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att godkänna tecknande av samverkansavtal med Uppsala universitet avseende ESMeralda 
för perioden 1 jul i 2013 t i l l och med 30 juni 2016, samt 

att årligen avsätta 225 000 kronor för ändamålet under tre år med start 1 juni 2013. 

Ärendet 
Uppsala kommun har under ett flertal år haft ett samarbete med Uppsala universitet om arbete 
med mångfald och breddad rekrytering. Arbetet finansieras genom bidrag från Uppsala 
kommun och Uppsala universitet och verksamheten drivs av Uppsala studentkår, som också 
ti l l vissa delar bidrar ekonomiskt ti l l verksamheten. Nuvarande samarbetsavtal om ESMeralda 
löper ut 2013-06-30. Ansökan om medel för tiden 2013-07-01-2016-06-30 har inkommit från 
koordinator för ESMeralda, efter att förslaget har diskuterats i ESMeraldas styrgrupp. 
Motsvarande ansökan har också lämnats ti l l rektor för Uppsala universitet, som godkänt 
ansökan under förutsättning av att också Uppsala kommun anslår motsvarande medel. 
Ersättningen som ansökan avser har ökats jämfört med nuvarande ersättning huvudsakligen av 
två orsaker. Den ena är årliga uppräkningar av kostnader, vilket inte gjorts i nuvarande avtal. 
Den andra är en planerad utökad verksamhet riktad t i l l ungdomar som är nyanlända till 
Sverige och därför läser språkintroduktion. 

Verksamheten finansierades under de första åren gemensamt av barn- och ungdomsnämnden 
(BUN) och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN), men har under senare år helt 
finansierats av UAN. Kontoret föreslår att BUN finansierar verksamhet inom ESMeralda med 
225 000 kronor i enlighet med den framställan som inlämnats från Uppsala studentkår 2013-
02-13. 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Strandbodgatan 1 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018- 727 86 50 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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Arbetet med ESMeralda sammanfaller med inriktningen för Uppsala kommuns Barn- och 
ungdomspolitiska program. Studentambassadörernas skolbesök och övrig verksamhet har som 
mål att ge likvärdiga villkor för ungdomar med studieovan bakgrund att söka sig vidare till högre 
studier. Arbetsformerna bygger mycket på delaktighet och inflytande och sker i en miljö präglad 
av trygghet och tillgänglighet nära ungdomarnas boenden. Strävan är att en god fysisk och 
psykisk miljö ska prägla verksamheterna. Den ökning av deltagandet i läxläsningsstödet som skett 
tyder på att dessa kriterier uppfylls. Barn- och ungdomsperspektivet är på ett tydligt sätt markerat 
i ESMeralda. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Carola Helenius- Nilsson 
Direktör 



Ansökan om medel för mångfaldsbyrån ESMeralda 2013-07-01 - 2016-06-30 
ESMeralda bar nu funnits i över åtta år och eftersom huvudfinansiärerna, Uppsala universitet och Uppsala 
kommun, har visat intresse för ett fortsatt samarbete ansöker vi nu om nya medel för att kunna fortsätta vår 
verksamhet i ytterligare tre år (2013-2016), Uppsala studentkår stårför overheadkostnader, vilka inte räknats 
in i bifogad budget (se bilaga 2 och 3). Verksamheten bedrivsfrån kåren och det anser vi fungerar väl. Vi hoppas 
att den även fortsättningsvis ska kunna göra det. Närheten till studenterna är en fördel i rekryteringen av 
volontärer. Jämfört med förra periodens ansökan på 2 227 500 kr för perioden 2010-2013 innebär denna 
ansökan en ökning pä ca 23 %, och totalt ansöker vi hos kommunen och universitetet en summa motsvarande 
2 749 176 kr. Förklaringar till vissa särskilda kostnadsökningar finns nedan samt en kort beskrivning av 
ESMeralda. 

