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 Kommunstyrelsen 
 

Samverkanslösning: ”Första stegen ut” projekt i Sävja med 
Studieförbundet Vuxenskolan 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att  bevilja Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län 249 000 kronor i bidrag till 
samverkanslösningen Första steget ut. 
 
att besvara ansökan i enlighet med bilaga 1. 
 
Sammanfattning 
Studieförbundet Vuxenskolan bedriver studie- och nätverksverksamhet för invandrarkvinnor  
i Gottsunda, Gränby, Stenhagen och Sävja. Studieförbundet Vuxenskolan ansöker nu om 
medel för att utveckla sin riktade verksamhet ”hälsokultur för kvinnor” i Sävja (bilaga 2).  
Målgruppen är invandrarkvinnor i åldern 18 – 65 år som befinner sig i utanförskap såväl 
socialt som arbetsmarknadsmässigt. Projektets budget omfattar totalt 349 000 kronor. En 
utveckling av Vuxenskolans verksamhet i Sävja tillför stadsdelen aktiviteter som blir ett 
värdefullt tillskott.  
 
Ärendet 
Projektet avser att i ett första steg genomföras under år 2012. Syftet med projektet är att ge 
stöd till invandrarkvinnor att bryta sin sociala isolering och sitt utanförskap. Projektet ska 
skapa sociala sammanhang för kvinnorna, ge ökad kunskap i samhällsfrågor och om det 
demokratiska systemet. Vidare ska projektet förmedla kunskap om kost, motion och hälsa  
och hur det påverkar familjens välbefinnande och den egna självkänslan. Genom samarbete 
med jobbcoachningsföretag ska kvinnor slussas vidare till praktik och arbete. Med projektet 
vill Vuxenskolan skapa en trygg mötesplats för kvinnor i Sävja 
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Föredragning 
Tanken med samverkansmedlen är att stödja arbetet med kommunfullmäktiges inriktningsmål 
i IVE 2012 – 2015. Där sägs 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.  
 
Projektet Första stegen ut riktar sig huvudsakligen till öppet arbetslösa och föräldralediga, 
sjukskrivna och till kvinnor i arbetsmarknadsåtgärder. Projektet avser utveckla metoder för 
samverkan med Konsument Uppsala, vuxenutbildningen Linné vård och bildning, 
socialtjänstens familjeenhet och öppna förskolan i Sävja, Fritid och samhälle vård och 
bildning, Sävjaskolan, Sävja biblioteket, Trafiksäkerhetsrådet och Brandförsvaret. Hermods 
kommer att svara för en del av kursverksamheten. Projektet kommer också att samarbeta med 
jobbcoachningsföretagen Alpha Coaching & Education och AccedoJobb. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden som ansvarar för jobblinjen i arbetet mot utanförskap måste vara den 
sammanhållande kontakten för kommunens olika aktörer i samverkan. 
 
Projektet innehåller tre huvudfokus; socialt, hälsofrämjande och kunskapsmässigt. Innehållet i 
aktiviteter och insatser är omfattande, från föreläsningar om kostvanor och allemansrätten till 
cykelkurs, datautbildning, hushållsekonomi, barns rättigheter, trafikkunskap och körkortsteori 
samt svensk fauna.  
 
Syftet med samverkanslösningen är att utveckla en mötesplats för kvinnor i Sävja och pröva 
nya former för samverkan mellan både ideella, kommunala och privata aktörer för att bidra till 
att bryta kvinnornas utanförskap. Projektet ska utveckla ett forum med fokus på kunskap, 
social samvaro och folkhälsa baserat på kunskapsöverföring från och mellan skilda 
organisationer. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat ge Vuxenskolan löpande 
verksamhetsbidrag om 100 000 kronor. 
Kommunstyrelsen förfogar över medel för bidrag i enlighet med antagna riktlinjer för 
samverkanslösningar. För år 2012 förfogar kommunstyrelsen över 5 085 480 kronor. Av 
dessa är 421 277 kronor intecknade.  
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