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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 

Delegationsordning 2014 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  i enlighet med kontorets förslag göra förändringar i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens delegationsordning. 
 
Sammanfattning 
 
Delegationsordningen är ett levande dokument. Förslag till ändringar är markerade i rött i 
bifogad handling. 
 
Förslaget innebär följande ändringar av delegat:  
 
För beslut om lönestöd till subventionerade anställningar till personer i arbetsmarknadsåtgärd 
har även biträdande enhetschef vid Navet inkluderats som delegat för att effektivisera 
administrationen av välfärdsjobb. 
 
Beslut om bidrag till ideella organisationer om bidrag till arbetsmarknads- och 
sysselsättningsinsatser samt samverkanslösningar mot utanförskap delegeras till 
arbetsutskottet. Delegationen gäller besluta om bidrag under 800 tkr per år för fleråriga 
projekt. Därutöver samt vid ärenden av principiell natur beslutar nämnden. Beslutet kan 
innefatta anvisningar om hur verksamheten ska följas upp/återrapporteras. Beslut om bidrag 
kan avse fler än ett år men kräver vid flerårigt beslut en redovisning av hur projektet fortlöper 
före utbetalning avseende år två eller därefter. Delegationen harmoniserar med den delegation 
kommunstyrelsens arbetsutskott har för samverkansmedlen (se bilaga 2). 
 
Beslut om start av inriktning på nationella program utöver av nämnden fattat beslut om 
(ersättning utöver av UAN fastställt belopp utgår ej) samt beslut om att bevilja elev på 



2 (2) 

riksrekryterande idrottsutbildning utökad utbildningstid till fyra år (under förutsättning att det 
sker senast under berörd elevs vårtermin i årskurs 1) delegeras till rektor. 
  
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
 
 
Jan Holmlund 
Tf direktör  
 
 
Bilaga 1 UANs delegationsordning 2014 rev140515 
Bilaga 2 KS beslut om revidering av riktlinjer för medel för samverkanslösningar 
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KOMMUNALLAGENS REGLER OM DELEGERING AV ÄRENDEN INOM EN NÄMND 
 
Nämnders möjligheter till delegation av ärenden behandlas i 6 kap. §§ 33-38 kommunallagen: 
 
33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta  
 på nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §. 
 
 En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna  
 eller landstingen att besluta på nämndens vägnar. 
 
34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av 

fullmäktige har överklagats.  
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och  
5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68). 

 
35 § Beslut som fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta  
 skall ske. 
 
36 § En nämnd får uppdra åt ordföranden eller annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden  
 som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens sammanträde. 
 
37 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får  
 nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta  
 i stället. Sådana beslut skall anmälas till förvaltningschefen. 
 
38 § Om en nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som  
 innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas.  
 Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster  
 har tillstyrkt beslutet. 
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DELEGERAD BESLUTANDERÄTT 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delegerar rätten att på nämndens vägnar fatta beslut på de villkor och i enlighet med den ordning 
som anges nedan: 
 
 Beslutanderätten gäller inom givet budgetansvar med de begränsningar som anges i delegationsordningen. 
 Delegation till tjänsteman får vid förfall för delegaten utövas av förordnad vikarie för denne. 
 Vid förhinder för ordinarie handläggare och då beslut inte utan olägenhet kan uppskjutas, äger överordnad tjänsteman eller annan 

tjänsteman inom verksamhetsområdet med samma beslutanderätt att fatta beslut i stället för ordinarie tjänsteman. 
 Beslut som fattas med stöd av delegation skall förtecknas på särskild delegationslista som undertecknas av beslutsfattaren. Förteckningen 

skall månadsvis översändas till nämndens sekreterare, som anmäler dessa till nämndens nästa sammanträde. Utan anmälan i nämnden 
vinner besluten ej laga kraft. 

 
 INDIVIDUTSKOTT 

Enligt av kommunfullmäktige 2001-12-10 antaget reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Uppsala kommun ansvarar 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för att fatta beslut rörande enskilda avseende försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd 
samt bostadssocial verksamhet. Nämnden ansvarar för myndighetsutövning mot enskild jämlikt socialtjänstlagen (2001:453) lag 
(1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar samt överklaganden, yttranden, anmälningar m.m. till 
domstol, polismyndighet m.fl. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har jämlikt 6 kap 20 § kommunallagen inrättat ett individutskott och jämlikt 6 kap. 33 § 
kommunallagen uppdragit åt individutskottet att hantera samtliga beslut rörande myndighetsutövning i individärenden enligt ovan, om inte 
dessa beslut har delegerats till tjänsteman enligt denna delegationsordning och inte är av ren verkställighet. Hit hör bl. a yttrande i 
skuldsaneringsärenden. 
 
Yttranden till JO, länsstyrelsen eller annan tillsynsmyndighet skall avges av individutskottet.  
 
Vid utskottets sammanträden skall protokoll föras, vilka ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. 
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 ORDFÖRANDEBESLUT I INDIVIDÄRENDEN VID BRÅDSKA 

Ordförande i individutskottet beslutar i individärenden inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde, inom socialtjänst 
och mottagning och introduktion av nyanlända flyktingar och invandrare, bostadssocial verksamhet, i ärenden som är så brådskande att 
utskottets avgörande inte kan avvaktas. I ordförandes frånvaro beslutar vice ordförande och därefter ledamöter i särskild fastställd ordning. 
 

 ÖVRIGT VAD AVSER BESLUT RÖRANDE MYNDIGHETSUTÖVNING 
Beslut som fattas med stöd av delegation skall anmälas vid individutskottets nästa sammanträde. Detta sker genom att beslutfattaren 
registrerar beslutet och att förteckning av delegationsbesluten tas ut från verksamhetssystemet (Procapita) av ansvarig enhetschef när det 
gäller socialtjänst, bostadssocial verksamhet och introduktionsverksamhet. Utan anmälan i nämnden vinner inte besluten laga kraft. 
 
Delegation till tjänsteman får vid förfall för delegaten utövas av förordnad vikarie för denne. Vid förhinder för ordinarie handläggare och 
då beslut inte utan olägenhet kan avvaktas, äger överordnad tjänsteman eller annan tjänsteman inom verksamhetsområdet med samma 
beslutanderätt fatta beslut i stället för ordinarie tjänsteman. 
 
Delegation får inte utövas i ärenden som berör beslutsfattandes egna personliga förhållanden eller där annars jäv föreligger enligt 
förvaltningslagen eller kommunallagen. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delegerar beslutanderätten endast till myndighetsutövande tjänstemän inom socialtjänstens 
försörjningsstödsverksamhet, flyktingmottagande och boendeverksamhet. Befattningshavares beslutanderätt gäller endast tilldelade 
ärenden (med undantag enligt ovan). 
 
Där beslutanderätt delegerats till tjänsteman gäller som villkor att denne skall ha förvärvat erfarenhet av aktuellt arbete under en månad, 
enhetschef äger rätt att medge avsteg från regeln. 
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FÖRKORTNINGAR 
 

FB Föräldrabalken       

 FL Förvaltningslagen  

GyF Gymnasieförordningen  

JO Justitieombudsmannen 

KL Kommunallagen 

KS Kommunstyrelsen 

LMA Lag om mottagande av asylsökande m.fl. 

LOU Lag om offentlig upphandling 

MBL Lagen om medbestämmande i arbetslivet 

NFU Nämnden för frivillig utbildning 

OSL Offentlighets- och sekretesslag 

PUL Personuppgiftslagen 

RF Riksidrottsförbundet 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting 

SL Skollagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

TF Tryckfrihetsförordningen 

UAK Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

V&B Vård och bildning 

VF Vuxenutbildningsförordning 

ÄB Ärvdabalken 
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1 Allmänna ärenden (ej myndighetsutövning) 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
1:1 
 
 
1:2 
 
 
 
 
 
1:3 
 
 
 
1:4 
 
1:5 
 
 
1:6 
 
 
1:7 
 
 
1:8 
 
 
 
1:9 
 
 
1:10 
 
 
1:11 

Besluta i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas  
 
Närvaro- och yttranderätt vid nämndens 
sammanträden 
 
 
 
 
Undertecknande av beslutsattest av 
sammanträdesuppgift för närvarande 
förtroendevalda 
 
Undertecknande av nämndens handlingar 
 
Undertecknande av avtal efter beslut i nämnden 
 
 
Undertecknande av kompletterande avtal till av 
nämnden tidigare godkända avtal 
 
Förlängning av samarbetsavtal 
 
 
Teckna avtal om uppdrag inom nämndens 
befogenhet/verksamhetsområde till ett värde av 
högst 40 basbelopp per uppdrag och år 
 
Beslut att teckna avtal efter upphandling  
enligt Lagen om offentlig upphandling  
 
Antagande av leverantör efter upphandling  
 
 
Samverkan enligt samverkansavtal/förhandling 

6 kap 36 § KL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOU 
 
 
 
 
 
MBL 

Ordförande  
 
 
Direktör, uppdragschef, 
ekonomichef, verksamhetschef, 
ekonom, strateger samt 
handläggande tjänstemän, 
sekreterare 
 
Sekreterare 
 
 
 
