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Idrott- och fritidsnämnden 

Ändrad inriktning i bidragsbudgeten för 2016 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att avsätta 500 000 kronor från bidragsbudgeten till integrationsprojekt under 2016 enligt 
föredragning i ärendet, och 

att delegera beslut inom denna ram för angivet ändamål, i enlighet med den prioritering som 
framgår av kommunstyrelsens beslut om medel till ideella sektorn för främjande av 
integration, till avdelningschefen för idrott och fritid. 

Sammanfattning 
Uppsala kommun står inför stora utmaningar när det gäller att hantera det omfattande stora 
flyktingmottagandet och den integrationsprocess som följer på mottagandet. Boende, vård och 
omsorg samt fritid ska fås till en helhet. I idrotts- och fritidsnämndens uppdrag ingår bland 
annat att arbeta med integration, jämställdhet och jämlikhet samt att tillgodose att barn och 
unga har en aktiv fritid. 

För utvecklingsprojekt kan föreningar ansöka om stöd för att göra särskilda tidsbegränsade 
insatser. Vid bedömning prioriteras bland annat integration och jämställdhetsarbete. Enligt 
nuvarande regler kan stöd uppgå till max 100 000 kronor per år och förening samt förlängas 
upp till max tre år. 

Nuvarande förfarande är relativt omfattande vad gäller krav på projektansökan och 
redovisning. För att underlätta ansökning och öka fokusering på integration föreslås att 
särskilda medel avsätts för detta ändamål och att en nämndöverskridande beredning 
genomförs. 

Ärendet 
Enligt gällande bidragsregler måste de föreningar som ansöker om bidrag vara 
bidragsberättigade samt följa de ansökningstider som nämnden har fattat. Utvecklingsstöd 
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projekt ansöks 1 mars och 1 oktober, därefter tillämpas en "förseningstrappa" där det möjliga 
stödet reduceras enligt följande: 

1-7 dagar: 	 10% 
8-14 dagar: 	 20% 
15-28 dagar: 	 50% 
Mer än 28 dagar: 	Ansökan tas ej upp till behandling 

Förvaltningen ser att detta ansökningsförfarande försvårar arbetet och därmed den insats 
nämnden kan göra för att skapa förutsättningar för en väl fungerande integration med bland 
annat en aktiv fritid. 

För att underlätta ansökningsförfarandet och uttala prioritet för åtgärder som fokuserar på 
integration ser förvaltningen en möjlighet genom att avsätta 500 000 kronor från den 
befintliga bidragsbudgeten för detta ändamål. 

Ansökningsförfarandet föreslås ske på annat sätt, än för gällande utvecklingsstöd till projekt, 
genom att handläggning och beslut sker i samråd med övriga förvaltningar som ingår i 
gruppen: "Gemensam beredning av ärenden rörande integration". 

Förvaltningen ser en möjlighet att få befintliga medel att nå ut till så många som möjligt 
genom att rikta bidrag till alla de föreningar som har ett godkänt organisationsnummer och 
verkar i Uppsala men inte nödvändigtvis är bidragsberättigad enligt gällande regler fastställda 
av idrotts- och fritidsnämnden. Förvaltningen vill även att stödet ska gå till föreningar som är 
villiga att samverka med andra föreningar och/eller organisationer för att få en mer öppen 
verksamhet. Vidare kan genom den gemensamma beredningen säkerställas att insatser görs av 
fler föreningar i skilda områden. 

Till stöd för beslut om insatser ska tillämpas den prioritering som framgår av det ärende som 
kommunstyrelsen avser besluta om avseende de pengar, tre miljoner kronor årligen, som 
avsatt för att stödja den ideella sektorns insatser inom integration. 

De 500 000 kronor som föreslås reserveras för ändamålet hämtas från utvecklingsstöds-
projekt. Då utvecklingsstödsprojekt kan ansökas om två gånger per år har avsatt årsbudget 
fördelats med 500 000 kronor per ansökningstillfälle. Efter det första ansökningstillfället 
avseende 2016-års projekt finns det 357 025 kronor kvar. Det återstår även 142 975 kr från 
2015-års projekt som har återbetalats till förvaltningen genom uteblivna projekt och/eller 
uteblivna redovisningar. 

Förvaltningens har delegation att utbetala bidrag utefter de regelverk som är tagna av 
nämnden. Förvaltningen ser att ett nytt delegationsbeslut måste tas i detta ärende där 
utgångspunkten sammanfattningsvis är att 

- Förenkla ansökningsförfarandet 
- Bredda den krets av föreningar som kan söka 
- Genomföra gemensam beredning över nämndgränsema för att koordinera insatserna 



- 	Prioritera projekt som stödjer integration. 

Ekonomiska konsekvenser 

Med förslag till beslut påverkas inte kostnaden för nämnden under 2016. Utrymmet för andra 
utvecklingsprojekt begränsas dock. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 	 Jan Malmberg 
Stadsbyggnadsdirektör 	 avdelningschef Idrott och Fritid 
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