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           Arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
 
Studiefrämjandet i Uppsala län. Fastställande av verksamhetsbidrag  
till Föreningshuset Kontakten i Gottsunda år 2017 
 
 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att bevilja Studiefrämjandet i Uppsala län verksamhetsbidrag med 1 991 000 kronor 
      för år 2017 varav 882 652 kronor avser lokalhyra i Gottsunda kulturhus. 
 
att finansiera verksamhetsbidraget ur nämndens budget för samverkans- och 
      utvecklingslösningar. 
 
 
Sammanfattning 
Arbetsmarknadsnämnden beslutade 2016-02-25, AMN-2016-02-25 att bevilja 
Studiefrämjandet i Uppsala län verksamhetsbidrag för åren 2016 och 2017 till verksamheten  
på Föreningshuset Kontakten i Gottsunda. 
 
Verksamhetsbidraget för år 2016 fastställdes till 1 900 000 kronor varav 818 400 kronor 
avsåg lokalhyra i Gottsunda kulturhus. För år 2017 beslutade nämnden att verksamhets-
bidraget inte ska understiga 2016 års bidragsnivå förutsatt att verksamhetsvolymen inte 
förändras. Nämnden beslutade att finansiera verksamhetsbidraget ur nämndens budget för 
samverkans- och utvecklingslösningar. Nämnden beslutade samtidigt att uppdra till 
förvaltningen att undersöka möjligheten för nämnden att i samverkan med andra berörda 
nämnder, ingå partnerskap med Studiefrämjandet avseende verksamheten vid Mötesplats 
Kontakten. 
 
Studiefrämjandet i Uppsala län har till nämnden inkommit med redovisning av genomförd 
verksamhet år 2016, bilaga 1. 
 
Studiefrämjandet vill med Föreningshuset Kontakten driva en positiv mötesplats i Gottsunda. 
Styrande för verksamheten är att främja demokratin och låta människor påverka sin 
livssituation genom att stimulera till egenmakt, ökad tillgänglighet till deltagande i aktiviteter 
och ett användbart kontaktnät. Man vill nå grupper som annars inte nås av folkbildningens 
verksamheter och använda folkbildning som metod i sitt arbete. 
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Verksamheten vid Kontakten omfattar följande verksamhetsområden, se bilaga 1 sid. 21-34: 

Demokrati 
Arbetsmarknad 
Föreningsutveckling 
Ledarskapsutveckling   
 
Insatserna vid Föreningshuset Kontakten ska stimulera: 
Demokratiska arbetsformer som delaktighet och inflytande 
Inkludering och integration 
Insatser för egenmakt 
 
Syftet med verksamheten är att: 
Ge möjlighet för verksamhetsdeltagare till ökad kompetens för att öka anställningsbarheten. 
Stärka civila samhället och stadsdelsutvecklingen i Gottsunda ochValsätra. 
Skapa större kontaktnät för deltagare och föreningar. 
Hjälpa deltagarna att göra aktiva val för att påverka sin livssituation och framtid. 
Möjliggöra mångkulturella möten och stärka kulturell identitet. 
 
Målgrupper för verksamheten är kvinnor med utländsk bakgrund, föreningar bildade på etnisk 
grund och deras medlemmar, vuxna utanför föreningslivet och unga vuxna. Särskild prioritet 
har insatser för kvinnor från Somalia, Palestina, Syrien, Irak, Iran, Sudan och Afghanistan.  
Andel kvinnor i verksamheten är 85 %, företrädesvis med utomeuropeisk bakgrund. 
 
Verksamheten har till stor del genomförts enligt verksamhetsplan i ansökan. Insatserna 
beskrivs i bilaga 1 sid.21-34. Planerad insats som genomförs år 2017 är grundläggande 
datakurs på olika språk, körkortsteori och samverkan med företag med socialt ansvar. 
Nedan redovisas nytillkomna verksamheter år 2016. 
 
En mötesplats i form av ett kulturcafé har utvecklats som forum för att tillvarata kvinnors 
erfarenheter och intressen. Man vill motivera kvinnor att självorganisera sig i egna föreningar 
och ger stöd vid föreningsbildande och till egna arrangemang. En ny förening har bildats 
under 2016, kvinnoföreningen Newroz vars medlemmar har sin bakgrund i Kurdistan. Under 
år 2015 gavs stöd till bildandet av tre föreningar, Palestinska kulturföreningen, Afghanska 
kvinnoföreningen och Elisa föreningen med kvinnor med bakgrund i Tunisien, Marocko, 
Algeriet och Libyen. Dessa föreningar har fått fortsatt utvecklingsstöd. Totalt samverkar 
Kontakten med tretton föreningar bildade på etnisk grund, bilaga 1 sid.18. 
 
