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Idrotts- och fritidsnämnden 

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om extra 
föreningsbidrag för att stödja ett bättre integrationsarbete 

Förslag till beslut 
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  besvara motionen med föredragningen i ärendet. 
 
 
Ärendet 
Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 3 november 2015 att: 
 

- Idrott- och fritidsnämnden kraftigt förstärker samarbetet med Uppsalas föreningsliv 
genom riktade stöd för integrationsinsatser. 
 

- Uppsala kommun stärker samarbetet med Samarbetsorgansationen för 
Invandrarföreningar i Uppsala (SIU). 
 

- Uppsala kommun startar en gemensam integrationsgrupp. 
 

Motionen bilägges. 
 
Föredragning 
Fler människor än någonsin tidigare har sökt asyl i Sverige 2015. Antalet asylsökande har 
ökat väsentligt. År 2015 var det 2655 stycken asylsökande till Uppsala kommun att jämföra 
med cirka 800 2014. Civilsamhället har en viktig roll att spela när det gäller att ta tillvara på 
det engagemang och hantera de utmaningar som har uppstått av flyktingsituationen. 
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Den 10 februari 2016 antog kommunstyrelsen ”Handlingsplan för mottagande av nyanlända 
och asylsökande i Uppsala kommun”. Där framhålls bland annat betydelsen av aktiviteter i 
föreningslivet för att ge möjligheter till sysselsättning, språkträning och socialt sammanhang.  
 
Kommunledningskontoret har från januari 2016 en ny enhet som har till uppgift att samordna 
kommunens olika ansvars- och verksamhetsområden kring flyktingmottagandet. Här ingår att 
utveckla samverkan och stärka civilsamhället så att det kan ta en större roll i inkluderings-
arbetet, detta ska ske bl.a. genom den lokala överenskommelsen mellan kommunen och 
föreningslivet i Uppsala som kommunfullmäktige antog i maj 2013 och vars syfte är att 
främja god samverkan.  
 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutade den 17 mars 2016 att avsätta 500 000 kr till att stödja 
ideella föreningar som arbetar med integrationsprojekt. Handläggningen av ansökningarna 
sker gemensamt med andra förvaltningar. 
 
I samband med beslutet om handlingsplan beslutade kommunstyrelsen att avsätta 3 000 000 
kronor per år under perioden 2016-2018 för stöd till civilsamhället för insatser i flykting-
mottagandet. Detta stöd ska bidra till att uppmuntra och möjliggöra de bästa insatserna för 
mottagning och etablering av nyanlända och asylsökande. Därtill är det viktigt att uppmuntra 
till samverkan mellan organisationer eftersom många organisationer har kompetens och 
resurser som kan komplettera varandra för dylika projekt. 
 
Kommunstyrelsen beslutade också att bevilja Samarbetsorganisationen för Invandrarföre-
ningar i Uppsala (SIU) ett ekonomiskt stöd till en samordnartjänst med 590 000 kronor för 
2016. Detta då det mot bakgrund av de samhällsutmaningar som har uppstått av flykting-
situationen är viktigt att stötta bra initiativ rörande integration från civilsamhället. SIU är en 
samarbetsorganisation för invandrarföreningar i Uppsala och en viktig aktör i frågan.  
 
Vad gäller motionens tredje yrkande om gemensam integrationsgrupp är det inte förklarat vad 
gruppen skulle ha för uppdrag eller sammansättning. Som framgår ovan har kommunstyrelsen 
genom sin handlingsplan tagit ett samlat grepp och kommunledningskontoret har rustats för 
att leda arbetet på tjänstemannaplanet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Mats Norrbom    
Stadsbyggnadsdirektör    
 
 






	9. Missiv motion om extra föreningsbidrag
	Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om extra föreningsbidrag för att stödja ett bättre integrationsarbete

	9. 2 Motion på extra föreningsbidrag

