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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

 
Förslag till riktlinjer för bidrag till samverkanslösningar mot utanförskap 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar: 
 
att   enligt bilagt förslag fastställa riktlinjer för utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
        bidrag till samverkanslösningar mot utanförskap. 
 
 
Ärendet 
Nämnden fastställde 2013-03-20 ”Modeller för samspelet med civila samhället”. Nämnden 
tydliggör med beslutet hur den kan bygga relationer till det civila samhället. Dokumentet 
fungerar som en utgångspunkt för nämndens bidragsstöd och för nämndens fortsatta arbete 
med bidrag, stöd och annan samverkan med civila samhället. 
 
Nämnden gav kontoret 2013-03-20 § 52 kontoret i uppdrag att revidera nämndens mål och 
riktlinjer för nämndens stöd till samverkanslösningar mot utanförskap. Kontoret redovisar  
i denna handling förslag till nya riktlinjer, bilaga 1. 
 
Föredragning 
Utanförskap är något som betecknar individer som av olika anledningar står utanför 
en för majoriteten självklar samhällsgemenskap eller välfärd. Den vanligaste innebörden  
är ett socialt, ekonomiskt och kulturellt utanförskap. Andra grupper som berörs är de som 
skyddas av lagen mot diskriminering och av minoritetslagstiftningen. Med en bred strategisk 
utgångspunkt kan nämnden även fortsättningsvis svara upp med ett mångfasetterat stöd till 
initiativ och utvecklingsinsatser. 
 
Medlen ska användas för att stödja arbetet med att undanröja risker för arbetslöshet och 
motverka utanförskap genom stärkande och förebyggande insatser för människor som 
befinner sig i utanförskap eller riskerar hamna i utanförskap. Med samverkanslösningar 
menas att en utomstående organisation är en aktiv del av projektet. Den ideella sektorns 
kompetenser och övriga resurser ska tillvaratas.  
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Bidraget syftar även till att tillsammans med nämndes övriga stödformer stärka det civila 
samhället, dess nätverk och sociala kapital samt ideella organisationers förmåga till 
innovativa lösningar. Prioriterade områden och målgrupper bestäms av nämnden i samband 
med att verksamhetsplanen upprättas. 
 
En viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete är god samverkan och samarbete mellan 
Uppsala kommun och ideella organisationer. Nämnden ska sträva efter att utforma och 
effektivisera stödinsatser och samverkansformer som underlättar för ideella organisationer, 
medborgare och även andra offentliga myndigheter att delta i välfärdsutveckling. 
 
Ett ärende om bidrag ur detta anslag kan initieras av nämnden eller av utomstående 
organisation. Stödet kan utformas som projektbidrag eller som partnerskaplösning. 
Långsiktiga projekt med kontinuitet ska prioriteas. Bidraget kompletterar nämndens stöd  
till sociala företag och till ideella organisationer verksamma med insatser inom 
arbetsmarknad/sysselsättning och andra integrationsinsatser. 
 
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
Jan Holmlund 
t.f. Direktör 
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Bilaga 1 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.  
 
Riktlinjer för samverkanslösningar mot utanförskap. 
 
 
Uppsala kommuns samspel med det civila samhället 
Uppsala kommuns samspel med det civila samhället regleras i en gemensam överens-
kommelse fastställd av kommunfullmäktige. Överenskommelsen lyfter fram betydelsen av: 
 

• att skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan med det 
civila samhället 

• att synliggöra och stärka ideella organisationers självständighet och oberoende 
• att utveckla möjligheter för ideella organisationer att utgöra en viktig aktör inom 

välfärdsutvecklingen 
• att ge ideella sektorn en tydlig roll i kommunens samhällsplanering och demokratiska 

process 
 
Utgångspunkten för nämndens samspel med det civila samhället är att stöd och stimulans  
ska utgå från organisationernas integritet och oberoende. 
 
Strategiska utgångspunkter 
Utanförskap är något som betecknar individer som av olika anledningar står utanför en  
för majoriteten självklar samhällsgemenskap eller välfärd. Den vanligaste innebörden  
är ett socialt, ekonomiskt och kulturellt utanförskap. Andra grupper som berörs är de som 
skyddas av lagen mot diskriminering och av minoritetslagstiftningen. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden verkar för att alla medborgare ges möjlighet  
att delta i samhällsgemenskap och i välfärden. Insatser för människor som står långt från 
arbetsmarknaden och en egen försörjning och människor med funktionsnedsättning ska 
särskilt uppmärksammas. 
 