Verksamhetsåret 2016 har präglats av stor tillströmning av nyanlända flyktingar och 
ensamkommande barn, vilket bl.a. medfört att studiestödsverksamheten med läxhjälp och 
samhällsinformation expanderat kraftigt. Studiestödsverksamheten samlar 30-50 personer per 
dag, både vuxna och ungdomar. Några är helt nyanlända, andra har bott i Sverige en tid, det 
finns också unga som är födda i Sverige. Behovet har ökat under året varför Studiefrämjandet 
med egna medel anställt en volontärsamordnare och studiecirkelledare. En samverkan har 
inletts med ESMeralda med studentambassadörer i verksamheten. 
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Folkhälsoprojektet ”Mitt Friska Liv” startades under år 2016 med målgrupp kvinnor från 
utomeuropeiska länder. Projektet genomförs i samarbete med Upplands Idrottsförbund med 
stöd från Uppsala läns landsting och nämnden. Projektet utbildar hälsocoacher i föreningar 
bildade på etnisk grund. Projektet omfattar bl.a. föreläsningar, hälsoaktiviteter, kostcirklar och 
walk and talk-aktivitet i samverkan med Friluftsfrämjandet. Projektet fortsätter under år 2017. 
 
Föräldrautbildningen ”Ålskade barn” vänder sig till föräldrar och barn med utomeuropeisk 
bakgrund. Utbildningen utgår från FNs konvention om barnets rättigheter. Utbildningen  
är särskilt framgångsrik bland de somaliska föreningarna och deltagare är både kvinnor  
och män. Utbildningen har haft fyra studiegrupper, och två välbesökta konferenser på vilka 
bland annat socialtjänsten deltagit. Somalisktalande studiecirkelledare har utbildats i 
samarbete med Centrum för Svensk Somalisk Utbildning och Integration, CSUI. En kväll  
i veckan arrangeras föräldraskaps-caféer för framför allt arabisktalande och somalisktalande 
föräldrar. Utbildningsmaterialet ”Älskade barn” har översatts till somaliska och arabiska och 
finns sedan tidigare på farsi, tigrinja och engelska. I samarbete med hemgården Fyrisgården 
inleds år 2017 ett samarbete om unga med funktionshinder. 
 
Ett samarbete har inletts med Navet med informationsträffar om svenska för invandrare  
och studiebesök på Navet för Kontaktens målgrupper. ALMI har besökt Kontakten ett flertal 
gånger med information om att starta eget företagande. 
 
Verksamheten deltar i projektet ”Välkommen hem Gottsunda” som drivs i samarbete mellan 
Folkrörelsearkivet och Gottsunda kulturnätverk. I projektet dokumenterar man 
Gottsundaområdet som hembygd. Framtagna texter kommer att samlas i en antologi och 
resultera i en utställning. 
 
Studiefrämjandet och Kontakten är tillsammans med KFUK-KFUM projektägare till 
dokumentär-filmprojektet ”Vi är Gottsunda”. Projektet syftar till att utifrån ett 
medborgarperspektiv beskriva vad som kännetecknar Gottsunda. Projektet ska bidra  
till att stärka dialogen mellan medborgare och Uppsala kommun. Kommunstyrelsen,  
arbetsmarknads, - social, - och kulturnämnderna finansierar projektet som avslutas år 2018. 
 
Under år 2016 startade arbetsmarknadsprojektet IKE – Information, Kunskap, Erfarenhet  
med stöd från Folkbildningsrådet. Projektet syftar till att ge unga utan gymnasiekompetens 
möjlighet att bygga sin portfolio med erfarenheter som stimulerar till arbete eller studier. 
Målgrupp är unga 18-25 år vilka rekryteras från Navet. Till projektet knyts start av  
en Fritidsbank. 
 
Ett validringprojekt påbörjades med utbildning av handledare enligt OCN vid Nordiskt 
valideringsforum. Syftet är att under år 2017 erbjuda föreningsaktiva och andra deltagare  
att validera färdigheter som de redan har eller som de får i Kontaktens verksamheter. Ett 
samarbete med inleds med det sociala företaget Initcia. 
 
