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föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagande 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avsätta ytterligare en miljon kronor för stöd till civilsamhället rörande insatser i 
flyktingmottagandet för 2016. 
 
 
Ärendet 
10 februari 2016 (§ 4) antog kommunstyrelsen handlingsplanen ”Mottagande av nyanlända 
och asylsökande i Uppsala kommun”. I ärendet beslutades att avsätta tre miljoner kronor per 
år under perioden 2016-2018 för stöd till civilsamhället för insatser i flyktingmottagandet. 
Medlen för 2016 har nu utbetalats till ideella organisationer som bedömts kunna göra en 
insats enligt riktlinjerna för föreningsbidraget. Behov av ytterligare medel för insatser i år 
föreligger och bedöms uppgå till en miljon kronor. 
 
Föredragning 
I handlingsplanen ”Mottagande av nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun” framgår 
att ett viktigt mål är att individen snabbt ska bli etablerad i samhället, samt att kommunens 
och det omgivande samhällets resurser ska samlas och användas effektivt i mottagandet. I 
handlingsplanen belyser man också att aktiviteter i föreningslivet kan ge möjligheter till 
sysselsättning, språkträning och socialt sammanhang. 
 
De tre miljonerna som avsattes av kommunstyrelsen till de ideella organisationerna för 
insatser i flyktingmottagandet har gått till många olika slags initiativ och organisationsformer, 
bilaga 1. Det fortsätter inkomma ansökningar rörande bra initiativ från föreningslivet trots att 
medlen för detta ändamål är slut. För att även fortsättningsvis kunna uppmuntra till och 
möjliggöra de bästa insatserna för mottagning och etablering av nyanlända och asylsökande 
behövs mer medel till föreningsbidrag beträffande integration.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen har erhållit en engångsutbetalning från regeringen på 118,8 miljoner kronor för 
att möta det ökade antalet asylsökande och nyanlända samt ensamkommande barn. Av dessa 
tilldelades utbildningsförvaltningen 3 760 000 kronor för att bedriva utökad sommarskola för 
2016. Utbildningsförvaltningen behövde dock inte uttnyttja hela beloppet och 2 856 500 
kronor återstår. Av det statliga anslaget återstår då totalt 18 350 500 kronor. Det äskade 
beloppet ryms inom dessa medel. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
 



Föreningsbidrag flyktingmottagande 2016
Beviljade

Organisation Aktivitet Belopp

1

SIU

Samordnartjänst - för att 

samordna alla intitiativ och 

merarbete som har uppstått 

pga flyktingsituationen.

590 000   

2

SIU

Kulturkvällar - En gång per 

månad hela 2016, för 250-350 

ensamkommande ungdomar 

per gång

100 000   

3

Röda Korsets 

Ungdomsförb.

Medel till bussbiljetter till och 

från Jälla för att bedriva läxhjälp 

på ett boende för 

ensamkommande. Tre 

läxhjälpare per vecka i 25 

veckor.

6 000   

4

Sensus 

stud.förb.

Kurs för ensamkommande  om 

att leva, bo, studera, arbeta och 

umgås i Sverige. 20 pass om 1,5 

timmar. Involverar 40 

ensamkommande.

72 000   

5

Teater Aros

Projekt rörande nyanlända 

ungdomars möjlighet att 

bekanta sig med det svenska 

språket och kulturen genom 

drama. 8 lektionstimmar per 

vecka i 13 veckor.

156 000   



6

Permakultur

Projektstöd gällande 

nyanländas möjlighet att genom 

ekologisk stadsodling få ett 

socialt sammanhang, 

språkträning och arbetsträning. 

Sammanlagt kan ca 50-70 

personer delta i projektet.

231 600   

7

Sv. Kyrkan

Vänskapssamordnare. Projektet 

pågår i ett år med start 

sommaren 2016 och syftar till 

att främja integration mellan 

nya och etablerade Uppsalabor 

genom matchning.

250 000   

8

Sv Kyrkan 

Simskola, tre veckor, i Fjällnora 

för nyanlända, vuxna och 

ungdomar. 40 000   

9

ABF

Sommarskola för 

ensamkommande i det svenska 

språket och samhällskunskap. 

