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    Arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
Ansökan om verksamhetsbidrag från Uppsala Rödakorskrets 
 
Förslag till beslut: 

att  bevilja Uppsala Rödakorskrets 600 000 kronor i verksamhetsbidrag år 2016. 

att  verksamhetsbidraget för år 2017 inte understiger 2016 års bidragsnivå förutsatt  
       att verksamhetsvolymen inte förändras. 
 
att  nämnden avser att tillsammans med socialnämnden och kulturnämnden under år 2016 
      ingå partnerskap med Uppsala Rödakorskrets, 
      samt att beviljat verksamhetsbidrag för år 2016 då övergår till bidragsersättning inom  
      en överenskommelse om partnerskap. 
 
att bidraget finansieras med 200 tkr ur nämndens medel för utvecklingslösningar, 100 tkr  
      ur särskilt verksamhetsbidrag för integrationsinsatser och med 300 tkr ur nämndens  
      budget för flyktingmottagning. 
 
 
Sammanfattning 
Den ideella organisationen Uppsala Rödakorskrets, RK har till nämnden inkommit med 
ansökan om verksamhetsbidrag för år 2016 med 600 tkr, bilaga 1. Med ansökan bifogas  
redovisning av verksamheten år 2015. 
 
Ansökan om verksamhetsbidrag har också tillställts Socialnämnden med 600 tkr och 
Kulturnämnden med 200 tkr.  
 
I nämndens verksamhetsplan för år 2016 anges att partnerskap ska ingås med Uppsala 
Rödakorskrets, RK i samverkan med andra berörda nämnder. Partnerskapet avses omfatta  
de nämnder som omfattas av ansökan om verksamhetsbidrag.  
 
 
 
 



2 
 

Föredragning 
Uppsala Rödakorskrets, RK beskriver följande målgrupper för den verksamhet ansökan avser: 
 
Ensamkommande barn/ungdomar 
Befinner sig på Internationella Träffpunkten i väntan på skolplacering. Majoriteten av 
nyanlända ensamkommande ungdomar bor i familjehem och det finns stora behov av  
social samvaro, sociala aktiviteter, samhällsinformation, språkträning och läxhjälp. RK:s 
verksamhet bidrar till att ge ungdomar struktur i vardagen, förberedelse inför skolstart,  
ett socialt sammanhang och kunskaper om samhället.  
 
Nyanlända med permanent/tillfälliga uppehållstillstånd 
Verksamhet i väntan på att börja skolan och som komplement under etableringsperioden.  
Den ändrade flyktingpolitiken med tillfälliga uppehållstillstånd kommer kräva andra åtgärder 
än för personer med permanent uppehållstillstånd. Psykosocialt stöd och samhällsorientering 
kommer att efterfrågas i större utsträckning.  
 
Personer som av olika anledningar behöver hjälp med att bryta isolering rekommenderas att 
vända sig till RK av bland annat Migrationsverket, socialtjänsten, Cosmos flyktinghälsan och 
Akademiska sjukhuset. 
 
Barn med föräldrar 
Barn och föräldrar som lider av psykisk ohälsa från krig och flykt erbjuds deltagande i barn-
och föräldragrupper. Verksamheten delfinansieras under del av år 2016 av Allmänna 
Arvsfonden. 
 
Asylsökande 
Många mår dåligt och känner stress i väntan på beslut, i allt fler fall befinner sig familjen  
kvar i hemlandet. Hos RK finns möjligheter att träna språket i en trygg miljö efter egna 
förutsättningar, och få stöd till bl.a. efterforskning av familjen och till familjeåterförening. 
 
Papperslösa 
Målgruppen har oftast problem med boende och sjukvård, ibland också basbehov. Utöver det 
en rädsla för polis och myndigheter.  
 
EU-migranter 
Söker oftast hjälp med basbehov, men RK möter relativt få EU-migranter.  
 
Under hösten 2015 startade RK verksamhet på utreseboendet i Åby/Gunsta. Behovs- 
inventering har gjorts på kommunens evakueringsboenden i Fjällnora, Jälla och Fyrishov, 
samt asylboendena i Ribbingebäck, Älby och Funbo. 
 
RK:s mål är att arbeta och ta ställning för ett medmänskligt lokalsamhälle där organisationens 
insatser möter flyktingars och andra migranters behov av stöd och etablering. Organisationen 
arbetar för ökad livskvalitet, egenmakt och delaktighet i samhället. Insatserna ska undanröja 
hinder i etableringen och förbättra livssituationen för de nya invånarna i Uppsala. Arbetet 
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förutsätter, enligt RK, samverkan med Arbetsmarknadsnämnden, Socialnämnden och 
Kulturnämnden.  
 