Ordförande och sekreterare 
 
Ordförande, eller den 
ordföranden utser 
 
Direktör, eller den direktören 
utser 
 
Direktör 
 
 
Direktör 
 
 
 
Ordförande 
 
 
Upphandlingsutskottet 
Direktör 
 
Direktör 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med rätt att vidaredelegera 
 
 
Med rätt att vidaredelegera 
 
 
 
 
 
 
Efter nämnden har beslutat om 
upphandling 
 
Med rätt att vidaredelegera 
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1:12 

enligt MBL 
 
Beslut att medverka i EU-projekt samt 
underteckna medfinansieringsintyg 

 
 
 

 
 
Direktör 

 
 
Med rätt att vidaredelegera 

 
1:13 

 
Arkivansvar för allmänna handlingar 

 
Uppsala kommuns 
arkivreglemente 2 § 
 

 
Direktör 

 
Med rätt att vidaredelegera 

1:14 Beslut att utse arkivredogörare  Uppdragschef  
     
1:15 
 
 

Behöriga att ta emot delgivning  Uppdragschef, registrator, 
sekreterare 
 

 

1:16 Undertecknade av rek brev 
 

 Registrator, uppdragschef 
 

 

1:17 Besluts- och behörighetsattestansvar för 
internkontroll enligt KS attestreglemente 

 Enligt förteckning Se förteckning hos ekonomienheten, UAK 

     
1:18 Förordnande av personuppgiftsombud PUL (1998:204) Direktör 

 
 

1:19 Beslut om uppskov med betalning av löneskuld  Uppdragschef  
 
1:20 

 
Inköp av varor och tjänster 

  
Uppdragschef, verksamhetschef 
och chef med personal- och 
budgetansvar enligt upprättad 
attestinstruktion, se förteckning 
hos ekonomienheten, UAK 

 
Ramavtal tecknade av Uppsala kommun 
ska följas upp vid inköp av varor och 
tjänster. Enligt Uppsala kommuns 
miljöpolicy ska kommunen i sin 
verksamhet tillämpa miljöanpassad 
upphandling av varor och tjänster.  
 

1:21 Beslut om investeringar enligt beslutad 
investeringsbudget 

 Verksamhetschef 
 

Godkännande av investeringskalkyl och 
därmed också godkännande av 
investeringsbelopp 
 

1:22 Beslut om att återkalla inkassokrav på 
kundfakturor 

 Uppdragschef  

1:23 Undertecknande av igångsättningstillstånd och 
hyresgarantier 
 

 Direktör Avser bostadssociala ändamål 

1:24 
 
 
 

Beslut om bidrag till lön, till kommunfinansierade 
arbetsgivare med subventionerade anställningar 
 
 

 Enhetschef vid Navet 
 
 
 

Enligt fastställda lönenivåer 
 
 
 



 8 

 
1:25 

 
Beslut om lönestöd till subventionerade 
anställningar till personer i arbetsmarknadsåtgärd 
där Navet är arbetsgivare 

 
Enhetschef vid Navet, bitr 
enhetschef vid Navet 

 
Inkl. offentligt skyddat arbete. Enligt 
fastställda lönenivåer.  

 
1:26 

 
Beslut om bidrag till verksamheter för 
omkostnader för särskilda arbetsmarknadsprojekt 
eller arbetsmarknadsinsatser  
 

  
Verksamhetschef vid Navet 

 
Högst 50 000 kronor 

1:27 Beslut om bidrag på mer än 50 000 kronor till 
verksamheter för omkostnader för särskilda 
arbetsmarknadsprojekt eller arbetsmarknads-
insatser 
 

 Uppdragschef  

1:28 Beslut om bidrag till verksamheter för 
omkostnader för insatserna inom Jobb- och 
utvecklingsgarantin 
 

 Enhetschef vid Navet  

1:29 
 
 
 
 
 
 
 
1:30 
 
 
 
1:31 
 
 
 
 
1:32 
 
 
1:33 

Övergripande ansvar för arbetsmiljöuppgifter 
enligt nivå 1 
 
Arbetsmiljö enligt nivå 2-4 
 
 
Inhyrning och uppsägning av lokaler och 
anläggningar 
Inhyrning/uppsägning av avtal för tid om två år 
eller längre eller med en årlig kostnad av 770 tkr 
eller mer 
 
Inhyrning/uppsägning av avtal för kortare tid än 
två år och med en årlig kostnad understigande 
770 tkr 
 
Övriga inhyrningar (t ex leasing) 
Inhyrning för tid om tre år eller längre eller med en 
årlig kostnad om 385 tkr eller mer 
 
Inhyrning för kortare tid än tre år och med en årlig 
kostnad understigande 385 tkr 
 
 

 Direktör 
 
 
Uppdragschef, verksamhetschef, 
chef med personalansvar 
 
 
 
Direktör 
 
 
 
Uppdragschef 
 
 
 
 
Direktör 
 
 
Uppdragschef 
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2 Sekretess  
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
2:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:2 

Prövning om utlämnande av allmän handling  
till enskild person eller annan myndighet samt 
beslut om avslag på begäran eller uppställande av 
förbehåll i samband därmed 
 
 
 
 
 
Bedömning om sekretesskydd för anmälaren 

2 kap 14 § TF 
6 kap 2-3 §§ OSL 
10 kap 14 § första 
stycket och 12 kap 2 
§ andra stycket OSL 
10 kap 4 § första 
stycket och 10 kap 13 
§ första stycket OSL 
 
26 kap 5 § OSL 

Direktör 
 
Verksamhetschef 
 
 
 
 
 
 
Enhetschef 

 
 
Individärende 

3 Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol och andra myndigheter (ej myndighetsutövning) 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
3:1 Prövning av att överklagande skett i rätt tid  

och avvisning av överklagande som kommit  
in för sent 

24 § 1:a st FL 
 

Delegat för ursprungsbeslutet 
För nämndens beslut: gruppledare 
vid aktuell enhet 
 

Endast överlämnande av överklagande 
utan eget yttrande 
 

3:2 Omprövning av beslut  27 § FL Delegat för ursprungsbeslutet  
 

 

3:3 Ombud att föra nämndens talan vid allmän 
domstol eller förvaltningsdomstol 
 

 Uppdragschef, verksamhetschef Beror på berört verksamhetsområde 

3:4 
 
3:5 
 
 
3:6 

Överklaga dom och beslut 
 
Avgöra om nämndens verksamhetsområden är 
berörda av remitterade program och detaljplaner 
 
Avge yttrande över remitterade program och 
detaljplaner i de fall då nämndens 
verksamhetsområden är berörda 
 

 Delegat för ursprungsbeslut 
 
Strateg 
 
 
Arbetsutskott 

 

3:7 Avge yttrande om detaljplaner och program som 
ej är av principiell betydelse eller då nämnden 
avstår från att yttra sig. 
 

 Strateg  
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4 Bidrag 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
4:1 Beslut om startbidrag, verksamhetsbidrag och 

stimulansbidrag till invandrarföreningar 
 

 Strateg Beslut sker enligt av nämnden 
fastställda regler och riktlinjer för bidrag 
till föreningar 
 

4:2 Undertecknande av överenskommelse  
 

 Direktör Med rätt att vidaredelegera 

4:3 
 
 
4:4 

Beslut om särskilt verksamhetsbidrag och 
projektbidrag 
 
Beslut om bidrag till ideella organisationer om 
bidrag till arbetsmarknads- och 
sysselsättningsinsatser samt 
samverkanslösningar mot utanförskap delegeras 
till arbetsutskottet 

 Direktör 
 
 
Arbetsutskottet 

Utifrån av nämnden beslutade 
bidragsregler 
 
Besluta om bidrag under 800 tkr per år 
för fleråriga projekt. Därutöver samt vid 
ärenden av principiell natur beslutar 
nämnden. Beslutet kan innefatta 
anvisningar om hur verksamheten ska 
följas upp/återrapporteras. Beslut om 
bidrag kan avse fler än ett år men 
kräver vid flerårigt beslut en redovisning 
av hur projektet fortlöper före 
utbetalning avseende år två eller 
därefter. 

