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Ärendet 
Bakgrund 
I oktober 2017 beviljade socialnämnden 5,075 miljoner kronor i föreningsbidrag till Uppsala 
stadsmission för projekt Fadderhem i Uppsala, som är en tillfällig insats för ensamkommande 
unga som blir 18 år och fortfarande befinner sig i asylprocessen. Bidraget avsåg perioden 1 
november 2017 till 30 juni 2018. Projektet finansierades via regeringens och Vänsterpartiets 
tillfälliga kommunbidrag för att möjliggöra för kommunen att låta ensamkommande unga i 
asylprocess, som fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den 
kommun där de vistas.  
 
I vårändringsbudgeten för 2018 förstärkte regeringen det tillfälliga kommunstödet för att 
stödja de kommuner som vill låta ensamkommande unga som rotat sig i kommunen bo kvar. 
Det var en ny satsning på 200 miljoner kronor, som fördelas automatiskt mellan kommuner 
där ensamkommande unga som inte har flyttat till ett anläggningsboende bor efter 18-
årsdagen. Vårändringsbudgeten för 2018 byggde på en överenskommelse mellan 
regeringspartierna och Vänsterpartiet.  
 
Uppsala stadsmission beviljades på nämndens aprilsammanträde föreningsbidrag på 
ytterligare 5 miljoner kronor för att fortsätta driva projekt Fadderhem under perioden 1 juli 
2018 — 31 december 2018. Stadsmissionen fortsätter projektet i samma form men kommer 
också förstärka projektet med fältarbetet/uppsökande mot målgruppen. Syftet med fältarbetet 
är framförallt att informera ungdomar som vistas i Uppsala om projektet men fältarbetarna 
kommer även stödja ungdomarna i deras integration i samhället. Fältarbetarna kommer vid 
behov förstärkas med volontärer. 
 



Vid nämndsammanträdet i maj medverkade representanter från Uppsala Stadsmission och 
presenterade projektet Fadderhem i Uppsala. Nämnden skickade i juni ett brev till projektet 
där trycktes på att projektet beviljats för de som ännu inte fått alla beslut i asylprocessen och 
för att möjliggöra fortsatt skolgång. Projektet ska också bidra till att den unge ska vara 
införstådd i asylprocessen och ha korrekt information om de alternativ som finns.  
 
Vid nämndens sammanträde i juni beslutades om en uppföljning av projektet som 
förvaltningen ska redovisa i augusti.  
 
Uppsala stadsmission har svarat på nämndens brev och tryckt på projektets hittills goda 
resultat och poängterar att de följer lagstiftningen och går inte emot myndigheters beslut och 
önskar få en precisering om vad som behöver förändras.  
 
Uppföljning 
316 ungdomar har anmält intresse till projektet om att få stöd med att hitta boende. För 
närvarande har 195 ungdomar boende som anordnas eller stöds av projektet. 130 ungdomar 
bor i fadderhem och 65 ungdomar i olika kollektivboenden.  
 
Projektet ser att det för det mesta fungerar bäst för de ungdomar som bor i fadderhem. Arbetet 
med att fortsätta rekrytera fadderhem fortsätter och nya fadderhem ansluter sig löpande men 
behovet är stort. Under sommaren har två kollektivboenden stängts, till viss del på grund av 
boendena saknade fungerande regler och struktur och att det förekom missbruk, kriminalitet 
och externa besök.  
 
Projektet har förbättrat sina rutiner för att följa att de ungdomar som ingår i projektet går i 
skolan. De har krävt in närvarolistor för våren för alla ungdomar samtidigt som det står i 
överenskommelsen som varje ungdom behöver skriva på att måste ha skolnärvaro och ska 
lämna in närvarolistor. På så vis kan det inom projektet förtydligas och följas upp att medlen 
ska gälla för de som önskar bo kvar i Uppsala bland annat med hänvisning till fortsatt 
skolgång.  
 
Arbetet med att ge korrekt information om vad som gäller kring asylprocessen fortgår och 
arbetet utvecklas löpande. Under sommaren har projektet haft möten både med fadderhem och 
med ungdomar för att ge information om den nya gymnasielagen. Inom projektet arbetas 
också med en rutin för att genomföra individuella samtal med deltagare kring planer inför 
framtiden och information om återvändande i de fall de får avslag.  
 
Under sommaren har Uppsala Stadsmission samordnat en resursgrupp bestående av andra 
organisationer inom idéburen sektor som möter ensamkommande barn och unga. Uppsala 
stadsmission kommer redovisa sin uppföljning för det första halvåret till septembernämnden. 
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