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Avtal med Uppsala universitet om mångfaldsbyrån ESMeralda 
2017-2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att finansiera mångfaldsbyrån ESMeraldas delprojekt studentambassadörer och Hayat 2017-
2018 med 225 000 kr per år, samt 
 
att upprätta avtal med Uppsala universitet avseende samarbete med mångfaldsbyrån 
ESMeralda 2017-2018. 
 
 
Ärendet 
Utbildningsnämnden har i beslut den 2 november 2016, bilaga, föreslagit kommunstyrelsen 
att se över möjligheten till delfinansiering av två verksamheter inom Mångfaldsbyrån 
ESMeralda, samt att kommunstyrelsen för perioden 2017-2018 ska upprätta ett nytt avtal med 
Uppsala universitet avseende samarbete med ESMeralda. Ledamoten Anna Manell (L) 
lämnade ett särskilt yttrande till beslutet. 
 
Föredragning 
Mångfaldsbyrån ESMeralda (där versalerna står för elev, student, mångfald) drivs av Uppsala 
studentkår för att socialt och etniskt bredda rekryteringen till högre studier. Målgruppen är 
ungdomar från grupper som är underrepresenterade på universitet och högskola, exempelvis 
barn från icke-akademiska hem och barn med annan etnisk bakgrund än svensk. Arbetet 
bedrivs i dagsläget via tre delprojekt – läxhjälp, mentorskapsprojektet Hayat och student-
ambassadörerna. ESMeralda leds av en styrgrupp som består av representanter från Uppsala 
universitet, Uppsala studentkår och Uppsala kommun. 
 
Sedan 2007 finansieras verksamheten till hälften av Uppsala kommun genom utbildnings-
nämnden och till hälften av Uppsala universitet. Detta regleras genom avtal mellan Uppsala 
kommun och Uppsala universitet där det nuvarande löper ut den 31 december 2016. 
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Under perioden 2013-2016 har utbildningsnämnden och Uppsala universitet finansierat 
ESMeraldas tre delprojekt med 450 000 kr var per år. Ersättningen har täckt kostnader för en 
heltidskoordinator, arvoden och övriga tillkommande kostnader.   
 
Utbildningsnämnden beslutade den 2 november 2016 att enbart finansiera delprojektet 
läxhjälp med 225 000 kronor för år 2017-2018. Nämnden bedömer att det finns en efterfrågan 
på läxstöd i grundskolan och att denna insats kan vara ett stöd för eleverna att nå målen. 
Delprojekten Hayat och studentambassadörerna bedöms inte ligga inom ram för nämndens 
prioriterade aktiviteter. I beslutet föreslås kommunstyrelsen se över möjligheten till 
delfinansiering av de två övriga verksamheterna inom ESMeralda. 
 
ESMeraldas studentambassadörer informerar om högre studier i kommunens skolor. 
Studentambassadörerna tillhör själva målgruppen och besöker klasser för att berätta om sin 
väg in till högskolan. Under 2016 träffade studentambassadörerna 228 stycken elever och 
man har också redan ett antal inplanerade besök för vårterminen. Ett samarbete inleddes även 
med föreningshuset Kontakten i Gottsunda vilket resulterat i att ESMeralda utöver sin 
ordinarie målgrupp också kunnat nå ut till unga som varken jobbar eller studerar.  
 
Hayat är ett mentorskapsprojekt där studenter från Uppsala universitetet är mentorer åt elever 
som går på kommunens SPRINT-program. Bland adepterna finns både ensamkommande och 
unga som kommit med sina föräldrar. Mentorerna hjälper eleverna i etableringen genom 
bland annat språkträning, läxhjälp och andra sociala aktiviteter. Under perioden 2017-2018 
kommer förutsättningar för att utöka projektet till att omfatta fler ungdomar att undersökas 
närmare. En utökning sker i så fall inom befintlig budgetram. 
 
Kommunstyrelsen föreslås komplettera utbildningsnämndens beslut om att finansiera 
läxhjälpen genom att finansiera delprojekten Hayat och studentambassadörerna. Därmed 
fullföljs kommunens stöd för hela verksamheten inom ESMeralda. Samarbetet mellan 
kommun, universitet och studentkår kring ESMeralda har pågått under lång tid och 
verksamheten bedöms som angelägen och väl kopplad till kommunens ambitioner inom 
integration och för att minska skillnader i utbildning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för finansieringen av delprojekten är 225 000 kronor årligen för 2017 och 2018. År 
2017 finansieras delprojekten med kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. Inför 
2018 ska kostnaden beaktas i Mål och budget.  
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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upPleatt UTBILDNINGSNÄMNDEN1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 201641-02 

§ 177 

Avtal 2017-2018 med Uppsala universitet avseende mångfaldsbyrån ESMeralda, 
UBN-2016-4120 

Beslut 
Utbildningsnämnden beslutar 

att bevilja Mångfaldsbyrån ESMeralda 225 tkr per år för att bedriva läxläsning i grundskolan, 

att föreslå kommunstyrelsen rör perioden 2017-2018 upprätta ett nytt avtal med Uppsala 
universitet avseende samarbete med mångfaldsbyrån ESMeralda samt 

att föreslå kommunstyrelsen se över möjligheten till delfinansiering av övriga verksamheter 
inom ESMeralda. 