5 Gymnasieskolan – skollagen, gymnasieförordningen 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
5:1 Justering av utbud av nationella program och 

inriktningar samt introduktionsprogram 
 

15 kap 30 § SL 
 

Arbetsutskottet  

5:2 Beslut om placering på skola av överenskommet 
utbud utifrån av nämnden fastställda principer 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämn
den 2010-06-16  
§ 146 
 

Affärsområdeschef gymnasieskola 
inom V&B 
 

 

5:3 Beslut om dimensionering av utbudet utifrån av 
nämnden fastställda principer 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämn
den 2010-06-16  
§ 146 
 

Arbetsutskottet  
 

 

5:4 Kompletterande beslut om vilka utbildningar som 15 kap 30 § SL Strateg  
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ska omfattas av samverkansavtal och 
undertecknande av årliga justeringar av 
samverkansavtal 
 

5:5 Beslut om mottagande eller inte ska ske till 
program på gymnasieskola av elev som saknar 
godkänt betyg i engelska 
 

16 kap. 32 § SL Rektor gymnasieskola 
 

Rektor grundskola bedömer och intygar 
om elev uppfyller uppställda krav. 
Gymnasieantagningen verkställer beslut 

5:6 Beslut om att sökande är behörig och om sökande 
ska tas emot  

16 kap 36 § SL 
17 kap 14 § SL 

Handläggare vid 
antagningsenheten 
 

 

5:7 Beslut om mottagande i första hand 16 kap 43-44 §§ SL Handläggare vid 
antagningsenheten 
 

 

5:8 Beslut om mottagande i andra hand 16 kap 47 § SL Handläggare vid 
antagningsenheten 
 

 

5:9 Yttrande över sökande till utbildning i annan 
kommun 
 

16 kap 48 § SL Handläggare vid 
antagningsenheten 
 

Enligt av nämnden fastställda riktlinjer 

5:10 Mottagande av ungdom som uppfyller kraven för 
behörighet till ett yrkesprogram på 
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ 
 

17 kap 11 § 2 st SL Rektor  

5:11 Beslut om antagning av elever genom fri kvot och 
antal platser som ska avsättas för fri kvot  
 

7 kap 3 § GyF 
 

Handläggare vid 
antagningsenheten 

Enligt av nämnden fastställda riktlinjer 

5:12 Beslut om hänsyn ska tas till ett färdighetsprov vid 
urval till utbildning inom det estetiska området  
 

7 kap 5 § GyF Rektor  

5:13 Beslut om den sökande ska genomgå ett 
inträdesprov för att visa att han eller hon har de 
kunskaper och färdigheter som krävs 
 

7 kap 8 § GyF Rektor I samband med antagning vid senare 
tidpunkt 

5:14 Beslut preliminär och slutlig antagning till de olika 
gymnasieutbildningar som anordnas av Uppsala 
kommun, inklusive antagning till programinriktat 
individuellt val.  
 

7 kap. 7 § GYF Handläggare vid 
antagningsenheten 

 

5:15 Beslut om antagning vid senare tidpunkt 
 

7 kap 8 § GyF Rektor Efter ordinarie reservantagnings slut 

5:16 Meddelande till hemkommun om att elev börjar vid 15 kap 15 § SL Rektor  
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gymnasieskola i Uppsala kommun  
 

5:17 Meddelande till hemkommun om att elev slutar vid 
gymnasieskola i Uppsala kommun 
 

15 kap 15 § SL Rektor  

5:18 Information till hemkommun om omgång av helt 
läsår för gymnasieelev 
 

Enligt samverkans-
avtal 

Rektor  

5:19 Beslut om att en elevs utbildning på ett nationellt 
program till sitt innehåll får avvika från vad som 
annars gäller för programmet 
 

16 kap 14 § SL Rektor Om det finns särskilda skäl 

5:20 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
programfördjupning 
 

4 kap 6 § GyF Rektor  

5:21 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
individuellt val  
 

4 kap 7 § GyF Rektor  

5:22 Beslut om fördelning av undervisningen på ett 
nationellt program över längre tid än tre år 
 

9 kap. 7 § GyF Rektor  

5:23 Beslut om att preparandutbildning får förlängas 
upp till två år 
 

17 kap. 5 § 2 st. SL Rektor  

5:24 Beslut om att utbildning på introduktionsprogram 
får bedrivas i mindre omfattning än vad som 
motsvarar heltidsstudier 
 

17 kap. 6 § SL Rektor  

5:25 Beslut om att ungdomar som uppfyller behörig-
hetskraven för ett yrkesprogram får tas emot till 
yrkesintroduktion eller individuellt alternativ 
 

17 kap. 11 § 2 st SL Rektor Förutsättning att av UAK fastställd 
arbetsgång har följts 

5:26 Kompletterande beslut angående reglemente för 
bidrag till resor mellan bostad och skola samt 
inackordering för gymnasieelever 
 

NFU 1998-03-25  
§ 53   

Strateg  

5:26B 
 
 
 
5:27 

Beslut om kostnader för taxiresor vid konstaterade 
behov av kontinuerliga resor på grund av särskilda 
behov 
 
Beslut i enlighet med Reglemente för och 
Tillämpningsföreskrifter till Reglemente för bidrag 

NFU 1998-03-25  
§25 
 
 
NFU 1998-03-25  
§ 53   

Strateg 
 
 
 
Rektor inom dennes ansvars-
område. Strateg avseende övriga 

Antagningsenheten bereder ärendet 
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till resor mellan bostad och skola samt 
inackordering för gymnasieelever  
 

elever 

5:28 Beslut om resor mellan bostad och gymnasie-
skola för elever antagna utanför 
samverkansområdet enligt Uppsala kommuns 
reglemente 
  

 Handläggare vid 
antagningsenheten 

 

5:29 Beslut om särskilda skäl föreligger för stöd till 
inackordering i enlighet med kommunala riktlinjer 
 

15 kap 32 § SL Handläggare vid 
antagningsenheten 

 

5:30 Justering och undertecknande av avtal avseende 
studier i svenska gymnasiala utlandsskolor 
 

 Strateg Enligt av nämnden fastställda riktlinjer 

     
5:31 Överenskommelse med fristående gymnasieskola 

om bidrag som kommunen ska betala till 
huvudmannen för elev på yrkesintroduktion, 
individuellt alternativ och språkintroduktion.  
 
Upp till 50 tkr/år utöver av nämnden tilldelat 
belopp 
 
Över 50 tkr/år utöver av nämnden tilldelat belopp 
 

17 kap 29 § SL  
 
 
 
 
Strateg  
 
 
Individutskottet 

 

5:32 Beslut om fördelning av tilläggsbelopp 
extraordinära stödåtgärder upp till 350 tkr/år 
 
 
Över 350 tkr/år 
 

16 kap 54 § SL 
17 kap 34 § SL 
 

Verksamhetschef vid barn- och 
ungdomsnämndens 
myndighetsenhet 
 
Individutskottet 

 

5:33 Handlägga skolplacering för elever från 
mottagningsenheten Centrum för introduktion i 
skola (CIS) 

Utbildnings- och 
arbetsmarknads-
nämnden 2011-05-19 
§ 132 
 

Handläggare vid 
antagningsenheten 

 

5:34 Beslut om mottagande till introduktionsprogram för 
enskild elev (individuellt alternativ, preparandår 
samt yrkesintroduktion) 
 

17 kap 21 § SL Rektor  

5:35 Ekonomisk reglering mellan kommuner för elev på 
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och 

17 kap 21 § SL Strateg  
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språkintroduktion 
 

5:36 
 
 
 
5:37 
 
 
5:38 

Fördelning av medel inom budgeten fastställt 
belopp som är riktat till hållbar utveckling, 
entreprenöriellt lärande eller internationellt utbyte 
 
Beslut om start av nationell inriktning på program 
utöver av nämnden fattat beslut 
 
Beslut om att bevilja elev på riksrekryterande 
idrottsutbildning utökad utbildningstid till fyra år 

 
 
 
 
16 kap 11 § SL 
 
 
Avtal mellan RF och 
kommunen om 
riksidrottsgymnasie-
verksamhet 

Strateg 
 
 
 
Rektor 
 
 
Rektor 

 
 
 
 
Ersättning utöver av UAN fastställt 
belopp utgår ej 
 
Ska senast under berörd elevs 
vårtermin i årskurs 1. 

6 Gymnasiesärskolan – skollagen, förordningen om gymnasiesärskolan 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
6:1 Utreda och fatta beslut i fråga om elev tillhör 

målgruppen för gymnasiesärskolan  
 

18 kap 5, 6  o 7 §§ 
SL 

Verksamhetschef vid barn- och 
ungdomsnämndens myndighets-
enhet  
 

 

6:2 Beslut om en elev i gymnasiesärskolan ska  
gå på ett individuellt program 
 
 

19 kap 29 § SL 
 
 
 

Verksamhetschef vid barn- och 
ungdomsnämndens myndighets-
enhet  

 

6:3 Kompletterande beslut om vilka utbildningar som 
ska omfattas av samverkansavtal och 
undertecknande av årliga justeringar av 
samverkansavtal 
 

18 kap 27 § SL 
 

Strateg   

6:4 Fastställande av, inom ramen för programmålet, 
lokalt valbara kurser som alternativ  
eller komplement till de av skolverket  
fastställda valbara kurserna 
 

13 kap 12 § GyF Rektor  

6:5 Beslut om lokalt tillägg 
 

13 kap 14 § GyF Rektor  

6:6 Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
programfördjupning 
 

4 kap 6 § GyF Rektor  

6:7 
 

Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som 
individuellt val  

4 kap 7 § GyF Rektor  
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6:8 Yttrande över sökande till utbildning i annan 

kommun 
 

19 kap 41 § SL Handläggare vid 
antagningsenheten 

 

6:9 Beslut om mottagande av elev med annan 
hemkommun 
 

19 kap 41§ SL Handläggare vid 
antagningsenheten 

 

6:10 Meddelande till hemkommun om att elev börjar vid 
gymnasiesärskola i Uppsala kommun 
 

18 kap 15 § SL Rektor  

6:11 Meddelande till hemkommun om att elev slutar vid 
gymnasiesärskola i Uppsala kommun 
 