ESMeralda fungerat som ett paraply för ett flertal satsningar för breddad tektytering till 
högskolan. Förutom påverkansarbete och samordning med andra aktörer arbetar ESMeralda i 
olika projekt; läxläsning på Gottsundaskolan, Valsättaskolan och Gränbybiblioteket, 
Studentambassadörema och Skuggtringsprojektet. Utöver dessa projekt drev ESMeralda också ett 
mentorskapsprojekt i Gottsunda; aMIGO fram till utgången av verksamhetsåret 11/12. Detta 
projekt fasades dock ut under det verksamhetsåret då projektet inte fungerade som vi hade tänkt. 

Läxläsningen och Studentambassadöretna startades i början av 2000-talet av studenter på kåren 
och lades under ESMetalda-paraplyn 2004. Dessa projekt är väl etablerade och fungerar väl. 
Skuggningen kommer att fortsätta bedrivas genom Läxläsningen och Studentambassadöretna och 
eventuellt det nya projektet vi ska starta i åt. 

I budgeten äskar vi medel föt en anställd koordinatot, precis som under senaste 
beviljningspetioden. Att ha en anställd koordinator främjar kontinuiteten i verksamheten och 
tesultetar i ett met målinriktat arbete. Vidare ledet det till ett bättre utåtriktat påverkansarbete i 
frigot om bteddad tektyteting. 

Till skillnad ftån förta perioden äskar vi ytterligare medel föt att atvodeta en ptojektledate på 
halvtid föt Studentambassadörerna. Detta berot på att aclministrationen av ptojektet' tat met tid 
än vad som kan krävas av en ideellt engagetad (se bilaga 6). Åt 2009/2010 atvodetade ESMetalda 
en projekdedate på halvtid. Detta tesultetade i att dubbelt så många studenter kunde rektyteras 
som Studentambassadötet och dessa nådde ut till över 1 700 elever i åtskurs åtta och nio i 
kommunens högstadieskolot, en ökning på övet 1 300 elever gentemot året innan då ESMetalda 
hade en ptojektiedare arvodetad på 20 % undet en hel tetmin. Undet verksamhetsåret 2010/2011 
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arvoderades en projekdedare på 30 %, och Studentambassadörerna kunde då nå ut till strax över 
600 elever. Detta visar att en halvtidsarvodering är att föredra framför en på 30 %. 

En ytterligare större ökning i verksamheten är införandet av ett koncept med läxvärdar på 
skolorna Gottsunda, Valsätra och Gränby. Detta koncept infördes under verksamhetsåret 
2011/2012 och har visat sig vara ovärderligt för Läxläsningsprojektet. Läxvärdarna förbinder sig 
till sldllnad från vanliga volontärer till att delta vid minst 80 % av läxläsnmgstillfällena vid den 
specifika skolan och får ett arvode motsvarande 4000 kr per termin. Det infördes för att 
ESMeralda alltid ska kunna garantera läxläsning på skolorna varje vecka. Det finns fortfarande ett 
stort intresse föt Läxläsningsprojektet bland kommunens högstadieskolor och vi får 
återkommande frågor från dem om vi kan erbjuda läxläsning på deras skolor. För att utöka 
verksamheten i projektet till att omfatta andra skolor skulle v i dock behöva ytterligare resurser än 
de som vi nu begär. 

Slutligen ansöker vi medel for att kunna driva ett nytt projekt som hat startats under detta 
verksamhetsår. Det kommer att ersätta mentorskapsprojektet aMIGO som riktades till elever på 
Gottsunda. Det nya mentorskapsprojektet riktas till elever på språkintroduktionsprogtam (s.k. 
SPRINT) på gymnasiet. Syftet är främst att bredda rekryteringen av den här målgruppen till 
högskolan men också att främja integrationen av ungdomarna (se bilaga 4). 