Berörda verksamheter inom RK som omfattas av ansökan är Internationella Träffpunkten, 
barn och föräldragrupper, flykting-och folkrättsgruppen. I ansökan beskrivs insatserna inom 
respektive verksamhet, samt delmål och aktiviteter relaterade till respektive nämnd och vad 
som ska följas upp, sid.4 - 10. 
Exempel på arbetet inom flykting- och folkrättsgruppen är hantering av enskilda ärenden 
genom att efterforska försvunna anhöriga, förmedla meddelanden mellan anhöriga  
då inga andra möjligheter till kontakt finns, underlätta återförening av splittrade flykting-
familjer och stödja dem som vill återvända till hemlandet  
 
Vid Internationella Träffpunkten får nyanlända och andra migranter dagligt stöd i sin 
etablering med språkträning, social samvaro, krisstöd och nätverkskapande. För 
ensamkommande flyktingbarn ges råd och stöd till familjehem och gode män. RK är också 
behjälpliga med råd och stöd till andra organisationer som vill starta språkträning och 
verksamhet för asylsökande och migranter.  
 
I barn- och föräldragruppen stärks deltagarnas färdigheter att hantera stress och oro för  
att underlätta framtida etablering. Verksamheten syftar till att öka förutsättningar för barn  
och ungdomar att utvecklas till trygga och självständiga individer. 
 
RK:s metod är att vara en öppen verksamhet, där alla oavsett bakgrund får verktyg att 
motverka psykisk ohälsa och utanförskap. Organisationen utför arbetet genom frivilliga 
insatser och att ta emot RK:s hjälp är också frivilligt. Man gör behovsinventeringar och  
startar verksamhet enbart om det finns ett behov och om det finns frivilliga som kan utföra 
uppdraget. Man arbetar med att ta vara på människors kompetenser och erfarenheter.  
I nuvarande frivilliggrupper finns personer som tidigare varit besökare och deltagare  
i verksamheten. 
 
Inom migrationsområdet samverkar RK med aktörer som Nyby Vision, Rädda Barnen, 
Cosmos Flyktinghälsan, Centrum för Introduktion i Skolan CIS, Diakonins hus, 
Länsstyrelsen, socialsekreterare, Crossroads, m.fl. Man samverkar även med andra enheter 
inom Svenska Röda Korset, t ex migrationsavdelningen och med Svenska Röda Korsets 
Behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Uppsala. Samarbetet ger organisationen 
möjligheter att ge besökare/deltagare professionellt krisstöd. 
 
F.d. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN samverkade i ett antal år med Uppsala 
Rödakorskrets, RK med bland annat stöd till verksamheten. Arbetsmarknadsnämnden har 
övertagit f.d. UAN:s ansvar för stöd och samverkan.  
 
Planerad verksamhet år 2015 har genomförts enligt ansökan om verksamhetsbidrag. 
Förvaltningen bedömer att RK:s arbete håller en bra kvalité, har kontinuitet och stabilitet  
samt en unik frivilligverksamhet med många ideellt arbetande. RK är en värdefull resurs  
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som komplement till nämndens och kommunens egna insatser. I flyktingmottagningen och 
nämndens integrationsarbete är organisationen en viktig resurs och samverkanspart. RK:s 
bidrar med sin förebyggande verksamhet att undanröja hinder för nyanländas etablering, 
 
Ekomiska konsekvenser 
Verksamhetsbidraget finansieras inom budgetram med 200 tkr ur nämndens medel för 
utvecklingslösningar, 100 tkr ur särskilt verksamhetsbidrag för integrationsinsatser och med 
300 tkr ur nämndens budget för flyktingmottagning. Förslag till bidrag år 2016 är oförändrat 
jämfört med år 2015.  Uppsala Rödakorskrets, RK egeninsats med ideella arbetstimmar 
motsvarar på årsbasis ca 2 400 tkr och den egna finansieringen utöver det är 1 500 tkr. 
Budgeten omsluter 5 650 tkr varav verksamhetsbidrag söks med totalt 1 400 tkr varav  
600 tkr från Arbetsmarknadsnämnden. 
 
 
 
Arbetsmarknadsförvaltningen 
 
 
Lena Winterbom 
Förvaltningsdirektör 


