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Kommunstyrelsen 

Finansiering av Mångfaldsbyrån Esmeralda våren 2019 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att delfinansiera Mångfaldsbyrån Esmeraldas projekt Studentambassadörer och Hayat för 
perioden 1 januari 2019 till och med 30 juni 2019 med 112 500 kronor,  
 
att uppdra till stadsdirektören att teckna nytt avtal med Uppsala universitet och Uppsala 
studentkår avseende samarbete kring mångfaldsbyrån Esmeralda 1 januari 2019 till och med 
30 juni, samt 
 
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att utbildningsnämnden fattar motsvarande 
beslut om finansiering av projektet läxhjälp för perioden 1 januari 2019 till och med 30 juni. 
 
Ärendet 
Sedan år 2004 bedriver Uppsala universitet, Uppsala kommun och Uppsala studentkår ett 
samarbete kring Mångfaldsbyrån Esmeralda i syfte att bredda rekryteringen till högre studier. 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2017 att bevilja Mångfaldsbyrån Esmeralda 
delfinansiering för projekten Studentambassadörer och Hayat under 2017-2018.  
 
Projektens verksamhetsår och Uppsala universitets finansiering av Esmeralda sträcker sig till 
30 juni 2019. Verksamheten har därmed inte finansiering för hela verksamhetsåret och har 
därför inkommit med en ansökan, i bilaga, om fortsatt finansiering från Uppsala kommun. 
Kommunstyrelsen föreslås fortsätta delfinansiera de aktuella projekten fram till 30 juni 2019. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret i samarbete med utbildningsförvaltningen. 
Barn- och jämställdhetsperspektivet har beaktats i beredningen av ärendet. 
 
Föredragning 
Mångfaldsbyrån Esmeralda drivs av Uppsala studentkår för att socialt och etniskt bredda 
rekryteringen till högre studier. Målgruppen är ungdomar från grupper som är 
underrepresenterade på universitet och högskola, exempelvis barn från icke-akademiska hem 
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och barn med annan bakgrund än svensk. Arbetet bedrivs via tre projekt – läxhjälp, 
mentorskapsprojektet Hayat och studentambassadörerna. Esmeralda leds av en styrgrupp som 
består av representanter från Uppsala universitet, Uppsala studentkår och Uppsala kommun. 
 
Esmeraldas studentambassadörer informerar om högre studier i kommunens skolor. 
Studentambassadörerna tillhör själva målgruppen och besöker klasser för att berätta om sin 
väg in till högskolan. Under 2018 och 2019 testas ett nytt koncept där ett urval av skolor med 
stor andel elever ur målgruppen får återkommande besök av ambassadörerna och bygga 
närmare relationer till dessa. 
 
Hayat är ett mentorskapsprojekt där studenter från Uppsala universitetet är mentorer åt elever 
som går på kommunens SPRINT-program. Bland adepterna finns både ensamkommande och 
unga som kommit med sina föräldrar. Mentorerna hjälper eleverna i etableringen genom 
bland annat språkträning, läxhjälp och andra sociala aktiviteter. 
 
Under åren 2013-2016 finansierade utbildningsnämnden och Uppsala universitet de tre 
delprojekten inom Esmeraldas med 450 000 kr var per år. Den 2 november 2016 beslutade 
utbildningsnämnden att enbart finansiera projektet läxhjälp under 2017-2018 med 225 000 kr 
per år. I samband med detta beslutade kommunstyrelsen att delfinansiera projekten 
studentambassadörer och Hayat under samma period, med 225 000 kr per år. Ersättningen har 
täckt kostnader för en heltidskoordinator, arvoden och övriga tillkommande kostnader. 
 
Den ursprungliga ansökan för kommunens delfinansiering gällde för verksamhet fram till 30 
juni 2019. Uppsala universitet beviljade medel för hela den ansökta perioden medan 
kommunen beviljade medel fram till årsskiftet 2018-2019.  
 
Kommunstyrelsen föreslås komplettera det tidigare beslutet om finansiering fram till sista 
december 2018 så att det sträcker sig fram 30 juni 2019. Detta under förutsättning att 
utbildningsnämnden fattar motsvarande beslut om finansiering av delprojektet läxhjälp. 
Därmed fullföljs kommunens stöd för hela verksamheten inom Esmeralda. Samarbetet mellan 
kommun, universitet och studentkår kring Esmeralda har pågått under lång tid och 
verksamheten bedöms som angelägen och väl kopplad till kommunens ambitioner inom 
inkludering, integration och för att minska skillnader i förutsättningar för utbildning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för finansieringen av delprojekten är 112 500 kronor och tas inom ram för 
kommunstyrelsens avdelning för social hållbarhet 2019.  
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