Totalt för verksamhet samt en anställning av koordinator ansöker vi om 2 749 176 kr (bilaga 1-3). 
Bifogat finns också en utförlig beskrivning av projekten som ingår i ESMeralda (bilaga 4), 
koordinatorns arbetsbeskrivning (bilaga 5) samt arbetsbeskrivning för projektiedaten för 
Studentambassadörerna (bilaga 6). 

Ordförande Uppsala studentkår tf. koordinator ESMeralda 
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Bilaga 1. - Ansökta medel 

Läsår 

2013/2014 

2014/2015 

2015/2016 

Summa: 

sökt bidrag 
Uppsala kommun 

458 196 

458 196 

458 196 

1374 588 

sökt bidrag 
Uppsala universitet 

458 196 

458 196 

458 196 

1374 588 
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Bilaga 2. - Budget 2013-2016 

ESMetalda 
Kontotsmaterial/Marknadsföring 25 000 
Utbildning, fortbndning / Litteratur 35 000 
Resor 10 000 
Sociala aktiviteter 25 000 
Summa 95 000 kr 

Studentambas s adör erna 
Arvode projekdedare 208 200 
(1 person 50 % arvode 6 940 kr/mån, 30 månader) 
Arbetsgivaravgifter 65 416 
Arvoden (250 besök * 150 kr) 37 500 
Arbetsgivaravgifter för arvoden 11 782 
Resor (200 t & r x 36 kr x 3 år) 21600 
Summa 344 498 kr 

Läxläsningen 
Arvoden projekdedate (4 st., 7 000 kf/tetmin x 6) 168 000 
Arbetsgivaravgifter 52 785 
Arvoden läxvärdar (11 st, 4000kt/termin x 6 ) 264 000 
Arbetsgivaravgifter 82 948 
Reseersättaing 69 120 
(16 tillfällen x 2 skolor x 10 studenter x 6 term. x 36 kr) 
Fika 28 800 
(16 tillfällen x 150 kr x 2 skolor x 6 term.) 
(ca 3 kr/deltagare/gång) 
Summa ; 665 653 kr 

Skuggningen 
Arvoden 22 500 
(150 kr/tillfälle x 25 riUfåUen/termin x 6) 
Arbetsgivaravgifter 7 069 
Summa 29 569 kr 

Hayat 
Arvoden 
(1 projektledare 7 OOOWtetmin x 6) 42 000 
(5 mentorer 4 000kr/termin x 6) 120 000 
Sociala avgifter 50 900 
Verksamhet 36 000 
( 300 ler/tillfälle och månad/mentorspar x 4 mån x 6 terminer ) 
Summa ; 248 900 

Övrigt 
Exempelvis kampanj, tiycksaker, mötesverksamhet 30 000 

Summa 1413 620 ler 
Överskott 0 kr 
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Bilaga 3. - Koordinatofskostnader 2013-2016 

Lönekostnad/månad 25 720 

(Medianlön enl. btanschkorrrrnittén föt ideella och idéburna otganisationet) 

Lönekostnad år 1 (1/7 — 30/6) 430 374 

Lönekostnad åt 2 (1 /7 - 30/6) 445 440 
(basetat på en löneutveckling på 3,5 %) 

Lönekostnad år 3 (1/7 - 30/6) 459 742 

Lönekostnad/å t 
(inkl. semestetetsättning, sociala avgiftet, fötsäkting) 

Totalt: 1335 556 
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Bilaga 4. Projektbeskrivning ESMeralda 

Studentambassadörerna 
Studentambassadötetna besöket skolklasset i Uppsala kommun och betättat om hut det ät att 

studeta på univetsitet och högskola. Ambassadötetna ät studentet som själva kommet ftån 

studieovana miljöet och/eller hat en annan etnicitet än svensk. Detas uppdrag ät att på ett 

petsonligt och engagetat sätt fötmedla att högskola ät en möjlighet föt alla oavsett bakgtund. De 

engagetade studenterna får en praktisk och teoteti.sk utbndning som anordnas i samatbete med 

univetsitetets institutionet och Folkunivetsitet. Besöken görs främst i årskuts åtta och nio men 

ambassadötetna göt även besök på gymnasieskolorna tiUsammans med Stadentavdelningen i 

detas atbete med tektyteting av studentet till Uppsala univetsitet. Vetksamheten etbjuds såväl 

kommunalt som privat skolvetksamhet. Då flera sociologiska studiet visat att den statkaste 

snedtektyteringen sker i valet till gymnasiet set vi ett stött mervätde i att nå ut till elevet tedan i 

högstadiet. 

