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Kommunfullmäktige

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om extra
föreningsbidrag för att stödja ett bättre integrationsarbete
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Reservation
Anne Lennartsson (C) reserverar sig till förmån för bifall till motionen enligt bilaga A.
Mohamad Hassan (L) reserverar sig till förmån för bifall till motionen.
Simon Alm (SD) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande.
I avgörandet deltagande
Marlene Burwick (S), Fredrik Ahlstedt (M), Erik Pelling (S), Ulrik Wärnsberg (S), Loa
Mothata (S), Gustaf Lantz (S), Rickard Malmström (MP), Johan Lundqvist (MP), Hanna
Mörck (V), Mats Gyllander (M), Markus Lagerquist (M), Mohamad Hassan (L), Anne
Lennartsson (C), Jonas Segersam (KD), Simon Alm (SD)
Uppsala 19 oktober 2016
Marlene Burwick/Ingela Persson
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).

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

-

Uppsala kommun startar en gemensam integrationsgrupp.

Motionen återges som bilaga 1.
Nämndbehandling
Idrotts- och fritidsnämnden har den 22 augusti 2016 föresagit att motionen besvaras med
föredragningen i ärendet. Protokollsutdrag återges i bilaga 2.
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.
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 inkluderingsarbetet, 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. Beslut om bidrag till föreningar med integrationsprojekt fattas på delegation vilket innebär att nämnden ska få en återrapportering från delegaten.
En sådan återrapportering kommer att ske till nämnden mot 2016-års slut med en redovisning som
innehåller vilka projekt och föreningar som fått stöd samt inriktning av projekten och uppnådda
resultat i den mån sådana kunnat avläsas.
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 flyktingmottagandet. Den 19 oktober beslutade kommunstyrelsen att avsätta ytterligare 1 000 000 kr
för år 2016.
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 Invandrarföreningar 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 flyktingsituationen 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.

Bilaga A

Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om extra föreningsbidrag för
att stödja ett bättre integrationsarbete
Reservation
Centerpartiet
Integrationen är en ödesfråga för Uppsala och för övriga Sverige. Det civila
samhället – idrottsföreningar, kultursällskap, välgörenhetsorganisationer etc. –
fyller en viktig funktion i integrations- och inkluderingsarbetet. Centerpartiet
menar att Uppsala kommun bättre bör stödja dessa organisationers viktiga
arbete. Därför reserverade sig Centerpartiet till förmån för
att motionen bifalls.

Motionsförslag på extra föreningsbidrag för att stödja ett bättre
integrationsarbete
Uppsala har, bland annat tack vare en stark arbetsmarknad, varit förskonade från ett stort
utanförskap och riktigt stora problem i så kallade utanförskapsområden. I takt med att även
Uppsala får allt fler utsatta invånare kopplat till människor som söker sig till Sverige, varav
många ansöker om asyl, blir Uppsala allt mer i behov av starkare insatser för att snabbare och
bättre inkludera människor från helt andra kulturer in i vår gemenskap. Inte minst för att vi ska
vara mer välkomnande och för att bättre sprida de värderingar som under många år växt fram
här och som vi anser vara viktiga i det samhälle vi vill leva i. För att klara denna allt större
utmaning är det viktigt att vi stärker vårt civilsamhälle för att ta en ännu större roll i
inkluderingsarbetet. Genom att stärka vårt civilsamhälle stärker vi också deras
grundverksamhet, vilket vi också ser som mycket positivt.
Redan i dag är Uppsala en av landets kommuner som tar emot flest ensamkommande barn.
Dessutom har kommunen redan nu ca 1300 asylsökande och fler förväntas komma, kopplat till
rätten att under asylprocessen välja eget boende (EB0). Därutöver har Uppsala allt fler
invånare som lever i olika former av utanförskap.
Centerpartiet startade för ett år sedan ett pilotprojekt för att utveckla en modell där
idrottsföreningar, ännu mer kan hjälpa till för att minska segregationen och förbättra
integrationen av nyinflyttade i kommunen. Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i
Uppsala (SIU) och Uppsala Young Hockey Club, matchades i detta projekt. Dessa två viktiga
föreningar har utvecklat samarbetet som har resulterat i start av sju grupper som under hösten
får prova på att vara på is.
Projektet är ett exempel på hur föreningslivet kan bidra till bättre integration.
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Genom att ge föreningslivet bättre förutsättningar att bidra i integrationsarbetet stärks både
föreningslivet och berörda individer:

Nytta för berörda individer
•

Meningsfull sysselsättning

•

Utökat kontaktnät

•

Träning i svenska

•

Möjlighet att inkluderas i svensk föreningskultur

•

Chans att lära och förstå svenska värderingar

Nytta för föreningar
•

Starkare medlemsbas

•

Stärkt samhällsvärde

•

Bättre ekonomiska förutsättningar

Centerpartiet yrkar;
att Idrott och fritidsnämnden kraftigt förstärker samarbetet med Uppsalas föreningsliv genom
riktade stöd för integrationsinsatser.
att Uppsala kommun stärker samarbetet med Samarbetsorganisationen för
invandrarföreningar i Uppsala (SIU).
att Uppsala kommun startar en gemensam integrationsstyrgrupp.
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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 (SJU).

-

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.
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.

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
www.upp s ala. se

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 inkluderingsarbetet, 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. Beslut om bidrag till föreningar med
integrationsprojekt fattas på delegation vilket innebär att nämnden ska få en återrapportering
från delegaten. En sådan återrapportering kommer att ske till nämnden mot 2016-års slut med
en redovisning som innehåller vilka projekt och föreningar som fått stöd samt inriktning av
projekten och uppnådda resultat i den mån sådana kunnat avläsas.
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 flyktingmottagandet. 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 Invandrarföreningar i Uppsala (SJU) ett ekonomiskt stöd till en samordnartjänst med 590 000 kronor för
2016. Detta då det mot bakgrund av de samhällsutmaningar som har uppstått av flyktingsituationen är viktigt att stötta bra initiativ rörande integration från civilsamhället. SJU 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
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Motion av Stefan Hanna och Ehsan Nasari (båda C) om extra
föreningsbidrag för att stödja ett bättre integrationsarbete
IFN-2016-0090
Beslut
Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att besvara motionen med den reviderade föredragningen i ärendet.

Ärendet
Förslag till skrivelse föreligger 2016-04-20 från förvaltningen.
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.

Nämnden kompletterar föredragningen med förvaltningens förslag till komplettering.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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