18 kap 15 § SL Rektor  

6:12 Beslut om att utbildningen får fördelas på längre 
tid än fyra år 
 

19 kap 17 § SL Rektor  

6:13 Beslut om fördelning av tilläggsbelopp 
extraordinära stödåtgärder  

19 kap 47 § SL Verksamhetschef vid barn- och 
ungdomsnämndens myndighets-
enhet 
 

Upp till 350 000 kr/år därutöver är beslut 
delegerat till utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens individutskott 

6:14 Justering av utbud av nationella och individuella-
program 
 

18 kap 27 § SL Strateg  

6:15 Beslut om placering på skola av överenskommet 
utbud utifrån av nämnden fastställda principer 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämn
den 2010-06-16  
§ 146 
 

Affärsområdeschef gymnasieskola 
inom V&B 
 

 

6:16 Beslut om dimensionering av utbudet utifrån av 
nämnden fastställda principer 
 
 

Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämn
den 2010-06-16  
§ 146 

Affärsområdeschef gymnasieskola 
inom V&B 

 

7 Kommunal vuxenutbildning, särvux, svenska för invandrare (Sfi) – skollagen, förordningar 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
7:1 Mottagande av elev till grundläggande 

vuxenutbildning 
 

20 kap 13 § 2:a 
meningen SL 

Enhetschef vid antagningsenheten 
på Navet 
 

 

7:2 Besluta om/yttra sig över interkommunal ersättning 
inom gymnasial vuxenutbildning 
 

20 kap 21 § SL Enhetschef vid antagningsenheten 
på Navet 
 

Enligt av nämnden fastställda riktlinjer 
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7:3 
 
 
7:4 

Yttrande till annan kommun angående utbildning på 
gymnasial nivå 
 
Mottagande och antagning av elev till gymnasial 
utbildning 
 

20 kap 21 § SL 
 
 
20 kap 22 § 1:a 
meningen SL 

Enhetschef vid antagningsenheten 
på Navet 
 
Enhetschef vid antagningsenheten 
på Navet 
 

 
 
 
Får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd  

7:5 Ansökan hos Statens skolverk om ny kurs på 
gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning och 
särskild utbildning för vuxna 
 

2 kap 5 § VF Strateg  

7:6 Beslut om vilka nationella kurser som ska ges 
 

2 kap 9 § VF Strateg  

 
7:7 

 
Beslut att svara för kostnader för en elevs utbildning 
i annan kommun 
 

 
21 kap 7 § SL 

 
Enhetschef vid antagningsenheten 
på Navet 

 

7:8 Information till eleven om att intyg kan ersätta betyg  20 kap 34 § SL Rektor 
 

 

7:9 
 

Anskaffande av platser för arbetsplatsförlagt 
lärande och kontroll av att lärandet uppfyllder de 
krav som ställs på utbildningen 
 

2 kap 27§ VF Strateg  

7:10 Mottagande och intagning av elev till särvux 
 

21 kap 7 § 3:e 
stycket SL 
 

Enhetschef vid antagningsenheten 
på Navet 

Får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd  

7:11 Beslut om vilka kurser eller delkurser som ska 
anordnas 
 

2 kap 4 § VF Rektor Avser särvux 

7:12 Mottagande av elev till Sfi 22 kap 15 § SL Enhetschef vid antagningsenheten 
på Navet 
 

Får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd 
 

7:13 Beslut om undantag från att utbildning i svenska för 
invandrare ska omfatta mindre eller mer än 15 
timmars undervisning i veckan under en fyraveckors 
period 
 

22 kap 6 § SL Rektor  

7:14 Samarbete med Arbetsförmedlingen för att Sfi-
studerande ska lära det svenska språket i arbets-
livet och kunna kombinera Sfi-studier med andra 
aktiviteter 
 

22 kap 7 § SL Strateg  

7:15 Samråd med arbetsgivare och lokal arbetstagar- 22 kap 8 §, 9 § SL Strateg  
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organisation, som arbetsgivaren är bunden till 
genom kollektivavtal, om en arbetstagares del-
tagande i utbildningen och utbildningens förläggning 

     
7:16 Beslut om att utbildningen ska upphöra för elev som 

saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen eller inte gör tillfredsställande framsteg 

20 kap 9 § SL 
21 kap 9 § SL 
22 kap 16 § SL 
 

Rektor  

7:17 
 

Beslut om att låta elev återuppta studier där beslut 
fattats om att utbildningen ska upphöra, enligt 7: 
ovan, på grund av att särskilda skäl föreligger  

20 kap 9 § SL 
21 kap 9 § SL 
22 kap 17 § SL 

Enhetschef vid antagningsenheten 
på Navet 

Grundläggande och gymnasial nivå, 
särvux samt Sfi 

 
7:18 

 
Beslut om skiljande från utbildning, avstängning 
eller förvisning av deltagare samt avstängningstid 

 
5 kap 17-20 §§ SL 
 

 
Individutskottet 

 
 
 

 
7:19 

 
Utredning i samband med avstängning 

 
7 kap 4 § VF 

 
Strateg 
 

 

7:20 Beslut om utbildning för elev ska upphöra, efter att 
utredning gjorts i ärendet  

20 kap 9 § 
21 kap 9 § 
22 kap 16 § SL 
 

Individutskottet Får överklagas hos Skolväsendets 
överklagandenämnd 

7:21 Beslut om att på nytt bereda en elev utbildning, efter 
avstängning (grundläggande vuxenutbildning, 
gymnasial vuxenutbildning, särvux och Sfi) 

20 kap 9 § 
21 kap 9 § 
22 kap 16 § SL 
 

Enhetschef vid antagningsenheten 
på Navet 

Om särskilda skäl föreligger  

7:22 Information till eleven om att intyg kan ersätta betyg 20 kap 34 § SL 
22 kap 28 § SL 

Rektor 
 

 

 
7:23 
 
 
 
 
 
7:24 
 
 
7:25 

 
Beslut om att böcker och andra lärverktyg, som 
varje elev inom komvux och särvux har för eget 
bruk och får behålla som sin egendom, ska 
anskaffas av eleverna själv eller erbjudas mot 
avgifter som högst motsvarar huvudmannens 
anskaffningskostnader. 
 
Beslut om att eleverna ska hålla sig med enstaka 
egna lärverktyg inom Sfi. 
 
Utse representant för det offentliga skolväsendet i 
ledningsgrupper för yrkeshögskoleutbildningar som 
får avslutas med en kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen. 

 
20 kap 7 § SL 
21 kap 6 § SL 
 
 
 
 
22 kap 5 § SL 
 
 
4 kap 4 § YHF 
(2011:110) 

 
Rektor 
 
 
 
 
 
Rektor 
 
 
Direktör 
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8 Myndighetsutövning inom Socialtjänsten – försörjningsstöd och Myndigheten för bostadssamordning 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
8:1 Besluta i ärenden som är så brådskande att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas 
6 kap 36 § KL Individutskottets ordförande Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 och  

2 § 
     
8:2 Inköp av varor och tjänster  Verksamhetschef Ramavtal tecknade av Uppsala 

kommun ska följas upp vid inköp av 
varor och tjänster. Lagen om offentlig 
upphandling ska tillämpas vid all 
upphandling. Enligt Uppsala kommuns 
miljöpolicy ska kommunen i sin 
verksamhet tillämpa miljöanpassad 
upphandling av varor och tjänster 
 

8:3 Arkivansvarig för personakter inom myndigheten 
socialtjänst–försörjningsstöd och myndigheten för 
bostadssamordning 
 

 Verksamhetschef   

8:4 Tilldelning och omprövning av köp- och 
drivmedelskort enligt KS anvisningar 
 

 Verksamhetschef   

8:5 Beslut om öppnande av handkassa enligt KS 
anvisningar 
 

 Verksamhetschef  

8:6 Behörig att ta emot delgivning   Assistent  Avser delgivning som rör individ-
ärenden och är adresserat till 
myndigheten, t ex underrättelse till 
socialnämnd 
 

8:7 Beslut om att återkalla inkassokrav på kundfakturor 
 

 Enhetschef Avser t ex krav med anledning av 
infriande av ansvarsförbindelse 

9 Överklaganden, yttranden och anmälningar m.m. till domstol och andra myndigheter - 
myndighetsutövning 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
9:1 Föra nämndens talan i  

ärenden eller mål vid allmän domstol  
eller förvaltningsdomstol 
 

10 kap 2 § SoL Gruppledare 
 

Avser ärenden inom myndigheten 
socialtjänst-försörjningsstöd och 
myndigheten för bostadssamordning 
Avser att ta ställning till att överklaga 
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eller begära prövningstillstånd och i 
samband med överklagan begära 
inhibition 
 

9:2 Avge yttrande i mål och ärenden till JO, 
länsstyrelsen eller annan tillsynsmyndighet 
 

10 kap 2 § SoL Individutskottet  

9:3 Utse ombud att föra nämndens  
talan vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol  
 

10 kap 2 § SoL Enhetschef Observera delegationsförbud i 6 kap  
34 § KL 
 

9:4 
 
 
9:5 

Överklaga dom och beslut 
 
 
Prövning av att överklagande skett i rätt tid  
och avvisning av överklagande som kommit  
in för sent 

 
 
 
24 § 1:a st FL 
 

Delegat för ursprungsbeslut 
 
 
Delegat för ursprungsbeslutet 
För nämndens beslut: enhetschef 
eller gruppledare vid aktuell enhet 
 

