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Uppföljning av projekt Fadderhem i Uppsala 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  uppdra till förvaltningen att följa upp Uppsala stadsmissions projekt Fadderhem i Uppsala 
samt,  
 
att  återrapportera uppföljningen till socialnämnden i september. 
 
 
Ärendet 
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. Projektet finansierades via regeringens och Vänsterpartiets 
tillfälliga kommunbidrag för att möjliggöra för kommunen att låta ensamkommande unga i 
asylprocess, som fortfarande väntar på ett slutgiltigt beslut i sitt ärende, bo kvar i den 
kommun där de vistas.  
 
I vårändringsbudgeten för 2018 förstärkte regeringen det tillfälliga kommunstödet för att 
stödja de kommuner som vill låta ensamkommande unga som rotat sig i kommunen bo kvar. 
Det var en ny satsning på 200 miljoner kronor, som fördelas automatiskt mellan kommuner 
där ensamkommande unga som inte har flyttat till ett anläggningsboende bor efter 18-
årsdagen. Vårändringsbudgeten för 2018 byggde på en överenskommelse mellan 
regeringspartierna och Vänsterpartiet.  
 
Uppsala stadsmission beviljades på nämndens aprilsammanträde föreningsbidrag på 
ytterligare 5 miljoner kronor för att fortsätta driva projekt Fadderhem under perioden 1 juli 
2018 — 31 december 2018. Stadsmissionen fortsätter projektet i samma form men kommer 
också förstärka projektet med fältarbetet/uppsökande mot målgruppen. Syftet med fältarbetet 
är framförallt att informera ungdomar som vistas i Uppsala om projektet men fältarbetarna 



kommer även stödja ungdomarna i deras integration i samhället. Fältarbetarna kommer vid 
behov förstärkas med volontärer. 
 
Projektet presenterades av företrädare för projektet på socialnämndens majsammanträde. Med 
anledning av informationen som delgavs har nämndens ordförande skickat ett brev enligt 
bilaga. Det är viktigt att den information som ges till den unge ska vara korrekt och att 
bidraget används för avsett ändamål och i enlighet med angivet syfte. 
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Angående projekt Fadderhem i Uppsala 
Socialnämnden beviljade i april Uppsala stadsmission ett föreningsbidrag på 5 miljoner 
kronor för en förlängning av projektet Fadderhem i Uppsala. Beroende på hur stor del av 
regeringen och Vänsterpartiets tillfälliga kommunbidrag som nämnden erhåller så finansieras 
projektet antingen av det tillfälliga bidraget eller av nämndens budget för mottagande av 
ensamkommande barn.  
 
Intentionen med det tillfälliga kommunbidraget var att ge kommunen möjlighet att låta 
ensamkommande barn som rotat sig i Uppsala möjlighet att fortsätta sina studier under 
asylprocessen.  
 
Utifrån presentation av representanter från projektet på nämndens sammanträde i maj vill 
nämnden förtydliga det bakomliggande syftet och målet med föreningsbidraget. Förenings-
bidraget är ett skattefinansierat bidrag och det är av största vikt att bidraget används för avsett 
ändamål och i enlighet med angivet syfte. 
 
Föreningsbidraget beviljades med följande delmål: 

• Trygghet för den som fyller 18, och ännu inte fått besluten i asylprocessen, att kunna 
bo kvar i Uppsala, så att ungdomen kan gå i skola och stanna kvar i sitt nätverk. 

• Den unge ska vara införstådd med asylprocessen och ha korrekt information om de 
alternativ som finns beroende på ett eller annat beslut. 

 
Nämnden anser att det är viktigt att projektet ser över och säkerställer att ungdomarna ges 
korrekt information, utifrån den lagstiftning som finns och utifrån andra myndigheters beslut. 
Nämnden anser också att projektet ska, enligt ansökan, verka för de som ännu inte fått beslut i 
asylprocessen har skolgång.  
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