viktig resurs i
Uppsala kommun. SIU etablerades 1986. Organisationen arbetar för en bra och trygg framtid
för medlemmarna. SEJ jobbar arbetar aktivt med olika aktiviteter för att skapa kontakter
mellan svenskar och invandrare för att nå ett hållbart samhälle. Vi stödjer våra
medlemsorganisationer vad gäller organisations- och verksamhetsutveckling. Vårt mål är
också att skapa möjligheter för en bättre social samverkan med andra organisationer,
samtidigt som vi vill förstärka och förbättra de sociala kontakterna med det svenska samhället
och de lokala myndigheterna.
SIUs verksamheter:
• Radio RIU är en unik närradioverksamhet som sänder radio på 12 olika språk samt
via intemet där SJU har lyssnare från ett 30- tal länder. Ca 40 personer är involverade i
RIU verksamheten varje vecka.
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Internationella kvinnokaféet är ett kafé för kvinnor varje måndag, som håller
föreläsningar och kurser för kvinnor. Förra året anordnades två kurser; en simkurs och
en sykurs. Ca 20 kvinnor kommer varje måndag
"Skola för Alla" är ett pågående fadderprojekt i Uppsalas skolor som pågått med stor
framgång sedan 2013. Vi jobbar idag med fyra skolor.
"Bättre liv på äldre dagar" är ett pågående projekt för äldre där seniorer träffas på
tisdagar och onsdagar sedan 2013. Två möten varje vecka i Gottsunda och i staden.
"Uppsala vision 2030" är ett integrationsprojekt "fadderprojekt" som har nått
erkännande på nationell och internationell nivå. Detta startade tack vare Allmänna
Arvsfonden och fortsätter nu med stöd av Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen.
En datorkurs varje onsdag, veckoträff varje torsdag, hembesök och månatliga
kulturkvällar har pågått sedan 2010.
Centrum för Integration och Mångfald "CIM" är ettcentrum som ska strama upp det
interna arbetet och göra SJU bättre rustat att utnyttja den mångfald av kunskaper och
erfarenheter från olika delar av världen som har samlats i Uppsala tack vare stadens
många invandrarföreningar och SIU:s gedigna integrationsarbete.
Flera projekt på landsbygden samt två konferenser för etablering av nyanlända på
landsbygden i samarbete med "Hela Sverige Ska Leva".
År 2013 ingick vii ett projekt med "Upplands Fotobollförbund" syftet var att
nyanlända ungdomar kunde testa på riktigt fotbollsspel på landsbygden. I år har vi ett
samarbete med "Uppsala Young Hockey Club" för att lära nyanlända barn och
ungdomar åka skridskor och prova på hockey.
SJU har varit och är fortfarande mycket aktiva i LÖK process sedan början och
förbättrade en av LÖK principer " Principen om mångfald och integration". Vi sitter i
LÖK:s representationsgrupp (5 organisationer) för alla ideella föreningar i Uppsala
som står i direkt dialog med Uppsala kommun.
SJU är aktiv inom den nationella överenskommelse och den nationella
integrationsöverenskommelsen.
SIU:s ordförande är styrelseledamot i den nationella paraplyorganisation "Sveriges
Föreningar" som består av ca 4000 föreningar i hela landet.

SIV har ordnat i år en nationell konferens den 26-27 september i Uppsala och
civilministern Ardalan Shekarabi invigde konferensen.
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Budget; bilaga 1
Ansökan om stöd till en samordnartjänst för SJU, omfattande heltid i tre år på totalt
1 930 000 kr från och med 2016. År ett 670 000 kr, år två 63000 och år tre på 630 000.
Kostnader
Direkta kostnader

År 1

År 2

År 3

En heltids anställd, 30000/ månad
Socialavgift, m.m.

390 000
160 000
550 000

390 000
160 000
550 000

390 000
160 000
550 000

40 000
30 000
20 000
30 000
120 000
670 000

0
30 000
20 000
30 000
80 000
630 000

0
30 000
20 000
30 000
80 000
630 000

Indirekta kostnader
Utrustning, mm
Seminarium, konferenser, möten
förbrukningsmaterial
Övrigt, revisor, m.m.
Totalt
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