 
 
 
Endast överlämnande av överklagande 
utan eget yttrande 
 

9:6 Ändring av beslut  27 § FL Delegat för ursprungsbeslutet  
 

 

9:7 Yttrande till förvaltningsdomstol i mål gällande 
överklagande av beslut enligt SoL 

10 kap 1-2 § SoL 
3 kap 10 § och 
6 kap 33 § KL 
 

Gruppledare 
 

 

9:8 Avvisande av ombud 
 

9 § FL Enhetschef  

9:9 Yttrande i ärenden om förordnande av god  
man eller förvaltare för någon som fyllt 16 år 
 

11 kap 16 § 2 st FB Gruppledare Myndigheten socialtjänst-
försörjningsstöd 

9:10 Dödsboanmälan 20 kap 8 a § ÄB 
 

Socialbidragshandläggare  
 

9:11 Beslut om vård av dödsbo 
 

18 kap 2 § ÄB Socialbidragshandläggare  

9:12 Beslut om att ordna gravsättning 
 

5 kap 2 § 
begravningslagen 

Socialbidragshandläggare  

 
9:13 

 
Yttrande över förslag om skuldsanering 

 
20 § skuld-
saneringslagen 
 

 
Gruppledare 

 

9:14 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen 
 

6 kap 12 § smitt- 
skyddslagen 
 

Enhetschef   
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9:15 Yttrande till Försvarsmakten angående en persons 
lämplighet som hemvärnsman 

5 § hemvärns-
förordningen 
 

Enhetschef  

9:16 Brottsanmälan och skadeståndsanspråk vid 
misstanke om bidragsbrott avseende socialbidrag 
och introduktionsersättning 

6 § bidragsbrotts-
lagen 

Socialsekreterare inom socialtjänst 
– försörjningsstöd med särskilt 
uppdrag att kontrollera 
utbetalningar 

 

10 Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) m.m. delegerade till Individutskottet 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
10:1 Beslut i individärenden som ej delegerats till annan 

delegat 
 

SoL m fl lagrum Individutskottet Se även 10:1. Gäller även beslut (se 
11:10) 

10:2 Bistånd till psykoterapi 
 

4 kap 1 § SoL Individutskottet  

10:3 Bistånd till umgängesresa utanför Nordens gränser 
 

4 kap 1 § SoL Individutskottet  

10:4 Bistånd utöver vad som följer av 4 kap 1 § SoL 4 kap 2 § SoL Individutskottet Avser bistånd utöver skälig levnads-
nivå, exempelvis att avhjälpa en orimlig 
livssituation, att inte äventyra barns 
behov av social trygghet, att öka famil-
jens möjligheter att försörja sig själv. 
Bistånd enl. 4:2 SoL får återkrävas 
 

10:5 Föra talan om ersättning i ärende som gäller 
återkrav enl. 9 kap 1 § SoL 
 

9 kap 3 § SoL Individutskottet Kan ej delegeras till tjänsteman enl. 
10:4 SoL 

10:6 Eftergift av ersättningsskyldighet  
för bistånd som återkrävs enl. 9 kap 1 §  
1 o 2 st SoL 
 

9 kap 4 § SoL Individutskottet Prövning enl. 9:3 och 9:4 SoL görs i 
praktiken samtidigt och 9:3 SoL kan 
inte delegeras till tjänsteman i dessa 
ärenden 
 

10:7 Föra talan om ersättning i ärende  
som gäller återkrav enl. 9 kap 2 § 2 st SoL 
 
 

9 kap 3 § 1 st SoL Individutskottet Gäller bistånd som beviljats enl.  
4:2 SoL, som inte är delegerat till 
tjänsteman 

10:8 Eftergift av ersättningsskyldighet för bistånd som 
återkrävs enl. 9 kap 2 § 2 st SoL 
 

9 kap 4 § SoL Individutskottet Gäller bistånd som beviljats enl.  
4:2 SoL, som inte är delegerat till 
tjänsteman 
 

10:9 Bistånd till skulder, som inte avser akuta behov 4 kap 1 § SoL Individutskottet  
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eller uppstått på grund av att den sökande haft in-
komster som understiger försörjningsstödets nivå, i 
de fall ansvarig tjänstman vill föreslå bifall 
 

 
11 Beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen inom                                        

myndigheten Socialtjänst - försörjningsstöd 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
11:1 Bevilja ekonomiskt bistånd i ärenden där den 

sökande har skyddad identitet 
4 kap 1 § SoL  Bitr verksamhetschef Avser sådana ärenden där den sökande 

inte ska registreras i personregister 
 

11:2 Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd till 
livsföring i övrigt 
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare Avser rambeslut vid första ansökan eller 
vid ändrade förutsättningar. Ej utredning 
som avser månatlig beräkning av social-
bidragsnormen. 
 
Individutskottet fattar beslut i de fall 
bistånd beviljats enligt 4:2 SoL mot 
återbetalning enligt 9:2 2 st SoL 
 

11:3 Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd  
till livsföring i övrigt enligt norm och riktlinjer  
där ej annan delegat anges 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare eller 
socialbidragshandläggare  
 
 

Exempel på sådant som delegerats till 
annan delegat är bostadssocialt kontrakt, 
kommunal borgen, psykoterapi, skulder, 
umgängesresa utanför nordens gränser 
 

 
11:4 

 
Bistånd med villkor om praktik och 
kompetenshöjande åtgärder 
 

 
4 kap 4 § SoL 

 
Socialsekreterare  
 

 
OBS! För personer som är aktuella hos 
Navet kan arbetskonsulenten ta beslut 
enl 4 kap 4 § SoL. 

 
11:5 

 
Avslag eller reducering av försörjningsstöd 

 
4 kap 5 § SoL 

 
Socialsekreterare  
 

 

11:6 Akut ekonomiskt bistånd utöver norm och 
riktlinjer för att undvika nödsituation 

− Under ordinarie arbetstid 
 

− Utanför ordinarie arbetstid och vid helger 
 

4 kap 1 § SoL  
 
Socialsekreterare  
 
Socialsekreterare vid 
socialjouren 
 

 
 
Exempelvis matpengar, skuld hyra/el 
Se riktlinjerna. 
Socialjouren tar beslut om matpengar, 
hemresa, övernattningskostnader mm 
tillfälligt bistånd 

11:7 Återkräva utbetalt ekonomiskt bistånd  
enligt 4 kap 1 § SoL 

9 kap 1 § 1 och 2 st 
SoL 

Gruppledare    
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11:8 Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap 1 § SoL mot 

återbetalning 
 

9 kap 2 § SoL Socialsekreterare eller 
socialbidragshandläggare  
 

 

11:9 Underrätta Försäkringskassan om att nämnden 
ska uppbära ersättning enligt 
Socialförsäkringsbalken 
 

107 kap 5 § social-
försäkringsbalken 
 

Socialsekreterare eller 
socialbidragshandläggare  
 

 

11:10 Föra talan om ersättning i ärende  
om återkrav enl. 9 kap 2 § 1 st SoL 

9 kap 3 § 1 st SoL Enhetschef Individutskottet fattar beslut i de fall 
bistånd beviljats enligt 4:2 SoL mot 
återbetalning enligt 9:2 2 st SoL 
 

11:11 
 
 
 
11:12 

Eftergift av ersättningsskyldighet  
för bistånd som återkrävs enl. 9 kap  
2 § 1 st SoL 
 
Beslut att inleda, eller inte inleda, utredning om 
rätt till bistånd  
 

9 kap 4 § SoL 
 
 
 
11 kap 1 § SoL 

Enhetschef 
 
 
 
Socialsekreterare 

Individutskottet fattar beslut i de fall 
bistånd beviljats enligt 4:2 SoL mot 
återbetalning enligt 9:2 2 st SoL 
 
Avser rambeslut vid första ansökan eller 
vid ändrade förutsättningar. Ej utredning 
som avser månatlig beräkning av 
socialbidragsnorm. 

