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 Kommunstyrelsen 
 

Revidering av riktlinjer för medel för samverkanslösningar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att anta reviderade riktlinjer för samverkanslösningar enligt bilaga 1,  
 
att delegera till arbetsutskottet att besluta om bidrag till projekt under 800 000 kronor per år,  
 
Ärendet 
Sedan år 2008 har kommunstyrelsen avsatt särskilda medel för att stödja så kallade 
samverkanslösningar. Avsikten är att stödja arbetet mot utanförskap i enlighet med 
kommunfullmäktiges inriktningsmål i kommunens övergripande beslutsdokument, Inriktning, 
verksamhet, ekonomi. I IVE 2014-2017 står bland annat att Uppsala kommun ”verkar mot 
utanförskap och främjar möjligheten för alla som vill och kan arbeta. Fokus läggs på grupper 
som står utanför arbetsmarknaden eller som av olika anledningar kan ha svårigheter att delta i 
arbetlivet”. De inriktningsmål som nämner begreppet utanförskap är ”Utanförskap bryts 
genom arbetslinjen” och ”Uppsalaborna har arbete och utanförskapet minskar genom 
främjande av tillväxt och ekonomiska nystartszoner”.  
 
Kommunstyrelsen har beviljat bidrag till samverkanslösningar sedan 2008 och har sedan 
starten avsatt 10 miljoner per år för detta ändamål. Sedan 2010 ansvarar utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden för hälften av anslaget. Medlen inrättades för att pröva nya vägar i 
arbetet mot utanförskap genom samverkan.  
 
Enligt riktlinjerna från 2008 framgår i korthet följande. Medlen ska användas för att stödja arbetet 
med två inriktningsmål i IVE 2008-2011: 
-Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och utom kommunen bryta människors utanförskap 
-Att öka föreningslivets medverkan i integrationsarbetet 
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Medlen ska underlätta samverkanslösningar som är inriktade på att minska utanförskapet i 
samhället. Med samverkanslösning menas att en utomstående organisation är en aktiv del av ett 
projekt. 
 
De viktigaste målgrupperna för uppdraget är personer som varit arbetslösa under lång tid, 
ungdomar till så kallade resurssvaga föräldrar samt personer med funktionshinder.  
 
Ett ärende om bidrag ur detta anslag kan initieras via en kommunal nämnd/bolag eller  
genom att utomstående organisation ansöker hos kommunstyrelsen. Bidraget ska användas för den 
utomstående organisationens kostnader för samverkanslösning, helt eller delvis, och inte för 
nämndernas/bolagens normala insats i densamma.  
 
Medlen ska inte heller användas som komplement till kommunens föreningsstöd utan avse 
konkreta samverkansprojekt.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har delegation att besluta om bidrag under 200 tkr per år för 
fleråriga projekt. Därutöver beslutar kommunstyrelsen.  
 
Föredragning 
Kommunstyrelsen har beviljat totalt 21,6 mkr till 31 projekt och de har till stor del kommit 
Stenhagen, Gottsunda/Valsätra, Gränby/Nyby och Sävja till del (se bilaga 2 och 3) . Dessa 
områden sammanfaller med de områden som är i fokus för kommunens stadsdelsutveckling.  
 
Riktlinjerna från 2008 har medgivit stor flexibilitet och bredd vad gäller projektens innehåll. 
Detta är helt i linje med medlens syfte som är att pröva nya vägar i arbetet mot utanförskap.  
 
Förslag läggs i ett ärende parallellt med detta om en definition av begreppet utanförskap.  
 
En revidering av riktlinjerna föreslås för att beredning och beslutsfattande ska effektiviseras 
Förslaget innebär i korthet att tydliggöra att medlen endast är till för en uppstartsfas av projekt 
och för att påskynda projektens uppstart och snabbare ge organisationerna besked, föreslås en 
utökad delegation av beslutanderätt. Beloppen föreslås utifrån att medelvärdet på de belopp 
som beviljats är ca 720 tkr per år. Spännvidden är dock stor och varierar från ca 45 tkr till 
4957 tkr. Att i riktlinjerna även kräva en bekräftelse från den kommunala/kommunalt 
finansierade samverkansparten säkerställer att dessa ingår i planerandet av projekten. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Ulla Holmgren 
Stadsdirektör    Enhetschef 
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Bilaga 1 

Nuvarande lydelse 

Syfte med medlen 
Medlen ska användas för att stödja arbetet 
med två inriktningsmål i IVE 2008-2011: 
-Nämnderna ska i aktiv samverkan inom och 
utom kommunen bryta människors 
utanförskap 
-Att öka föreningslivets medverkan i 
integrationsarbetet 

Medlen ska underlätta samverkanslösningar 
som är inriktade på att minska utanförskapet 
i samhället. Med samverkanslösning menas 
att en utomstående organisation är en aktiv 
del av ett projekt. 

