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 Kommunstyrelsen 
 

RFSU: Ansökan om medel för ett projekt ”för en bättre och mer 
inkluderande sex- och samlevnadskunskap inom Uppsala Kommun” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avslå ansökan, samt 
 
att besvara ansökan i enlighet med bilaga 1.  
 
Ärendet 
RFSU ansöker i skrivelse om bidrag för en samverkanslösning under tre år om totalt 1 624 
260 kr, det vill säga 541 420 kr per år (bilaga 2).  
 
RFSU har sedan 2005 arbetat med skolinformatörsverksamhet inom området sex- och 
samlevnad helt på ideell basis. Det omfattande arbetet har lett till att RFSU Uppsala fått än 
fler förfrågningar och efterfrågan är så stor att de inte längre kan möta den på ideell basis. 
 
Enligt RFSU Uppsala möter de många elever som påpekar att skolans sex- och 
samlevnadsundervisning missar att ta upp stora delar av den kunskap som eleverna 
efterfrågar. Elever som ingår i gruppen hbtq, alltså elever som inte är heterosexuella, upplever 
dessutom ofta att undervisningen som heteronormativ och att undervisningen inte tillgodoser 
den kunskap som just dessa individer behöver.  
 
RFSU Uppsala vill nu i ett treårigt projekt anställa personal till sin skolinformatörsverksamhet 
och på så vis förstärka Uppsala kommuns sex- och samlevnadsundervisning så att den 
inkluderar alla unga och unga vuxna på ett normkritiskt, säkrare och lustfyllt sätt. De vill nå ut 
till fler skolor och även kunna finnas på fritidsgårdar för samtal och sprida information. 
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Målgruppen för projektet är elever i grundskolan och gymnasiet (13-19 år), barn och 
ungdomar på fritidsgårdar, elever som inte har fulla kunskaper i svenska språket samt 
personer med funktionsnedsättningar. 
 
Samverkan sker och har skett med ett antal skolor och fritidsgårdar (bilaga 3) vilka uppges 
vara positiva till ett fortsatt samarbete med RFSU. De samverkansparter inom skolan som 
yttrat sig ger också ett gott betyg och ser positivt på ett fortsatt samarbete. Däremot uppger 
dessa inget om några planer på att aktiviteterna läggs in inom ordinarie verksamhetsbudget 
(bilaga 4-7). Fritidsverksamheten inom Vård och bildning fortsätter gärna samarbetet och kan 
avsätta tid för detta men menar att de redan satsat en hel del pengar på detta. De har bland 
annat utbildat 17 fritidsledare och att alla fritidsgårdar är representerade (bilaga 8). 
 
Föredragning 
Tanken med samverkansmedlen är att stödja arbetet med kommunfullmäktiges inriktningsmål 
i kommunens övergripande beslutsdokument, IVE 2012-2015, att nämnderna i aktiv 
samverkan inom och utom kommunen ska bryta människors utanförskap. Frivilligsektorn och 
näringslivet är viktiga parter i arbetet med att skapa delaktighet. Utanförskap ska brytas 
genom fokus på arbetslinjen.  
 
RFSU inkom i december med en ansökan till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och 
en till kommunstyrelsen och ville på så vis ansöka om hälften av bidraget hos respektive 
nämnd. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden meddelade RFSU att deras arbete är ett 
kommunövergripande folkhälsoarbete och att deras ansökan därför skulle handläggas av 
kommunstyrelsen. RFSU inkom därefter med en komplettering av sin ansökan till 
kommunstyrelsen den 30 januari 2013. 
 
Att kvaliteten på sex- och samlevnadsundervisningen i skolorna kan variera och att den också 
kan upplevas som alltför heteronormativ stöds av rapporten ”Bättre förutsättningar för det 
förebyggande arbetet – idépromemoria från Socialdepartementets arbetsgrupp för 
förebyggande av oönskade graviditeter” (S 2008/3709/HS).  
 
Skolan har ansvar för att undervisning sker och håller en god kvalitet också gällande sex- och 
samlevnad. Skolan har ett hälsofrämjande ansvar och genom undervisning i sex- och 
samlevnad kan skolan främja elevernas sexuella och reproduktiva hälsa. Ur den aspekten är 
det viktigt att undervisningen har ett normkritiskt perspektiv och vänder sig till alla elever, 
oavsett  sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Förutom att ökad kunskap om sex- och 
samlevnad minskar antal aborter så ger en normkritisk undervisning förutsättningar för att alla 
människor inkluderas och ökar på så vis delaktigheten. 
 
I arbetet med att försöka bryta utanförskap kan nämnas att projektets fokus på nyanlända 
ungdomar och funktionsnedsatta personer är lovvärt eftersom ökad kunskap inom sex- och 
samlevnad ökar människors egenmakt och kan i viss mån därmed bryta eventuellt 
utanförskap. 
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RFSU har sedan 2005 bedrivit information och undervisning i Uppsala med goda vitsord. De 
uppger att de inte längre har utrymme att göra detta ideellt i den omfattning som efterfrågas. 
Om skolorna och fritidsgårdarna önskar deras tjänster behöver de således ekonomisk 
ersättning. 
 
Enligt riktlinjerna för bidrag till samverkanslösningar får medlen inte användas som ersättning 
för beställda tjänster i form av underleverantörstjänster till ordinarie verksamhet. Sex- och 
samlevnadsundervisning ingår i ordinarie skolverksamhet och är därmed skolans ansvar. Att 
RFSU gör ett mycket gott arbete och har en god kompetens på området ifrågasätts inte. 
Skolorna har haft möjlighet att ta del av deras tjänster sedan 2005. Skolorna har således att ta 
ställning till hur de bedriver undervisning i ämnet och inkludera detta i egen budget och i 
sammanhanget beakta reglerna om offentlig upphandling. Kommunledningskontoret gör 
således bedömningen att projektet inte är en samverkanslösning. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med förevarande beslut föreligger ingen konsekvens. 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Christoffer Nilsson 
Tf stadsdirektör 






































