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Politisk styrgrupp för arbetet med 
Uppsala stadsmissions projekt 
Fadderhem 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 

att  utse  socialnämndens arbetsutskott till politisk styrgrupp för det fortsatta arbetet 
med och uppföljningen av Uppsala stadsmissions projekt Fadderhem 

 

Bakgrund 

Sedan oktober 2017 har socialnämnden löpande beviljat Uppsala stadsmission bidrag 
för projekt Fadderhem i Uppsala (SCN-2018-0497, SCN-2017-0339). Beslut om bidrag 
har fattats med sex månader i taget och beslutet för första halvåret 2019 är fattat på 
uppdrag av kommunstyrelsen. Projektet har för närvarande bidrag fram till 31 
december 2019.  Syftet med projektet har i första hand varit att möjliggöra för 
asylsökande ensamkommande unga som blir 18 år, och som har etablerat sig och går i 
skola i Uppsala, att få hjälp och stöd med att hitta boende. Målgruppen har dock 
förändrats över tid. Regeringen har vid tre tillfällen, senast i maj 2019, beviljat tillfälliga 
kommunbidrag för att möjliggöra för ensamkommande barn som fyller 18 år under 
asylprocessen att bo kvar i den kommun där de har etablerat sig under asyltiden. 
Projektet har delvis finansierats av det tillfälliga kommunbidraget och delvis av den 
statliga schablonersättningen för mottagandet av ensamkommande unga. 

Ärendet 

Beslut om bidrag till projekt Fadderhem är fattat till och med 31 december 2019. 
Oklarheter finns kring eventuell förlängning samt att förutsättningarna för projektet 
har förändrats i och med att andelen asylsökande minskar. Många som varit aktuella 
inom projektet har fått tillfälliga uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen 
och många får också avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd eller har så 
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kallade verkställighetshinder. Uppsala stadsmission har under projektets gång 
anpassat stödet utifrån rådande behov och bedömer att det finns ett fortsatt behov av 
stöd till målgruppen. För att nämndens politiker skall kunna följa projektet och planera 
för framtida behov så behöver en politisk styrgrupp utses för det fortsatta arbetet och 
uppföljningen av projektet. 
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Kaisa Björnström 
Direktör 
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