De viktigaste målgrupperna för uppdraget är 
personer som varit arbetslösa under lång tid, 
ungdomar till så kallade resurssvaga 
föräldrar samt personer med funktionshinder. 

Vem kan ansöka om bidrag?  
Ett ärende om bidrag ur detta anslag kan 
initieras via en kommunal nämnd/bolag eller 
genom att utomstående organisation ansöker 
hos kommunstyrelsen.  

Förslag på revidering av riktlinjer för 
medel för samverkanslösningar 

Syfte med medlen 
Medlen ska användas för att stödja 
arbetet med att undanröja risker för 
arbetslöshet och motverka utanförskap. 

Med samverkanslösning menas att en 
utomstående organisation är en aktiv del av 
ett projekt.  

Med utanförskap menas andelen 
helårsekvivalenter, storleken på 
ohälsotalet samt andelen personer som 
har lågt deltagande i samhällslivet. 

Medlen skall endast tjäna som stöd i en 
uppstartsfas av projekten mot 
utanförskap och inte som fortlöpande 
bidrag för aktiviteter.  

Vem kan ansöka om bidrag? 
Ett ärende om bidrag ur detta anslag kan 
initieras via en kommunal nämnd/bolag eller 
genom att utomstående organisation ansöker 
hos ansvarig nämnd, det vill säga 
kommunstyrelsen eller utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Med ansökan 
sänds en underskriven bekräftelse från 
den kommunala/kommunalt finansierade 
verksamheten vari samverkan består i och 
hur de ställer sig till en eventuell 
fortsättning efter projekttidens slut.    
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Bidraget ska användas för den utomstående  
organisationens kostnader för 
samverkanslösning, helt eller delvis, och inte 
som ersättning för beställda tjänster i form 
av underleverantörstjänster till ordinarie 
verksamhet.  
 
 
Medlen ska inte heller användas som 
komplement till kommunens föreningsstöd 
utan avse konkreta samverkansprojekt. 
Medlen får heller inte användas som 
ersättning för beställda tjänster i form av 
underleverantörstjänster till ordinarie 
verksamhet. Om avtal om motprestation 
tecknats med en kommunal part gäller 
reglerna för offentlig upphandling. Detta 
innebär att bidrag kan sökas av extern part 
som tillsammans med någon av kommunens 
verksamheter/nämnder driver ett projekt, 
utöver ordinarie verksamhet, i syfte att 
minska utanförskapet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vem beslutar?  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
delegation att besluta om bidrag under 200 
tkr per år för fleråriga projekt. Därutöver 
beslutar kommunstyrelsen. Beslutet kan  
 

 
 
 
 
 
 
 
Bidraget ska användas för den utomstående 
organisationens kostnader för 
samverkanslösningen och inte för 
nämndernas/bolagens normala insats i 
densamma. 
 
 
 
Medlen ska heller inte användas som 
komplement till kommunens föreningsstöd 
utan avse konkreta samverkansprojekt.  
 
 
 
Om avtal om motprestation tecknas med en 
kommunal part gäller reglerna för offentlig 
upphandling. Detta innebär att bidrag kan 
sökas av extern part som tillsammans med 
någon av kommunens 
verksamheter/nämnder driver ett projekt, 
utöver ordinarie verksamhet,  
i syfte att minska utanförskapet.  
 
 
I ansökan ska också finnas 
organisationsnummer, namn och 
telefonnummer, adress, kontonummer 
samt kontaktuppgifter till 
samverkanspart. Vidare stadgar, aktuell 
verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning 
 
 
 
Vem beslutar? 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
delegation att besluta om bidrag under 800 
tkr per år för fleråriga projekt. Därutöver 
samt vid ärenden av principiell natur 
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Beslutet kan innefatta anvisningar om hur 
verksamheten ska följas upp/återrapporteras. 
Beslut om bidrag kan avse fler än ett år men 
kräver vid flerårigt beslut en redovisning av 
hur projektet fortlöper före utbetalning 
avseende år två eller därefter. 
 
 
 
 
Av riktlinjerna framgår också att eftersom 
detta var ett helt nytt anslag vars tillämpning  
ännu inte prövats, skulle kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut i enskilda ärenden ligga  
till grund för vidare utveckling av dessa 
riktlinjer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beslutar kommunstyrelsen. Beslutet kan 
innefatta anvisningar om hur verksamheten 
Beslut om bidrag kan avse fler än ett år men 
kräver vid flerårigt beslut en redovisning av 
hur projektet fortlöper före utbetalning 
avseende år två eller därefter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutar själv 
om sina riktlinjer och uppföljning av 
projekt utifrån de samverkansmedel de 
förvaltar. 
  