Under år 2016 har insatser för nyanlända och asylsökande prioriterats med inriktning på 
språkträning, samhällsintroduktion och språkcafé. Särskilda insatser görs för ensam-
kommande unga. På Kontakten arrangeras språkcaféer tre gånger i veckan. Här finns hjälp  
att få vid bankärenden, blanketthjälp vid kontakt med myndigheter och informationssökning  
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på Internet. Språkcaféet liksom läxläsning genomförs huvudsakligen av volontärer. Det har 
blivit svårare att rekrytera volontärer varför Kontakten under 2017 inleder ett samarbete  
med Röda Korset. 
 
Ensamkommande barn och unga vuxna söker sig till Kontakten. Det finns ett stort behov  
av trygga vuxna och att etablera vuxenrelationer med etablerade svenskar. Denna del av 
verksamheten behöver förstärkas och är då främst ett uppdrag för social-, och kultur-
nämnderna. Kontakten samverkan med insatser med övriga aktörer i Gotsunda kulturhus  
och socialtjänstens SSP-team. 
 
Kontakten har en bred samverkan och kontaktnät med föreningar och organisationer, 
vilka beskrivs i bilaga 1 sid. 15-19. Med det omfattande kontaktnät som utvecklats genom 
åren finns goda förutsättningar att optimera de gemensamma resurserna med syftet att skapa 
ett brett och varierat utbud av lokala insatser. 
 
I nämndens yttrande till kommunstyrelsen på samrådet om Översiktsplan staden och 
Innerstadsstrategin, AMN-2015-0319  framförs att ”En hög grad av kontakt och ömsesidig 
hjälp och stöd mellan invånare i ett område skapar social tillit och förtroende till varandra, 
och även till samhällets institutioner. Ideella organisationer, nätverk, frivilliga aktiviteter 
bidrar till detta och skapar sociala kapital för samhälle och individ. Med aktiv intervention 
kan samhällsplaneringen bidra till att öka det sociala kapitalet. Behovet av ändamålsenliga 
lokaler för olika typer av aktiviteter och möten mellan människor bör i hög grad 
uppmärksammas och vara en del i planeringen av det offentliga rummet tillsammans med 
parker, grönytor, lek- och idrottsplatser. Lokalförsörjningen till de ideella organisationer vars 
verksamhet inte tillgodoses av idrottsanläggningar bör uppmärksammas i planeringen, och 
alla typer av ideella organisationer ses som en resurs i samhällsplaneringen”.  
 
Förvaltningen bedömer att verksamheten vid Mötesplats Kontakten bidrar till det nämnden 
avser med sitt yttrande. De nätverk och de verksamheter som etablerats på Kontakten är 
värdefulla resurser i lokalsamhället. Verksamheten bidrar till deltagarnas integration i 
samhället, och målgrupper som annars är svåra att nå är verksamma på Kontakten.  
 
Studiefrämjandet har för verksamheten vid Kontakten en väl utarbetad verksamhetsidé, 
organisation och metod. Verksamheten uppvisar stabilitet, kontinuitet och flexibilitet. Nya 
verksamheter har startat utifrån nya behov. Man har goda rutiner för kvalitetsledning, 
uppföljning och utvärdering. Studiefrämjandet övergår snart att vara användare av 
kvalitetsstandarden 9001:2015 vid utvärderingsinstitutet Intertek. Man har en egen 
hållbarhetspolicy och använder sig av utvärderingsverktyget Netigate. Verksamheten följs 
kontinuerligt av förvaltningen. 
 
Finansieringen av verksamheten vid Kontakten behöver belysas inför beslut om verksamhets-
stöd år 2018. Utvecklingsarbete och insatser för att möta nya behov bedrivs till stor del av 
egna och externa projektmedel, vilket inte är en hållbar lösning. Förvaltningen har i uppdrag 
av nämnden att undersöka möjligheten till partnerskap med Studiefrämjandet avseende 
verksamheten vid Kontakten. I det arbetet bör frågan om nämndens stöd och andra berörda 
nämnders medfinansiering lyftas. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens budget för samverkans- och utvecklings-
lösningar. Jämfört med år 2016 är bidragsdelen uppräknad med 2,5 %. 
 

 

Arbetsmarknadsförvaltningen 

 
Lena Winterbom 
Förvaltningsdirektör 


