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Avrapportering av projekt Fadderhem i Uppsala 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna Uppsala stadsmissions projektrapport för Fadderhem i Uppsala enligt bilaga 1 
samt 
 
att  översända ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
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. 
 
Föredragning 
Uppsala stadsmission har inkommit med en rapportering och redovisning för hur projektet har 
fortlöpt och hur medlen hanterats för perioden 1 november 2017 – 30 juni 2018. Projektets 
mål har varit att skapa engagemang inom civilsamhället för att hitta boendealternativ för 
asylsökande ungdomar över 18 år.  
 
Projektet har hjälp 215 ungdomar att få boende varav 130 bor i fadderhem. Inom projektet har 
det erbjudits kontinuerlig vägledning, informationsträffar, föreläsningar och nätverksträffar 
med fadderhem och ungdomar.  
 
Även om det funnits ett ökat engagemang från allmänheten så har intresset inte varit så stort 
som förväntat. Modellen med fadderhem har visat sig vara den mest lämpliga lösningen 
medan kollektivboenden har haft vissa problem, där boendet bland annat utsatts för 
omfattande skadegörelse.  
 



Projektet är beviljat en förlängning inklusive en utveckling med fältarbete för perioden 1 juli 
– 31 december 2018. Projektet ser ett stort problem i hur de ska få till att bra avslut på 
projektet då flera fortfarande saknar ett tryggt boende och inte längre har möjlighet att flytta 
till Migrationsverkets boenden.  
 
Tillägg nuläge 
Den grupp som har ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya så kallade gymnasielagen och 
har rätt att vistas här under tiden som ansökan prövas benämns ”tillståndssökande”. De 
ungdomar som har fått ett avslagsbeslut och ett beslut om avvisning eller utvisning som 
vunnit laga kraft har inte rätt till boende och ekonomiskt stöd enligt LMA som 
Migrationsverket beviljat under asylprocessen.  
 
I avvaktan på vägledande praxis gör SKL tolkningen att tillståndssökande, som omfattas av 
LMA, inte har rätt till bistånd till bostad eller boendekostnader med stöd av 4 kap. 1 § SoL. 
Kommunen får dock ge bistånd om det finns skäl för det med stöd av 4 kap. 2 § SoL, även om 
någon rätt till bistånd inte finns. Enligt bedömning från SKL kan bestämmelsen möjliggöra 
för kommunen att ge bistånd till tillståndssökande som de inte har rätt till enligt LMA. 
 
Socialnämnden instämmer i projektets oro för hur projektavslutet ska hanteras.  
 
 
Socialförvaltningen 
 
 
Kaisa Björnström 
Direktör 
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