Våt målsättning hat de senaste åten varit att vatje åt fötsöka erbjuda alla åtskuts åtta i kommunen 

besök ftån stadentambassadörer, och att vi besöket minst 75 % av dessa. Resultatet hat undet 

den senaste femårsperioden vatietat ftån åt till år, betoende på vilken gtad av afvodeting 

ptojekdedaten hat haft. I bötjan av denna femåtspetiod gjorde kootdinatotn då notelingen att 

ptojektet behovet en egen ptojektiedate som kan fokuseta på att boka in ldassbesök då det visade 

sig att det ktävde met tid än kootdinatotn kunde awata till ett enskilt delprojekt. Även då 

ptojekdedaten varit atvodetad på mindte än 50 % hat antalet besökta klasset och aktiva 

studentambassadötet vatit telativt fätte än då ESMetalda hat haft tesutset föt en 

halvtidsatvodetad ptojektiedate. Ett exempel ät läsåtet 09/10 då studentambassadötetna hade en 

halvtidsatvodetad ptojektiedate med atbetsplats på Uppsala studentkår. Det åtet nådde 

studentambassadörerna ut till met än 1 700 elevet jämfött med läsåtet innan (då ESMeralda hade 

en ptojektiedate på 20 %) då endast 400 elevet fick besök av studentambassadötetna. 

Undet våttetminen 2010 genomförde ptojekdedaten föt Studentambassadötetna en ny 

utvätdeting av klassbesöken. Sammanlagt deltog 2007 elevet i denna utvätdeting. Resultatet vat 

övetvägande positiva. Nio av tio elevet svatade att de hade lätt sig något nytt om univetsitets-

ellet högskolestudiet och två tredjedelat upplevde sig met positivt inställda till högte studier eftet 

besöken än innan. Eleverna fick också svata på frågot om sina fötäldtats utbildningsnivå och om 

de själva vat födda utomlands och/eller hade två utlandsfödda föräldtat. Av detta kunde 
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slutsatsen ettas att de flesta av de elever som ingick i de ovannämnda kvoterna oftast var elever 

som kom från studieovana hem och/hade en annan etnicitet än svensk. 

Läxläsningen 
Läxhjälpatna är studenter som bistår elever i årskurs sju-nio på Gottsundaskolan och 

Valsättaskolan med detas skolarbete en kväll i veckan samt att bistå elever i mellan- och 

högstadiet i Gtänbyomtådet med detas skolarbete på Gtänbybiblioteket en eftermiddag i veckan. 

Verksamheten dtivs av fyta ptojektiedate som administtetat vetksamheten. Ptojektet syftat till att 

minska social och etnisk snediektyteting till högskolan på två sätt. Föt det fötsta hat eleverna 

som kommet på läxläsningen möjlighet att fötbättta sina betyg, vilket ledet till att de hat stötte 

valmöjlighetet till gymnasiet. Vidate fåt elevetna en kontinuerlig kontakt med studentet som läset 

på univetsitet, vilket kan avdtamatiseta univetsitets- och högskolevärlden. Ytterligate en positiv 

aspekt som ftamkommit i diskussionet med elevet ät att läxläsningen kan ge elevet ftån 

ekonomiskt svaga hem en plats föt studiet som inte hemmet kan etbjuda. 