Verksamhet i hela juli och 

inkluderar sammanlagt 24 pers 

+ 5 cirkelledare som själva kom 

till Sve för 3 år sedan.

74 000   

10

Sirius fotboll

Nattfotboll i Sävja för

cirka 50-75 ungdomar/natt i 

åldrar 13-25 år.
37 500 

11

Sirius fotboll

Nattfotboll i Gottsunda för

cirka 50-75 ungdomar/natt i 

åldrar 13-25 år.
37 500 

12

Sirius fotboll

Nattfotboll i Gränby för

cirka 50-75 ungdomar/natt i 

åldrar 13-25 år.
37 500 



13

Sirius fotboll

Nattfotboll i Stenhagen för cirka 

50-75 ungdomar/natt i åldrar 

13-25 år. 37 500 

14

Initcia

Projektstöd gällande 

språkträning och 

samhällsorientering genom 

spädbarnsmassage och 

barnrytmik. Projektet pågår i ett 

år med start 1 sept. Man avser 

att ha 6 grupper med 5-10 

familjer i varje grupp.

226 000 

15

Ronjabollen

Projektet Ronjabollen 

uppskattas ha ca 200 flickor/år 

och att ca 20% av dessa 

kommer till aktiviteterna  

regelbundet. Målgruppen är 

flickor i åldrarna 8-15 år som 

själva är födda utomlands eller 

har föräldrar som är det, som 

bor i resurssvaga områden samt 

lever med vardagsheder.

250 000 

16

Sirius innebandy

Integrerat innebandyläger med 

Sirius ordinarie sommarläger för 

Sirius egna spelare. 

30 ensam-kommande barn 

deltog. Föreläsningar med RK 

för de äldsta deltagarna på det 

ordinarie lägret som handlade 

om ensamkommande barn och 

ungdomars situation.

90 000   



17

Almtuna

Aktiviteter och utflykter för ca 

25 ensamkommande barn och 

ungdomar från Gränby 

fritidsgård. Bl a gjordes resa till 

Gävle för att titta på match 

mellan Almtuna & Brynäs. 

Juniorspelare från 

Gränbyskolans hockey-klass 

deltog aktivt som ledare vid 

sidan om ledare från fritids.

56 700   

18

RFSL

Delfinansiering av festival som 

har fokus på integration och 

inkluderande av nyanlända 

HBTQ-personer. Projektet har 

även en planeringskommitté 

som under året kommer att 

arbeta med att tillhandahålla 

träning i medborgerligt 

engagemang för nyanlända och 

att hjälpa andra föreningar med 

sitt inkluderings- och 

integrationsarbete.

90 000   

19

Ting & Kaka

Hållbar integrering och 

delaktighet genom”Träd In” 

aktiviteter. Träd In”-konceptet 

är ett rum för återhämtning och 

skapande runtom i kommunen. 

Där erbjuds meningsfull 

sysselsättning, studiecirklar 

samt i vissa fall praktikplatser. 

Projektet pågår i ett år med 

start på sommaren 2016. 

250 000   



20

Frilufts-

främjandet

Projektstöd till bl.a. en 

mångfaldskoordinator som kan 

arbeta aktivt med natur- och 

friluftsintegration. Exempel på 

aktiviteter är natur- och 

friluftskurs för vuxna, 

skattjakter för barn, 

integrationsvandringar och 

äventyrsgrupper. 

220 000 

21

Almtuna IS

Hösten 2016

Bl a schemaläggning av 

aktiviteter med hockey för FBK i 

Gränbyskolan samt bjuda in 

elever och familjer på olika 

aktiviteter i integrations-syfte. 

Samarbete med Gränbyskolans 

ledning.

(forsättning på aktiviteter i 

våras och sommar)

70 000   

22

ASUT

Mötesplats för nyanlända där 

de kan erbjudas 

samhällsinformation, 

språkträning och ett socialt 

sammanhang. 63 000 

Summa 2 985 300 kr
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