Jäv 
Fredrik Hultinan (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv 

Reservationer 
Christopher Lagerqvist m reserverar sig till fölmån för eget yrkande att verksamheten 
årligen ska vid sidan av aktivitetsgrad även redovisa effekten av erhållna Medel. 

Särskilt yttrande 
Anna Manell (L) lämnar ett särskilt yttrande enligt bilaga 1. 

Ärendet 
Utbildningsnämnden har i verksamhetsplanen för 2016 beslutat att bedöma om tidigare 
politiska satsningar behöver omprövas för att säkerställa reSurser till prioriterade aktiviteter. 

Mångfaldsbyrån ESMeralda (Elev-Student-Mångfald) bedrivs av Uppsala studentkår för att 
socialt och etniskt bredda rekryteringen till högskolan. Verksamheten riktar sig till alla grund-
och gymnasieskolor i kommunen, men i första hand till särskilt prioriterade skolor. För 
verksamheten finns en styrgrupp bestående av företrädare från Uppsala universitet, Uppsala 
studentkår och Uppsala kommun. 

Nuvarande överenskommelse med universitetet sträcker sig till den 31 december 2016. 
Utbildningsförvaltningen föreslår att överenskommelsen inför 2017 omfattar stöd vid 
läxläsning i grundskolan. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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upFleit UTBILDNINGSNÄMNDEN! 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-11-02 

Yrkanden 
Caroline Hoffstedt (S), Linda Eskilsson (MP och Sverker /blund (V) yrkar 
att bevilja Mångfaldsbyrån ESMeralda 225 tkr per år för att bedriva läxläsning i grundskolan, 
att föreslå kommunstyrelsen för perioden 2017-2018 upprätta ett nytt avtal med Uppsala 
universitet avseende samarbete med mångfaldsbyrån ESMeralda samt 
att föreslå kommunstyrelsen se över möjligheten till delfinansiering av övriga verksamheter 
inom ESMeralda 

Christopher Lagerqvist (M) yrkar 
att verksamheten årligen ska vid sidan av aktivitetsgrad även redovisa effekten av erhållna 
medel samt 
att bibehålla nuvarande ersättningsnivå. 

Martin Wisell (KD) yrkar på återremiss. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Martin Wisells (KD) yrkande på återremiss och finner bifall 
till att ärendet ska avgöras idag. 
Ordförande ställer Caroline Hoffstedts (S), Linda Eskilssons (MP och Sverker /blunds (V) 
yrkande mot Christopher Lagerqvist (M) förslag och finner bifall till eget yrkande. 

Votering begärs och genomförs. Nämnden fastställer följande propositionsordning: 
Den som vill bifalla ordförandes förslag svarar ja. Den som vill bifalla 
Christopher Lagerqvists (M) förslag svarar nej. 
Ja-röster ges av: Caroline Hoffstedt (S), Linda Eskilsson (MP), Mattias Kristenson (S), 
Gunilla Oltner (S), Agneta Boström (S), Mohammed Tahir (MP), Sverker 'blund (V), Klas- 
Heiman. Lundgren (S). 
Nej-röster ges av: Christopher Lagerqvist (M), Madeleine Andersson (M), Gabriela Lange 
(M), Anna Manell (L), Unn Harsem (C), Pär Sehlstedt (SD), Martin Wisell (Kl)). 
Därmed beslutar nämnden i enlighet med ordförandes yrkande med 8 ja-röster mot 7 nej- 
röster. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelese, 2016-10-17. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 



KLIA ck- k 

Liberalerna 

19. Avtal 2017-2P13 med Uppsala univerAtet 
avseende mångfaldAyKin ESMeralda 
SÄRSKILT YTTRANDE 
Liberalerna menar att en minskning på bidraget kommer få alltför negativa konskevenser. 
Skolans uppdrag är inte att specifikt minska snedrekryteringen till högskola och universitet. 
Därför fyller samarbetet med universitetet genom studentambassadörerna och 
mentorsprojektet Hayat en viktig funktion för att med studenter, nå ut till elever som annars 
kanske inte skulle uppmuntras att söka sig till eftergymnasiala studier. 

Den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Målet är hennes frihet och 
livschanser. Varje människa är unik och ska få alla möjligheter att utvecklas — oavsett 
bakgrund, begåvning eller styrka. Den övertygelsen ligger bakom det mesta som liberaler 
tagit strid för genom tiderna: demokrati, rösträtt, jämställdhet och inte minst vår envisa kamp 
för utbildning — eftersom friheten att fikna sitt liv börjar med kunskap. 

Anna Manell (L) 
Ledamot UBN 

Oscar Matti (L) 
Ersättare UBN 
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