Undet läsåtet 11/12 har elevnärvaton på läxläsnings tillfällena vatietat som vanligt. Som mest hat 

det vatit 52 elevet och som lägst fem. Genomsnittet hat legat mellan 25 och 30 undet läsåtet. 

Genomsnittet på antalet läxhjälpate hat legat på ca 8 studentet pet tillfälle. På Valsättaskolan hat 

genomsnittet ökat och ligget på ca 15 elevet pet tillfälle, vilket tydet på att 

läxläsningsvetksamheten på skolan sedan statten 2008 hat bötjat etabletas och bli välkänt föt 

elevetna. Dock hat samma ökning i antalet läxhjälpate inte skett. De flesta nya studentet väljet att 

åka ut till Gottsunda av en i dagsläget okänd anledning. 

Undet innevatande vetksamhetsåt hat ptojektiedatna också mätkt att Läxläsningen hat sptidit sig 

utanföt Valsättaskolan och Gottsundaskolan och elevet ftån andta skolot än dessa söket sig till 

läxläsningen. En del elevet på Valsätta kommet även till läxläsningen på Gottsundaskolan då de 

vill ha hjälp met än en gång i veckan. Ttenden ät alltså fottsatt ökat inttesse ftån elevernas sida 

men det hat bHvit svårare att möta eftetftågan ftån ESMetaldas sida. En lösning som infötdes 

undet vetksamhetsåtet 11/12 var att atvodeta läxvätdat som fötbindet sig att nätvata på minst 80 

% av läxläsnmgstillfällena pet tetmin, vilket hat avhjälpt ptoblematiken med läxläsningstillfällen 

då det inte funnits någta ellet väldigt få läxhjälpate, d v s studentet som engagetat sig som 

volontäfet. Läxvätdatna hat enligt ptojektiedatna vatit oumbärliga föt vetksamheten. 
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Mentorskapsprojektet Hayat 
Verksamheten går ut på att studenter på universitet ät mentoret föt elevet som ät nyanlända i 

Sverige och som läset på något av Uppsala kommuns sptåkinttoduktionsptogtam (fötkottat 

SPRINT) i gymnasieåldet. Syftet ät främst att bredda tekrytetingen av den hät målgruppen till 

högskolan men också att ftämja integrationen av ungdomarna. Mentoterna biståt elevetna i 

skolarbete, göt studiebesök på campus, informerat om högskolestudiet och det svenska 

samhället. Ptojektet ät i teststadiet ännu, men vi trot att det är ett bta sätt att förena 

kunskapandet med samhällsinformation. Mentoterna ges grundläggande kunskapet om breddad 

rekryteting samt intetkultutella möten. För sitt engagemang får de en mindre arvodering och åtar 

sig att utföta sitt uppdtag i enlighet med ESMetaldas policy. 

Skuggningen 
Verksamheten gåt ut på att elever ftån ftamförallt högstadiet men också gymnasiet fåt följa med 

en student undet en dag/halvdag på univetsitet. Eleven fåt bli studentens skugga. Tillsammans 

gåt de på föreläsningat, ätet lunch på nation, besöker bibliotek, föreningat och andta inrättningar 

som är centrala i studentens liv. Skuggningen hat tidigare haft problem med målgruppsfokus och 

återbud, men vi kan idag konstateta att aktiviteterna är ett bra och billigt komplement till 

ESMeraldas övriga verksamhet. Skuggningen etbjuds idag kommunens elevet genom de övriga 

projekten. 

< 8 > 



Bilaga 5. Arbetsbeskrivning koordinator 

Koordinatorns arbetsuppgifter 2012/2013 

Koordinatoms uppgift ät att atbeta föt det övergripande syftet med ESMeralda (Elev, Student, 
Mångfald), det vill säga att uppmätksamma och motverka social och etnisk snedtekryteting till 
högskolan. 