12 Beslut om övrigt bistånd enligt socialtjänstlagen 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
12:1 Beslut om insatser i hemmet i syfte att  

stödja den enskilde att på sikt få arbete    
 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
 

Avser kontaktperson  
 

12:2 Beslut om ersättning till kontaktperson  
(arvode och omkostnadsersättning) 
- enligt SKL rekommendation 

 
- utöver SKL rekommendation 
 

4 kap 1 § SoL  
 
Socialsekreterare 
 
Enhetschef 
 

 

12:3 Avskriva hyresskuld efter infriande av 
ansvarsförbindelse 
 

 Enhetschef En avskriven skuld är inte beviljat 
bistånd till försörjningsstöd enligt 4 kap  
1 § SoL 
 

12:4 Anmälan till överförmyndaren om behov av god 
man/förvaltare  
 

5 kap 3 § 1 p SoF Socialsekreterare eller 
myndighetshandläggare 
 

Inom försörjningsstöds- och 
boendemyndigheterna 

12:5 Anmälan till överförmyndaren om att behov av 
förvaltare inte längre föreligger 

5 kap 3 § 2 p SoF Socialsekreterare eller 
myndighetshandläggare 

Inom försörjningsstöds- och 
boendemyndigheterna 



 23 

 
 
 
 
12:6 

 
 
 
Bevilja bistånd till meningsfull sysselsättning 

 
 
 
4 kap 1 § SoL 

 
 
 
Socialsekreterare  
 

 
 
 
Målgruppen är personer som har sådan 
psykisk funktionsnedsättning att den 
berättigar till stöd i form av syssel-
sättning. Platserna som används ska 
finnas inom ramen för de verksamheter 
som nämnden finansierar genom 
överenskommelser eller avtal 

13 Beslut enligt Socialtjänstlagen inom Myndigheten för bostadssamordning 
 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 
13:1 Bistånd till bostadssocialt kontrakt, längst i tre år  

 
4 kap 1 § SoL Myndighetshandläggare Gäller för nya beslut efter 2011-01-01 

Innefattar även bostadsbyte för bos-
tadskontrakt beviljade före 2011-01-01) 
Avser inte beslut om tillfälligt boende 
 

13:2 Fortsatt bistånd till bostadsocialt kontrakt efter tre 
år 
 

4 kap 1 § SoL Gruppledare Grundbeslutet taget efter 2011-01-01 

13:3 Bistånd till kommunal borgen 4 kap 1 § SoL Myndighetshandläggare 
 

 

13:4 Bistånd till träningsboende, boende i jourlägenhet 
 

4 kap 1 § SoL Myndighetshandläggare   

 
13:5 

 
Bistånd i form av tillfälligt boende, dock längst tre 
månader 

 
4 kap 1 § SoL 

 
Myndighetshandläggare 
 

 
Enligt riktlinjerna 
Beslutet omprövas efter tre månader 
 

13:5B Bistånd i form av tillfälligt boende efter tre månader  4 kap 1 § SoL Gruppledare 
 

 

13:6 Insatser i syfte att stödja den enskilde att få eget 
kontrakt utan kommunala garantier enligt gällande 
riktlinjer 
 

4 kap 1 § SoL  Myndighetshandläggare 
 

 

13:7 Att till hyresvärden överlämna frågan om upp-
sägning av en hyresgäst som har bistånd i form av 
bostadssocialt kontrakt  

 Enhetschef  Gäller de fall hyresgästen inte är ak-
tuell för ekonomiskt bistånd inom enhe-
ten socialtjänst-försörjningsstöd. Är 
hyresgästen aktuell för ekonomiskt bi-
stånd ska samråd ske innan beslut 
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fattas. 
 

 
 
13:8 
 
 
 
 
13:9 

 
 
Behörig att ta emot delgivning 
 
 
 
 
Beslut att inleda, eller inte inleda, utredning om rätt 
till bistånd till boendeinsatser 
 

 
 
 
 
 
 
 
11 kap 1 § SoL 

 
 
Socialsekreterare eller 
receptionist/assistent 
 
 
 
Gruppledare, 
myndighetshandläggare 

 
 
Avser delgivning som rör individ-
ärenden och är adresserat till 
myndigheten, t ex underrättelse till 
socialnämnd 
 

14 Personalärenden inom Socialtjänst-försörjningsstöd, Bostadssamordning och Navet  
Gäller personalärenden där nämnden har beslutanderätten enligt av kommunfullmäktige utfärdat reglemente för KS och nämnder, arbetsgivarstadga, 
handläggningsordning för AB-anställningar och riktlinjer för anställningar m.m. 
 
14:1 Tillsvidareanställning 

- verksamhetschef 
- personal direkt underställd verksamhetschef 
- övrig personal 
 
 

  
Uppdragschef 
Verksamhetschef 
Chef med personal- och 
budgetansvar 
 

 

14:2 Visstidsanställning 
- verksamhetschef 
- personal direkt underställd verksamhetschef 
- övrig personal 
  

  
Uppdragschef 
Verksamhetschef 
Chef med personal- och 
budgetansvar 
 

 

14:3 Timanställning  
 

Chef med personal och 
budgetansvar 
 

 

14:4 Tjänstledighet med lön (avtalsreglerad) och utan 
lön samt entledigande (förkortad uppsägningstid)   
- verksamhetschef 
- personal direkt underställd verksamhetschef 
- övrig personal 
 

  
 
Uppdragschef 
Verksamhetschef 
Chef med personal- och 
budgetansvar 
 

 

14:5 Omreglering av anställning, delning av 
anställning, ändring av sysselsättningsgrad samt 
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sammanläggning av deltidsanställningar 
- verksamhetschef 
- personal direkt underställd verksamhetschef 
- övrig personal 
 

 
Uppdragschef 
Verksamhetschef 
Chef med personal- och 
budgetansvar 
 

14:6 Arbetstider  
- generella beslut om förskjutning av 

arbetstider, inarbetning m.m. 
- individuella beslut, - verksamhetschef 
                                     - personal direkt under- 
                                       ställd verksamhetschef 
             - övrig personal 
                                      

  
Direktör 
 
Uppdragschef 
Verksamhetschef 
 
Chef med personal- och 
budgetansvar 
 

 

14:7 Schemaläggning  Chef med personal- och 
budgetansvar 

 

     
 Disciplinärenden    
14:8 Avstängning enligt AB § 10 

- verksamhetschef 
- personal direkt underställd verksamhetschef 
- övrig personal 
 

  
Direktör 
Uppdragschef 
Verksamhetschef 

 

14:9 Disciplinåtgärd, beslut om påföljd enligt AB § 11 
- verksamhetschef 
- personal direkt underställd verksamhetschef 
- övrig personal 
 

  
Direktör 
Uppdragschef 
Verksamhetschef 
 

 

14:10 Omplacering/förflyttning 
- för alla anställningar 

 Direktör om enlighet inte kan 
uppnås inom eller mellan 
myndighetsenheterna 
 

 

14:11 Uppsägning  
- all personal 

 Direktör efter samråd med HR-
funktion 
 

 

14:12 Avsked  
- all personal  

 Direktör efter samråd med HR-
funktion 
 

 

14:13 Förbud mot bisyssla 
- verksamhetschef 
- övrig personal 

  
Uppdragschef 
Verksamhetschef 
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14:14 Förbud att tjänstgöra i avvaktan på läkarintyg 

- verksamhetschef 
- övrig personal 
 

  
Direktör  
Uppdragschef 
 
 

 

 Övrigt    
14:15 Beslut att beordra skyddsarbete  Direktör 

 
 

14:16 Beslut att ingå avtal om distansarbete 
- verksamhetschef 
- personal direkt underställd verksamhetschef 
- övrig personal 
 

  
Uppdragschef 
Verksamhetschef 
Chef med personal- och 
budgetansvar 
 

 

14:17 Beslut om anställdas resor och deltagande i 
kurser eller konferenser: 
Inom Norden 
 
Utom Norden 
- verksamhetschef 
- övrig personal 
 

  
 
Chef med personal- och 
budgetansvar 
 
Uppdragschef 
Verksamhetschef 
 

 

14:18 Beslut om upphörande av anställning och 
eventuell ersättning i samband därmed 

 Direktör 
 
 

 

14:19 Beslut att avge yttrande till Arbetsmiljöverket  Verksamhetschef 
 

 

14:20 Beslut om vem som äger rätt att nyttja egen bil i 
tjänsten 
- verksamhetschef 
- övrig personal 
 

  
 
Uppdragschef 
Verksamhetschef 

 

14:21 Beslut om förstadagsintyg vid sjukdom (AB 05  
§ 28)  
- verksamhetschef 
- övrig personal 
 

  
 
Uppdragschef 
Verksamhetschef 

 

14:22 Beslut om uppskov med betalning av löneskuld 
 

 Verksamhetschef  

14:23 Besluta att avskriva fodringar på grund av 
felaktigt utbetald lön under 10 000 kr 

 Direktör                KS delegationsordning 
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KSAU 6  2 DECEMBER 2013 
 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

   
Handläggare 
Lagerkvist Monika 
 

Datum 
2013-11-13 

Diarienummer 
KSN-2013-0470 

 
 
 
 

 Kommunstyrelsen 
 

Revidering av riktlinjer för medel för samverkanslösningar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anta reviderade riktlinjer för samverkanslösningar enligt bilaga 1,  
 
att delegera till arbetsutskottet att besluta om bidrag till projekt under 800 000 kronor per år,  
 
Ärendet 
Sedan år 2008 har kommunstyrelsen avsatt särskilda medel för att stödja så kallade 
samverkanslösningar. Avsikten är att stödja arbetet mot utanförskap i enlighet med 
kommunfullmäktiges inriktningsmål i kommunens övergripande beslutsdokument, Inriktning, 
verksamhet, ekonomi. I IVE 2014-2017 står bland annat att Uppsala kommun ”verkar mot 
utanförskap och främjar möjligheten för alla som vill och kan arbeta. Fokus läggs på grupper 
som står utanför arbetsmarknaden eller som av olika anledningar kan ha svårigheter att delta i 
arbetlivet”. De inriktningsmål som nämner begreppet utanförskap är ”Utanförskap bryts 
genom arbetslinjen” och ”Uppsalaborna har arbete och utanförskapet minskar genom 
främjande av tillväxt och ekonomiska nystartszoner”.  
 
Kommunstyrelsen har beviljat bidrag till samverkanslösningar sedan 2008 och har sedan 
starten avsatt 10 miljoner per år för detta ändamål. Sedan 2010 ansvarar utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för hälften av anslaget. Medlen inrättades för att pröva nya vägar i 
arbetet mot utanförskap genom samverkan.  
 