Verksamheter som tillvaratar Uppsalas mångkulturella karaktär och som är integrations-
främjande är betydelsefulla i nämndens insatser mot utanförskap. 
 
Syftet med bidraget 
Medlen ska användas för att stödja arbetet med att undanröja risker för arbetslöshet och 
motverka utanförskap genom stärkande och förebyggande insatser för människor som 
befinner sig i utanförskap eller riskerar hamna i utanförskap. Med samverkanslösningar 
menas att en utomstående organisation är en aktiv del av projektet. 
 
Den ideella sektorns kompetenser, erfarenheter och övriga resurser ska tillvaratas. Inom det 
civila samhället identifieras behov och tas initiativ till en god samhällsutveckling. Innovativa 
lösningar ska bidra till välfärdsutveckling. Bidraget syftar även till att stärka det civila 
samhället, dess nätverk och sociala kapital samt förmåga att medverka i integrationsarbete. 
 
Prioriterade områden och målgrupper bestäms av nämnden i samband med att nämnden 
upprättar verksamhetsplan. 
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Vem kan ansöka om bidraget? 
Ett ärende om bidrag ur detta anslag kan initieras av nämnden eller av utomstående 
organisation. Stödet kan utformas som projektbidrag eller som partnerskaplösning. 
Långsiktiga insatser med kontinuitet prioriteas.  
 
Bidraget kan sökas av ideella organisationer. Med ideell organisation avses allmännyttiga 
föreningar och stiftelser, arbetsintegrerande sociala företag och sociala kooperativ. 
 
Bidraget ska användas för den utomstående organisationens kostnader. Medlen ska inte 
användas som komplement till kommunens föreningsstöd utan avse konkreta, avgränsade 
och uppföljningsbara samverkansprojekt.  
 
Ideella organisationer som kan få projektbidrag; 

• Organisationen ska ha en lokal anknytning och vända sig till invånarna i Uppsala  
kommun. 

• Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer,  
samt ta ställning för demokratin, kulturell mångfald och samhällsnyttan. 

• Organisationens verksamhet ska ha allmänintresse och vara öppen för alla som delar 
organisationens syfte. 

• Organisationens särintresse får inte stå i strid med kommunens riktlinjer eller gällande 
lagstiftning. 

• All verksamhet ska vara drogfri och organisationen får inte bedriva verksamhet som 
kan skapa positiva attityder till våld, alkohol eller droger. 

• Organisationens verksamhet får inte leda till diskriminering på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell 
läggning och ålder. 

• Organisationen ska inte ha skatteskulder. 
 
Ansökan 
I ansökan ska finnas följande uppgifter: 
 
Organisationens namn och organisationsnummer, postadress, telefonnummer, kontonummer, 
kontaktuppgifter till organisationen med uppgift om ansvarig för samverkansprojektet. 
 
Projektbeskrivning med uppgifter om: 
Bakgrund, upplevda behov 
Beskrivning av föreningens verksamhetsidé och ordinarie verksamhet 
Beskrivning av projektidén 
Projektplan med beskrivning av möjliga insatser med mål, målgrupp, resultat man vill uppnå, 
arbetssätt/metod och tidsperiod för projektet 
Former för dokumentation och redovisning till nämnden 
Former för implementering av resultat och erfarenheter 
 
Med projektbeskrivning ska följande bifogas ansökan: 
Stadgar  
Årsmötesprotokoll  
Verksamhetsberättelse  
Ekonomisk berättelse med bokslut  
Revisionsberättelse  
Verksamhetsplan och styrelseförteckning 
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Ansökan kan göras när som helst under året och ska vara utbildnings- och arbetsmarknads-
nämnden tillhanda senast tre månader innan verksamhetens planerade start. 
 
I det fall partnerskap ingås ska överenskommelse upprättas med uppgifter enligt av nämnden 
fastställt innehåll. 
 