Nr Ärendemening KSN År Projektägare Projektsyfte Beviljade 
medel

Målgrupp Kön Stadsdel/Upptagnings
område

1 Samverkanlösning: Bälinge 
bryter utanförskap

KSN-2008-
0179

2008 Bälinge IF Bryta utanförskap för Uppsalas 
handikappade

110 000 Ungdomar med 
invandrar bakgrund

M-K Valsätra, Gottsunda

2 Ansökan om bidrag från KFUK-
KFUM Uppsala och Uppsala 
Ungdomsfiske för att bryta 
utanförskap

KSN-2008-
0250

2008-
2009-
2010

KFUK-KFUM 
Uppsala 
Ungdomsfiske

Arbeta för integration och hejda 
utanförskap

510 000 Ungdomar M-K Uppsala kommun

3 Ansökan om bidrag för 
samverkanslösningar barnens 
byggskola

KSN-2008-
0254

2008 NCC AB Öka intresset för byggprocessen hos barn 72 000 Barn(8-12) i 
grundskolor och 
anställdas barn

M-K Gottsunda

4 Bälinge IF:s ansökan om bidrag 
för att bryta utanförskapet för 
invandrarflickor

KSN-2008-
0310

2009-
2010

Bälinge IF-Sallens 
Basket

Främja integration Genom barn och 
ungdoms idrott för flickor

130 000 Invandrarflickor K Gottsunda/Valsätra

5 Ansökan om medel från 
Uppsala Brottsofferjour för att 
arbeta mot utanförskap

KSN-2008-
0467

2008 Uppsala Knivsta 
Brottsofferjour

Att öka kunskapen om hedersrelaterat 
våld och få större insikt i problematiken

132 000 Uppsala 
Brottsofferjours 
stödpersoner

K-M Uppsala kommun

6 Pingstkyrkan Uppsalas 
ansökan om medel för 
samverkan mellan 
Pingstförsamlingen och 
Uppsala kommun

KSN-2008-
0486

2008-
2009-
2010

Pingstkyrka 
Uppsala/Filadelfi
aförsamlingen

Skapa förutsättningar för de vuxna 
romerna att delta i arbetsmarknaden 
genom vuxenutbildning och arbetspraktik

1 544 190 Församlingens 
romska medlemmar 
med fokus på vuxna 
romer

K-M Uppsala kommun

7 Samverkanslösning: 
Bandyfritids

KSN-2008-
0531

2008-
2009-

IK Sirius Bandy Ge möjlighet att lära åka skridskor och 
delta i bandy fritidsaktiviteter

1 000 000 Barn i låg och 
mellanstadiet

K-M Uppsala kommun

Bilaga 2



8 Ansökan om” 
utanförskapspengar ”

KSN-2008-
0583

2008-
2009-
2010

Röda korset i 
Uppsala

Stärka demokrati och motverka 
kunskapsklyftor och lägga grund för 
identitet och språkutveckling

114 398 Vuxna utlandsfödda 
med behov av 
lotsning, studiehjälp, 
språkstöd och 
enklare även barn 
med läxhjälp behov

K-M Uppsala kommun

9 Simhälsoprojekt i Gottsunda KSN-2008-
670

2009 Föreningen Atti Aktiveras, träffas, trivas och integreras 
utifrån ett hälsofrämjande perspektiv

176 800 Flickor och kvinnor 
med barn

K Gottsunda

10 Ansökan till ekonomiskt stöd 
till nätverksbygge och 
idrottskolor i utsatta 
stadsdelar

KSN-2009-
0015

2009-
2010

Uppsala IF Uppnå syftet att barn och ungdomar får 
möjlighet att prova på olika idrotter under 
organiserade former med ledare

600 000 Barn och ungdomar i 
utsatta delar

K-M Stenhagen

11 Hantverkssluss för personer 
långt ifrån arbetsmarknaden

KSN-2009-
0183

2009-
2011

Diakonistiftelsen 
Samariterhemme
t

Erbjuda sysselsättning för personer i 
missbruk

2 073 223 Personer som 
befinner sig långt från 
arbetsmarknaden 
pga sociala 
svårigheter och 
ohälsa som grundar 
sig i missbruk

K-M Uppsala kommun

12 Ansökan om ekonomiskt stöd 
för att utveckla Cricketspelet i 
Uppsala och Vänge

KSN-2009-
0255

2009 Hagunda IF Utveckla cricketspelet och bryta 
människors utanförskap genom idrotten

140 000 Ungdomar K-M Stenhagen, Vänge, 
Järlåsa

13 Uppland-Västmanlands 
Fältrittklubbs (UVFK)ansökan 
om medel för kurser i 
hästvetenskap

KSN-2009-
0353

2009-
2010

Uppland-
Västmanlands 
Fältrittklubb(UVF
K)

Att kunna erbjuda ungdomar meningsfull 
fritids sysselsättning samt att göra 
ridsporten mera könsneutralt.