Enligt riktlinjerna från 2008 framgår i korthet följande. 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 
 

 
Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se 
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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.  
 
Ett ärende om bidrag ur detta anslag kan initieras via en kommunal nämnd/bolag eller  
genom att utomstående organisation ansöker hos kommunstyrelsen. Bidraget ska användas för den 
utomstående organisationens kostnader för samverkanslösning, helt eller delvis, och inte för 
nämndernas/bolagens normala insats i densamma.  
 
Medlen ska inte heller användas som komplement till kommunens föreningsstöd utan avse 
konkreta samverkansprojekt.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation att besluta om bidrag under 200 tkr per år för 
fleråriga projekt. Därutöver beslutar kommunstyrelsen.  
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen har beviljat totalt 21,6 mkr till 31 projekt och de har till stor del kommit 
Stenhagen, Gottsunda/Valsätra, Gränby/Nyby och Sävja till del (se bilaga 2 och 3) . Dessa 
områden sammanfaller med de områden som är i fokus för kommunens stadsdelsutveckling.  
 
Riktlinjerna från 2008 har medgivit stor flexibilitet och bredd vad gäller projektens innehåll. 
Detta är helt i linje med medlens syfte som är att pröva nya vägar i arbetet mot utanförskap.  
 
Förslag läggs i ett ärende parallellt med detta om en definition av begreppet utanförskap.  
 
En revidering av riktlinjerna föreslås för att beredning och beslutsfattande ska effektiviseras 
Förslaget innebär i korthet att tydliggöra att medlen endast är till för en uppstartsfas av projekt 
och för att påskynda projektens uppstart och snabbare ge organisationerna besked, föreslås en 
utökad delegation av beslutanderätt. Beloppen föreslås utifrån att medelvärdet på de belopp 
som beviljats är ca 720 tkr per år. Spännvidden är dock stor och varierar från ca 45 tkr till 
4957 tkr. Att i riktlinjerna även kräva en bekräftelse från den kommunala/kommunalt 
finansierade samverkansparten säkerställer att dessa ingår i planerandet av projekten. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Ulla Holmgren 
Stadsdirektör    Enhetschef 



KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Diarienummer 
KSN-2013-0470 

Bilaga 1 

Nuvarande lydelse 

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 kommunstyrelsen.  

Förslag på revidering av riktlinjer för 
medel för samverkanslösningar 

Syfte med medlen 
Medlen ska användas för att stödja 
arbetet med att undanröja risker för 
arbetslöshet och motverka utanförskap. 

Med samverkanslösning menas att en 
utomstående organisation är en aktiv del av 
ett projekt.  

Med utanförskap menas andelen 
helårsekvivalenter, storleken på 
ohälsotalet samt andelen personer som 
har lågt deltagande i samhällslivet. 

Medlen skall endast tjäna som stöd i en 
uppstartsfas av projekten mot 
utanförskap och inte som fortlöpande 
bidrag för aktiviteter.  

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 ansvarig nämnd, det vill säga 
kommunstyrelsen eller utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Med ansökan 
sänds en underskriven bekräftelse från 
den kommunala/kommunalt finansierade 
verksamheten vari samverkan består i och 
hur de ställer sig till en eventuell 
fortsättning efter projekttidens slut.    

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 
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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?  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
delegation att besluta om bidrag under 200 
tkr per år för fleråriga projekt. Därutöver 
beslutar kommunstyrelsen. Beslutet kan  
 

 
 
 
 
 
 
 
Bidraget ska användas för den utomstående 
organisationens kostnader för 
samverkanslösningen och inte för 
nämndernas/bolagens normala insats i 
densamma. 
 
 
 
Medlen ska heller inte användas som 
komplement till kommunens föreningsstöd 
utan avse konkreta samverkansprojekt.  
 
 
 
Om avtal om motprestation tecknas 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.  
 
 
I ansökan ska också finnas 
organisationsnummer, namn och 
telefonnummer, adress, kontonummer 
samt kontaktuppgifter till 
samverkanspart. 
 
 
 
 
 
Vem beslutar? 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
delegation att besluta om bidrag under 800 
tkr per år för fleråriga projekt. Därutöver  
samt vid ärenden av principiell natur 
beslutar kommunstyrelsen. Beslutet kan 
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innefatta anvisningar om hur verksamheten 
ska följas upp/återrapporteras. Beslut om 
bidrag kan avse fler än ett år men kräver vid 
flerårigt beslut en redovisning av hur 
projektet fortlöper före utbetalning avseende 
år två eller därefter. 
 
 
 
 
Av riktlinjerna framgår också att eftersom 
detta var ett helt nytt anslag vars tillämpning  
ännu inte prövats, skulle kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut i enskilda ärenden ligga  
till grund för vidare utveckling av dessa 
riktlinjer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

innefatta anvisningar om hur verksamheten 
ska följas upp/återrapporteras. Beslut om 
bidrag kan avse fler än ett år men kräver vid 
flerårigt beslut en redovisning av hur 
projektet fortlöper före utbetalning avseende 
år två eller därefter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar själv 
om sina riktlinjer och uppföljning av 
projekt utifrån de samverkansmedel de 
förvaltar. 
  



Nr Ärendemening KSN År Projektägare Projektsyfte Beviljade 
medel

Målgrupp Kön Stadsdel/Upptagnings
område

1 Samverkanlösning: Bälinge 
bryter utanförskap

KSN-2008-
0179

2008 Bälinge IF Bryta utanförskap för Uppsalas 
handikappade

110 000 Ungdomar med 
invandrar bakgrund

M-K Valsätra, Gottsunda

2 Ansökan om bidrag från KFUK-
KFUM Uppsala och Uppsala 
Ungdomsfiske för att bryta 
utanförskap

KSN-2008-
0250

2008-
2009-
2010

KFUK-KFUM 
Uppsala 
Ungdomsfiske

Arbeta för integration och hejda 
utanförskap

510 000 Ungdomar M-K Uppsala kommun

3 Ansökan om bidrag för 
samverkanslösningar barnens 
byggskola

KSN-2008-
0254

2008 NCC AB Öka intresset för byggprocessen hos barn 72 000 Barn(8-12) i 
grundskolor och 
anställdas barn

M-K Gottsunda

4 Bälinge IF:s ansökan om bidrag 
för att bryta utanförskapet för 
invandrarflickor

KSN-2008-
0310

2009-
2010

Bälinge IF-Sallens 
Basket

Främja integration Genom barn och 
ungdoms idrott för flickor

130 000 Invandrarflickor K Gottsunda/Valsätra

5 Ansökan om medel från 
Uppsala Brottsofferjour för att 
arbeta mot utanförskap

KSN-2008-
0467

2008 Uppsala Knivsta 
Brottsofferjour

Att öka kunskapen om hedersrelaterat 
våld och få större insikt i problematiken

132 000 Uppsala 
Brottsofferjours 
stödpersoner

K-M Uppsala kommun

6 Pingstkyrkan Uppsalas 
ansökan om medel för 
samverkan mellan 
Pingstförsamlingen och 
Uppsala kommun

KSN-2008-
0486

2008-
2009-
2010

Pingstkyrka 
Uppsala/Filadelfi
aförsamlingen

Skapa förutsättningar för de vuxna 
romerna att delta i arbetsmarknaden 
genom vuxenutbildning och arbetspraktik

1 544 190 Församlingens 
romska medlemmar 
med fokus på vuxna 
romer

K-M Uppsala kommun

7 Samverkanslösning: 
Bandyfritids

KSN-2008-
0531

2008-
2009-

IK Sirius Bandy Ge möjlighet att lära åka skridskor och 
delta i bandy fritidsaktiviteter

1 000 000 Barn i låg och 
mellanstadiet

K-M Uppsala kommun

Bilaga 2



8 Ansökan om” 
utanförskapspengar ”

KSN-2008-
0583

2008-
2009-
2010

Röda korset i 
Uppsala

Stärka demokrati och motverka 
kunskapsklyftor och lägga grund för 
identitet och språkutveckling

114 398 Vuxna utlandsfödda 
med behov av 
lotsning, studiehjälp, 
språkstöd och 
enklare även barn 
med läxhjälp behov

K-M Uppsala kommun

9 Simhälsoprojekt i Gottsunda KSN-2008-
670

2009 Föreningen Atti Aktiveras, träffas, trivas och integreras 
utifrån ett hälsofrämjande perspektiv

176 800 Flickor och kvinnor 
med barn

K Gottsunda

10 Ansökan till ekonomiskt stöd 
till nätverksbygge och 
idrottskolor i utsatta 
stadsdelar

KSN-2009-
0015

2009-
2010

Uppsala IF Uppnå syftet att barn och ungdomar får 
möjlighet att prova på olika idrotter under 
organiserade former med ledare

600 000 Barn och ungdomar i 
utsatta delar

K-M Stenhagen

11 Hantverkssluss för personer 
långt ifrån arbetsmarknaden

KSN-2009-
0183

2009-
2011

Diakonistiftelsen 
Samariterhemme
t

Erbjuda sysselsättning för personer i 
missbruk

2 073 223 Personer som 
befinner sig långt från 
arbetsmarknaden 
pga sociala 
svårigheter och 
ohälsa som grundar 
sig i missbruk

K-M Uppsala kommun

12 Ansökan om ekonomiskt stöd 
för att utveckla Cricketspelet i 
Uppsala och Vänge

KSN-2009-
0255

2009 Hagunda IF Utveckla cricketspelet och bryta 
människors utanförskap genom idrotten

140 000 Ungdomar K-M Stenhagen, Vänge, 
Järlåsa

13 Uppland-Västmanlands 
Fältrittklubbs (UVFK)ansökan 
om medel för kurser i 
hästvetenskap

KSN-2009-
0353

2009-
2010

Uppland-
Västmanlands 
Fältrittklubb(UVF
K)

Att kunna erbjuda ungdomar meningsfull 
fritids sysselsättning samt att göra 
ridsporten mera könsneutralt.

