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Kulturnämnden 

Särskild verksamhetssatsning för asylsökande 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att godkänna förvaltningens förslag på kriterier för kulturnämndens särskilda verksamhets-
satsning för asylsökande, gällande en första fördelningsomgång, samt 

att uppdra till förvaltningen att utveckla kriterier inför höstens omgång, med utgångspunkt i 
den behovsanalys som sker under våren. 

Sammanfattning 
Kulturnämnden fastslog 2015-12-10 § 200 (KTN-2015-0557) att avsätta 400 tkr till en 
särskild verksamhetssatsning för asylsökande. Kulturförvaltningen föreslår att stödet fördelas 
vid två omgångar under året och framtagna kriterier föreslås gälla den första omgången under 
våren 2016. 

Ärendet 
Kulturnämnden fastslog 2015-12-10 § 200 (KTN-2015-0557) att ur 2016 års budget avsätta 
400 tkr till en särskild verksamhetssatsning för asylsökande. Kulturnämndens ordförande 
initierade 2015-12-16 i en ordförandeberedning med kulturdirektören att kulturförvaltningen 
tar fram förslag på kriterier för stöd inom satsningen. Föreslagna kriterier finns i ärendets 
bilaga. 

För att förkorta handläggningstiden föreslår förvaltningen att nämnden fattar beslut om en 
första stödomgång med handlingar på bordet vid nämndmötet 15 mars. 
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Under våren kommer flera aktörer att göra behovsanalyser på asylboenden, däribland Röda 
korset och Arbetsförmedlingen. Uppsala kommun planerar också att inrätta en samordnings-
enhet för flyktingmottagande som under våren ska se över befintliga behov och stödformer i 
kommunen och föreslå förändringar i bidragsformer och riktlinjer. 

Förvaltningen föreslår därför att medlen fördelas vid två omgångar under 2016, för att inför 
den andra omgången kunna anpassa kriterier och fördelning till de behov som konstaterats 
bland asylsökande. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget ryms inom ramen för nämndens beslutade budget. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bemhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga. 	Kriterier för kulturnämndens särskilda verksamhetssatsning för asylsökande, 
omgång 1 
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Kriterier för kulturnämndens särskilda verksamhetssatsning för 
asylsökande, omgång 1 

Bakgrund 
Uppsala kommuns kulturnämnd avsätter 400 000 kronor för att ge kulturlivets aktörer möjlighet att 
med kort varsel planera och genomföra kulturinsatser riktade till asylsökande i Uppsala kommun. 
Stödet fördelas vid två omgångar under 2016, och dessa kriterier gäller för den första omgången. 

Insatserna ska bidra till att göra Uppsala till en öppen och solidarisk kommun avseende flykting-
mottagande och särskilt avseende ensamkommande barn enligt kulturnämndens inriktningsmål från 
kommunfullmäktige, genom att möjliggöra insatser som stödjer nyanlända och asylsökande i 
kommunen. 

Tidplan 
Utlysning den 15 februari, sista dag att söka är måndagen den 29 februari. Beslut om stöd fattas av 
kulturnämnden den 15 mars. Insatserna ska genomföras senast den 20 juni och återrapporteras under 
augusti månad. 

Vem kan söka? 
Medlen kan sökas av kulturlivets aktörer i Uppsala kommun. 

Vad kan man söka för? 
Medel för direkta kostnader för att kunna genomföra kulturinsatser för asylsökande; exempelvis 
program, resor, material och dylikt. I ansökan ska tydligt anges vilka kulturaktiviteter som ska 
genomföras och hur många man uppskattar kan deltaga. Högsta belopp per ansökan är 50 000 kronor. 
En ansökan kan omfatta flera olika insatser. F-skattsedel ska biläggas ansökan om förslaget innehåller 
utbetalning av lönekostnader. 

Ansökningsförfarande 
Ansökan görs på kulturförvaltningens blankett som fylls i digitalt och skickas senast den 29 februari 
via e-post: kulturforvaltningen@uppsala.se. I ansökan ska ingå presentation av sökande, beskrivning 
av projektet och dess målgrupp samt budget och tidplan. 

Beslut 
Medlen beslutas av kulturnämnden den 15 mars. 

Medel 
400 000 kronor fördelas över två omgångar av de medel som avsatts för särskild verksamhetssatsning 
för asylsökande inom förvaltningsledningens budget. 
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