45 800 Främst ungdomar i 
Stenhagen med 
fokus på 
invandrarflickor

K-M Stenhagen



14 Ansökan om bidrag för att 
bryta ungdomarnas 
utanförskap inom ramen för 
projektet Schysst framtid

KSN-2009-
0376

2009-
2010

KFUM Uppsala 
Basket

1-Etablera projektet Schyst framtid i 
Gottsunda/Valsätra 2-Etablera Basket 
som sport

956 240 grundskoleelever K-M Gottsunda, Valsätra

15 Lilla rummet, ett projekt inom 
TRIS

KSN-2009-
0476

2009-
2010

Tjejers rätt i 
samhället

Att identifiera flickor som lever i 
värderingskonflikter mellan samhället och 
familjen och erbjuda råd, stöd och 
motivations samtal

310 529 Flickor med 
värderingsdilemma 
mellan samhälle och 
familj

K Gottsunda, Valsätra

16 Ungdomsprojekt i Gottsunda KSN-2009-
0509

2009-
2010

Studiefrämjandet Aktivt arbete med att stimulera ungdomar 
till egen försörjning eller studier och en 
aktiv fritid

1 238 000 Ungdomar K-M Gottsunda, Valsätra

17 Ansökan om bidrag för att 
mildra konsekvenserna för 
fattiga barn

KSN-2009-
0513

2009-
2010

Rädda barnen Att utveckla arbete rörande 
barnfattigdom

55 500 Barn med fokus på 
barn i riskzoner för 
fattigdom

K-M Uppsala kommun

18 Studieförbundet vuxenskolas 
ansökan om ekonomiskt stöd 
för att bryta människors 
utanförskap

KSN-2009-
0692

2010 Studieförbundet 
Vuxenskolan

Att främja social tillhörighet och 
gemenskap med konstnärliga aktiviteter 
för personer med funktionshinder

483 300 Personer med 
funktionshinder

K-M Uppsala kommun

19 Projekt schysst framtid KSN-2010-
0540

2011-
2012

Uppsala KFUM 
Basket ungdom

Genom att ungdomar attraheras av 
föreningslivet skjua fram drogdebuten

1 142 400 Barn och undomar K-M Gottsunda, Valsätra

20 Samverkan mellan UVB och 
pingst kyrkan i Uppsala 
angående församlingens 
romerska arbete

KSN-2010-
0642

2011 Pingstkyrkan Utveckling av en kultursamlingspunkt där 
man vill fokusera på hälsa och ungdomar

450 000 Ungdomar K-M Uppsala kommun



21 Samverkanslösning mellan 
Uppsala Stadsmission och 
Uppsala kommun och 
hantverkslussen

KSN-2010-
0655

2011 Uppsala 
stadsmission

Utarbeta en affärsplan för 
Hantvekslussens framtida möjligheter att 
erbjuda arbetsrehabilitering och därmed 
möjliggöra anställningar.

1 340 000 Vuxna personer som 
inte kunnat arbeta 
under lång tid på 
grund av missbruk av 
alkohol eller droger 
eller på grund av 
psykisk ohälsa.

K-M Uppsala kommun

22 Ansökan om 
mångfaldssatsningar

KSN-2011-
0016

2011 Upplands 
idrottsförbund

Motverka främlingsfientlighet och rasism, 
samtidigt utveckla idrottsrörelsen

700 000 Människor med olika 
etniska bakgrund, 
nationalitet och 
religion

K-M Gottsunda, Gränby, 
Almtuna, Sävja, 
Stenhagen

23 Lilla rummet, ett projekt inom 
TRIS 2011

KSN-2011-
0213

2011 Föreningen 
Tjejers rätt i 
samhället

Utifrån mänskliga rättigheter möjliggöra 
ett frirum, information och handlingskraft 
till målgruppen.

478 000 Flickor och unga 
kvinnor som i sin 
vardag möter 
värderingar och 
normer som starkt 
skiljer sig från 
normer och 
värderingar bland 
majoritet 
befolkningen.