45 800 Främst ungdomar i 
Stenhagen med 
fokus på 
invandrarflickor

K-M Stenhagen



14 Ansökan om bidrag för att 
bryta ungdomarnas 
utanförskap inom ramen för 
projektet Schysst framtid

KSN-2009-
0376

2009-
2010

KFUM Uppsala 
Basket

1-Etablera projektet Schyst framtid i 
Gottsunda/Valsätra 2-Etablera Basket 
som sport

956 240 grundskoleelever K-M Gottsunda, Valsätra

15 Lilla rummet, ett projekt inom 
TRIS

KSN-2009-
0476

2009-
2010

Tjejers rätt i 
samhället

Att identifiera flickor som lever i 
värderingskonflikter mellan samhället och 
familjen och erbjuda råd, stöd och 
motivations samtal

310 529 Flickor med 
värderingsdilemma 
mellan samhälle och 
familj

K Gottsunda, Valsätra

16 Ungdomsprojekt i Gottsunda KSN-2009-
0509

2009-
2010

Studiefrämjandet Aktivt arbete med att stimulera ungdomar 
till egen försörjning eller studier och en 
aktiv fritid

1 238 000 Ungdomar K-M Gottsunda, Valsätra

17 Ansökan om bidrag för att 
mildra konsekvenserna för 
fattiga barn

KSN-2009-
0513

2009-
2010

Rädda barnen Att utveckla arbete rörande 
barnfattigdom

55 500 Barn med fokus på 
barn i riskzoner för 
fattigdom

K-M Uppsala kommun

18 Studieförbundet vuxenskolas 
ansökan om ekonomiskt stöd 
för att bryta människors 
utanförskap

KSN-2009-
0692

2010 Studieförbundet 
Vuxenskolan

Att främja social tillhörighet och 
gemenskap med konstnärliga aktiviteter 
för personer med funktionshinder

483 300 Personer med 
funktionshinder

K-M Uppsala kommun

19 Projekt schysst framtid KSN-2010-
0540

2011-
2012

Uppsala KFUM 
Basket ungdom

Genom att ungdomar attraheras av 
föreningslivet skjua fram drogdebuten

1 142 400 Barn och undomar K-M Gottsunda, Valsätra

20 Samverkan mellan UVB och 
pingst kyrkan i Uppsala 
angående församlingens 
romerska arbete

KSN-2010-
0642

2011 Pingstkyrkan Utveckling av en kultursamlingspunkt där 
man vill fokusera på hälsa och ungdomar

450 000 Ungdomar K-M Uppsala kommun



21 Samverkanslösning mellan 
Uppsala Stadsmission och 
Uppsala kommun och 
hantverkslussen

KSN-2010-
0655

2011 Uppsala 
stadsmission

Utarbeta en affärsplan för 
Hantvekslussens framtida möjligheter att 
erbjuda arbetsrehabilitering och därmed 
möjliggöra anställningar.

1 340 000 Vuxna personer som 
inte kunnat arbeta 
under lång tid på 
grund av missbruk av 
alkohol eller droger 
eller på grund av 
psykisk ohälsa.

K-M Uppsala kommun

22 Ansökan om 
mångfaldssatsningar

KSN-2011-
0016

2011 Upplands 
idrottsförbund

Motverka främlingsfientlighet och rasism, 
samtidigt utveckla idrottsrörelsen

700 000 Människor med olika 
etniska bakgrund, 
nationalitet och 
religion

K-M Gottsunda, Gränby, 
Almtuna, Sävja, 
Stenhagen

23 Lilla rummet, ett projekt inom 
TRIS 2011

KSN-2011-
0213

2011 Föreningen 
Tjejers rätt i 
samhället

Utifrån mänskliga rättigheter möjliggöra 
ett frirum, information och handlingskraft 
till målgruppen.

478 000 Flickor och unga 
kvinnor som i sin 
vardag möter 
värderingar och 
normer som starkt 
skiljer sig från 
normer och 
värderingar bland 
majoritet 
befolkningen.

K Gottsunda, Valsätra

24 Storvreta IBK och SIBK örnarna 
ansökan om medel för att 
bryta människors utanförskap

KSN-2011-
0216

2011 Storvreta 
innebandyklubb

Starta ett projekt för att utveckla 
möjligheterna för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning att spela 
innebandy.

200 000 Ungdomar med olika 
typer av 
funktionsnedsättning

K-M Uppsala kommun

25 Första stegen ut - projekt i 
Sävja

KSN-2012-
0412

2012-
2013

Studieförbundet 
Vuxenskolan

Utveckla Vuxenskolans verksamhet 
”hälsokultur för kvinnor”

249 000 Invandrarkvinnor 18-
65 år i utanförskap 
såväl socialt som 
arbetsmarknadsmäss
igt

K Sävja



26 Bryta utanförskap genom 
utveckling och 
arbetskraftsförsörjning, Ulva 
Park

KSN-2012-
0528

2012-
2014

Lantbrukarnas 
Ekonomi AB-LRF 
Mälardalen

Skapa möjligheter till arbete för personer i 
etableringsfas med utländsk bakgrund 
eller med försörjningsstöd, samtidigt 
medverka till förnyelse inom odling och 
livsmedel produktion i Uppland.

4 957 000 Arbetssökande 
Personer i 
etableringsfas med 
utländsk bakgrund 
eller med 
försörjningsstöd.

K-M Uppsala kommun

27 Samverkanslösning med 
föreningen ISAK

KSN-2012-
0669

2012-
2015

ISAK Bryta ungdomars passivitet och 
utanförskap samt skapa naturliga 
mötesplatser

Ungdomar med 
invandrarbakgrund 
16-28 år

K-M Uppsala kommun, 
främst Gottsunda

28 Rätten till min kropp, mina 
känslor och relationer

KSN-2012-
0731

2012-
2014

Kulturföreningen 
Parken

Öka samverkan mellan Vård och bildning 
och kulturföreningar och därmed öka 
möjligheterna till integration i samhällslivet 

894 859 Personer med 
intellektuell 
funktionsnedsättning

K-M Uppsala kommun

29 Nattfotboll i Uppsala KSN-2013-
0410

2013 IK Sirius Nattfotboll för ungdomar i Gottsunda 385 000 ungdomar K-M Gottsunda

30 Sommarlovsverksamhet i 
Gottsunda

KSN-2013-
0800

2013 La Softa Verksamhet efter fritids i Gottsunda 235 000 barn k-m Gottsunda

31 Skola för alla-vision 2030 KSN-2013-
0689

2013-
2016

SIU fadderverksamhet för skolungdomar, 
Uppsala kommun

900 000 nyanlända barn och 
ungdomar

k-m Uppsala kommun, 
inledningsvis 
Rosendals gymnasie 
och Gottsundaskolan



Nyko3 Område Antal projekt
111 Innerstaden 15
121 Gränby 16
122 Kvarngärdet 15
123 Svartbäcken 15
124 Löten 15
125 Tuna backar 15
126 Gamla Uppsala-Nyby 15
127 Ärna 15
131 Fålhagen 15
132 Sala backe 15
133 Årsta 15
134 Kungsängen 15
135 Fyrislund 15
136 Boländerna 15
141 Sävja-Bergsbrunna 17
142 Nåntuna-Vilan 15
151 Ulleråker 15
152 Ultuna 15
153 Valsätra 22
154 Gottsunda 27
155 Vårdsätra 15
156 Sunnersta 15
161 Kåbo 15
162 Sjukhuset-Polacksbacken 15
163 Norby 15
164 Eriksberg 15
165 Håga 15
166 Kvarnbo 15
167 Flogsta-Ekeby 15
171 Stenhagen 19
172 Berthåga 15
173 Rickomberga 15
174 Luthagen 15
175 Hällby-Husbyborg 15
176 Librobäck 15
211 Södra Hagundabygden 15
212 Vängebygden 16
213 Järlåsabygden 16
221 Östra Bälingebygden 15
222 Västra Bälingebygden 15
231 Björklingeområdet 15
241 Gamla Uppsalabygden 15
242 Storvretabygden 15
243 Vattholmabygden 15
244 Skyttorpsbygden 15
251 Vaksalabygden 15
252 Södra Rasbobygden 15
253 Norra Rasbobygden 15
261 Danmarksbygden 15



262 Funbobygden 15
263 Almungebygden 15
264 Knutbybygden 15
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