Bedömningsgrunder 
Bidragen är selektiva vilket innebär att en bedömning görs av varje organisation och projekt 
utifrån följande: 
 
Nytänkande och innovativa lösningar. 

• Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar på 
grundläggande frågor med behovsbeskrivningar, innovativ tillämpning av befintliga 
metoder på nya områden och nya innovativa lösningar.  

• Det sätt organisationen tar tillvara på och använder kompetenser, erfarenheter och 
övriga resurser i den egna organisationen.  

• Hur organisationen avser använda kompletterande kompetenser hos sina 
samverkansparter. 

• Insatser som stärker arbetet i kommunens utvecklingsområden, s.k. stadsdels-
utveckling. 

 
Resultat och samverkan 

• Tydliga uppföljningsbara mål med metoder för att följa upp resultat och kvalité. 
• Tydlig ansvarsfördelning av insatser med samverkande organisationer.  
• Hur resultat och erfarenheter ska implementeras i den egna organisationen och  

i samverkande organisationer. 
• Resultat som förväntas ha en generell karaktär som kan användas av andra 

organisationer. 
 
Sökandes kompetens 
Bedömningen gäller den sökandes, inklusive samverkande organisationers, specifika 
kompetens för projektet. Kompetens och erfarenheter inom det område utvecklingsarbetet 
avser är en förutsättning för att ett projekt som är bra beskrivet också kommer att kunna 
genomföras enligt planerna. 
 
Övrig bedömning 

• Organisationens arbete med integrations, - mångfalds- och jämställdhetsfrågor. 
• Verksamheten harmoniserar med nämndens mål och inriktningsdokument. 

 
Beslut 
Nämndens arbetsutskott har delegation att besluta om bidrag under 800 tkr per år för enskilda 
projekt. Därutöver samt vid ärenden av principiell natur beslutar nämnden. Beslutet ska 
innefatta hur verksamheten ska följas upp och redovisas. Om beslut om bidrag avser fler än 
ett år kräver vid flerårigt beslut en redovisning av hur projektet fortlöper före utbetalning 
avseende år två och därefter.  



 
Bilaga 2 
 
 
Nuvarande lydelse riktlinjer för medel för samverkanslösningar 
 
 
Syfte med medlen 
Medlen ska användas för att stödja arbetet med två inriktningsmål i IVE 2008-2011: 
-Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap 
-Att öka föreningslivets medverkan i integrationsarbetet 
 
Medlen ska underlätta samverkanslösningar som är inriktade på att minska utanförskapet  
i samhället. Med samverkanslösning menas att en utomstående organisation är en aktiv  
del av ett projekt. 
 
De viktigaste målgrupperna för uppdraget är personer som varit arbetslösa under lång tid, 
ungdomar till så kallade resurssvaga föräldrar samt personer med funktionshinder.  
 
Vem kan ansöka om bidrag?  
Ett ärende om bidrag ur detta anslag kan initieras via en kommunal nämnd/bolag eller  
genom att utomstående organisation ansöker hos nämnden. 
 
Bidraget ska användas för den utomstående organisationens kostnader för samverkanslösning,  
helt eller delvis, och inte som ersättning för beställda tjänster i form av underleverantörstjänster 
till ordinarie verksamhet.  
 
Medlen ska inte heller användas som komplement till kommunens föreningsstöd 
utan avse konkreta samverkansprojekt. Medlen får heller inte användas som ersättning för 
beställda tjänster i form av underleverantörstjänster till ordinarie verksamhet. Om avtal om 
motprestation tecknats med en kommunal part gäller reglerna för offentlig upphandling.  
Detta innebär att bidrag kan sökas av extern part som tillsammans med någon av kommunens 
verksamheter/nämnder driver ett projekt, utöver ordinarie verksamhet, i syfte att minska 
utanförskapet. 
 
Vem beslutar?  
Nämndens arbetsutskott har delegation att besluta om bidrag under 800 tkr per år för enskilda 
projekt. Därutöver samt vid ärenden av principiell natur beslutar nämnden. Beslutet ska 
innefatta hur verksamheten ska följas upp och redovisas. Om beslut om bidrag avser fler än 
ett år kräver vid flerårigt beslut en redovisning av hur projektet fortlöper före utbetalning 
avseende år två och därefter.  
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