K Gottsunda, Valsätra

24 Storvreta IBK och SIBK örnarna 
ansökan om medel för att 
bryta människors utanförskap

KSN-2011-
0216

2011 Storvreta 
innebandyklubb

Starta ett projekt för att utveckla 
möjligheterna för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning att spela 
innebandy.

200 000 Ungdomar med olika 
typer av 
funktionsnedsättning

K-M Uppsala kommun

25 Första stegen ut - projekt i 
Sävja

KSN-2012-
0412

2012-
2013

Studieförbundet 
Vuxenskolan

Utveckla Vuxenskolans verksamhet 
”hälsokultur för kvinnor”

249 000 Invandrarkvinnor 18-
65 år i utanförskap 
såväl socialt som 
arbetsmarknadsmäss
igt

K Sävja



26 Bryta utanförskap genom 
utveckling och 
arbetskraftsförsörjning, Ulva 
Park

KSN-2012-
0528

2012-
2014

Lantbrukarnas 
Ekonomi AB-LRF 
Mälardalen

Skapa möjligheter till arbete för personer i 
etableringsfas med utländsk bakgrund 
eller med försörjningsstöd, samtidigt 
medverka till förnyelse inom odling och 
livsmedel produktion i Uppland.

4 957 000 Arbetssökande 
Personer i 
etableringsfas med 
utländsk bakgrund 
eller med 
försörjningsstöd.

K-M Uppsala kommun

27 Samverkanslösning med 
föreningen ISAK

KSN-2012-
0669

2012-
2015

ISAK Bryta ungdomars passivitet och 
utanförskap samt skapa naturliga 
mötesplatser

Ungdomar med 
invandrarbakgrund 
16-28 år

K-M Uppsala kommun, 
främst Gottsunda

28 Rätten till min kropp, mina 
känslor och relationer

KSN-2012-
0731

2012-
2014

Kulturföreningen 
Parken

Öka samverkan mellan Vård och bildning 
och kulturföreningar och därmed öka 
möjligheterna till integration i samhällslivet 

894 859 Personer med 
intellektuell 
funktionsnedsättning

K-M Uppsala kommun

29 Nattfotboll i Uppsala KSN-2013-
0410

2013 IK Sirius Nattfotboll för ungdomar i Gottsunda 385 000 ungdomar K-M Gottsunda

30 Sommarlovsverksamhet i 
Gottsunda

KSN-2013-
0800

2013 La Softa Verksamhet efter fritids i Gottsunda 235 000 barn k-m Gottsunda

31 Skola för alla-vision 2030 KSN-2013-
0689

2013-
2016

SIU fadderverksamhet för skolungdomar, 
Uppsala kommun

900 000 nyanlända barn och 
ungdomar

k-m Uppsala kommun, 
inledningsvis 
Rosendals gymnasie 
och Gottsundaskolan



Nyko3 Område Antal projekt
111 Innerstaden 15
121 Gränby 16
122 Kvarngärdet 15
123 Svartbäcken 15
124 Löten 15
125 Tuna backar 15
126 Gamla Uppsala-Nyby 15
127 Ärna 15
131 Fålhagen 15
132 Sala backe 15
133 Årsta 15
134 Kungsängen 15
135 Fyrislund 15
136 Boländerna 15
141 Sävja-Bergsbrunna 17
142 Nåntuna-Vilan 15
151 Ulleråker 15
152 Ultuna 15
153 Valsätra 22
154 Gottsunda 27
155 Vårdsätra 15
156 Sunnersta 15
161 Kåbo 15
162 Sjukhuset-Polacksbacken 15
163 Norby 15
164 Eriksberg 15
165 Håga 15
166 Kvarnbo 15
167 Flogsta-Ekeby 15
171 Stenhagen 19
172 Berthåga 15
173 Rickomberga 15
174 Luthagen 15
175 Hällby-Husbyborg 15
176 Librobäck 15
211 Södra Hagundabygden 15
212 Vängebygden 16
213 Järlåsabygden 16
221 Östra Bälingebygden 15
222 Västra Bälingebygden 15
231 Björklingeområdet 15
241 Gamla Uppsalabygden 15
242 Storvretabygden 15
243 Vattholmabygden 15
244 Skyttorpsbygden 15
251 Vaksalabygden 15
252 Södra Rasbobygden 15
253 Norra Rasbobygden 15
261 Danmarksbygden 15



262 Funbobygden 15
263 Almungebygden 15
264 Knutbybygden 15



Bilaga 3


	Bil2_KS19.pdf
	bil2_KSAU6.pdf
	Blad1
	Blad2