Koordinatot ät föredragande inföt en styrgrupp med representantet ftån Uppsala univetsitet, 
Uppsala kommun och Uppsala Studentkår. Stytgruppen har möte minst 2ggr/halvår. Utövet 
detta sittet kootdinatotn, tillsammans med Uppsala studentkåts jämlikhetsansvatig, som kåtens 
teptesentant i Uppsala universitets kommitté för etnisk och social mångfald. 

Föt samtliga vetksamhetet ingåt följande atbetsuppgiftet 
tillsammans med styrgruppen planeta vetksamheten 
göta budget och administteta kostnader och utbetalningat 
matknadsföta de olika projekten 
rekrytera studentet 
utvätdeta och följa upp projekten i samarbete med projektledarna 
infotmeta och matknadsföra vetksamheten 
planera och genomföta utbildning och kompetensutveckling av projektledate för 

de olika delptojekten 

För de fyra enskilda vetksamhetetna gäller: 

Läxläsningsverksamheten 
Rekrytera fyra projektledate och bistå dessa i planeting av vetksamheten 
Rekrytera elva läxvärdar 
Ansvata föt att arvoderingaina som projektledate utlyses i god tid och att de 
tillsätts i samråd med sittande projektledare 
Vara kontaktpetson för projektledarna, och kontrolleta regelbundet att 
verksamheten fungerat 
Ha regelbunden kontakt med Gottsundaskolan, Valsätraskolan, Gränbybiblioteket. 
Utvärdeta verksamheten på läsåtsbasis 

Studentambass adöts vetks amheten 
Rekryteta en ptojektiedate och bistå denna i planeting av vetksamheten 
Planeta och genomföta utbildning föt nytekryterade studentambassadöret 
Ha tegelbundna möten med studentambassadötetna 
Utvätdeta vetksamheten på tetminsbasis 

Hayatverks amheten 
Rekrytera en projektledate och bistå denna i planering av verksamheten 
Planeta och genomföta utbildning föt nytekrytetade mentotet 
Utvätdeta vetksamheten på tetminsbasis 

Skuggning 
Infotmera skolot och SYV-funktionen om möjligheten till skuggning. 
Ta emot intresseanmälningar från elever och studentet samt matcha ihop dessa. 

Första grenen 
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informeta skolor: om möjligheten att få låna utställningen 
Genomföra webbkampanjen under höstterminen. 
Delta i Framtidskonventet med kampanjen 

Övrigt 
Lägga särskilt fokus på utvecklandet av webbplatsen 
I möjligaste mån informera om ESMetaldas verksamhet i det omgivande samhället 
samt delta i aktivitetet dät kootdinatotns erfatenhetet av ptojektet ät av betydelse. 
Hålla sig infotmetad om vad som händet i samhället i ftågot som rör ESMetaldas 
verksarnhet. 
Anordna fortbildning för de studentet som ät engagetade i ptojektet. 
Fungera som kontakt vid närvetksbildande för mångfaldsatbete. 

I uppdraget ingår också begränsat deltagande i gemensamma kåruppgiftet såsom Öppet hus, 
atbete i teception och kåtdagar enligt det avtal som finns mellan projektkoordinatom och 
Uppsala studentkåt. 
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Bilaga 6. Atbetsbeskrivning projektledare Studentambassadörerna 

Arbetsbeskrivning - Ptojektiedate studentambassadötetna 

Kontakta högstadieskolor/gymnasieskolor i Uppsala kommun: 
sälja in ESMeralda och smdentambassadörernas verksamhet 
boka in besök i högstadieklasser åk 8 och 9 

TiUsammans med koordinatorn tektytera studentambassadötet 
Administtera skolbesök 
Administrera aivodesutbetalningar 
Vara kontaktperson för studentambassadötetna 
Genomföra planetad utbUdning för studentambassadörerna 
Administrera smdentambassadörernas e-post 
Tillsammans med ESMetaldas kootdinatot anotdna vidateutbildning, mötesverksamhet samt 
social aktivitet för studentambassadörerna 
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