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Kommunstyrelsen 

Projektstöd till verksamhet för ensamkommande ungdomar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att bevilja projektstöd till kulturnämnden om 1 072 000 kronor gällande förebyggande 
insatser i Stenhagen. 
 
 
Ärendet 
Kulturnämnden har den 19 april 2016 ställt sig bakom ansökan om bidrag gällande 
förebyggande insatser i Stenhagen. Bilaga. 
 
Ansökan avser 1 072 000 kronor för att driva projekt under sommaren och höstterminen 2016 
samt vårterminen 2017. Syftet med projektet är att skapa en meningsfull fritid för de 
ensamkommande barnen i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte och därigenom bland 
annat förhindra ingång i kriminalitet och droger. Syftet är även att främja integration och 
deltagande i det svenska samhället vilket ska ske i samverkan med det lokala föreningslivet. 
 
Föredragning 
Uppsala kommun och flertalet av kommunens bolag har sin försäkringslösning genom det delägda 
bolaget Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB).  
 
Hos SKFAB har Uppsala kommun ett eget resultatkonto baserat på de premier som betalas. Från 
detta konto dras kostnader för uppkomna skador, efter det att självrisken dragits av samt 
ersättning från återförsäkringen erhållits. 
 
Med ett bra förebyggande arbete inom koncernen som gett få skador har det uppstått ett överskott 
på kommunens resultatkonto. Från SKFAB har de olika verksamheterna inom kommunen tidigare 
kunnat ansöka om bidrag för skadeförebyggande projekt. Från och med 2016 har medlen tillfallit 
Uppsala kommun som ska hantera framtida överskott på resultatkontot. Arbete med riktlinjer 
pågår. De beräknas bli antagna under hösten 2016. 
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E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
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Mot bakgrund av de samhällsutmaningar som har uppstått på grund av flyktingsituationen är det 
viktigt att stötta bra initiativ rörande integration och social prevention. På så vis förhindras eller 
minimeras risken för att ungdomar dras in i kriminalitet och drogmissbruk. Projektet kommer att 
utföras i samverkan med föreningslivet och områdets övriga ungdomar vilket är viktigt för att 
skapa ett socialt sammanhang och en meningsfull fritid. Det är centralt att det finns aktiviteter för 
de ensamkommande barnen, inte minst under sommarhalvåret.  
 
Med anledning av det föreslås att 1 072000 kronor beviljas kulturnämnden för projekt i 
Stenhagen under ett års tid med avslut under vårterminen 2017. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppsala kommun tillsammans med SKFAB, finansierar olika projekt där syftet är att skapa en 
tryggare miljö och minimera risken för skador på egendom, miljö och människor. På resultat-
kontot finns för närvarande cirka 5 780 000 kronor. Ansökt belopp ryms inom de avsatta 
medlen.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Kulturnämnden 

Ansökan om medel för stöd till fritidsaktiviteter för ensamkommande barn 
i Stenhagen 

Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 

att ställa sig bakom kulturförvaltningens ansökan till kommunstyrelsen om 1 072 tkr till 
förebyggande insatser i Stenhagen, samt 

att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Idag finns det både många ensamkommande ungdomar som bor i Stenhagen samt går i 
förberedelseklasser i området. Verksamhetsledare för Stenhagens Bildnings & Kulturcentrum 
och enhetschef för Fritid Uppsala har tagit initiativ till ett projekt i Stenhagens Bildnings & 
Kulturcentrum med målet att skapa fritidsaktiviteter i samarbete med studieförbund och 
föreningar i glappet mellan att skolan slutar och fritidsgården öppnar. Till projektet knyts det 
projektledare och fritidsledare och verksamheterna äskar 1072 tkr i förstärkning för att kunna 
genomföra projektet. 

Ärendet 
I Stenhagen finns det ca 100 elever i förberedelseklass i högstadieålder och ytterligare 
ensamkommande ungdomar i familjehem och HVB-hem. Många ungdomar besöker redan i 
dag fritidsgården, men det finns ett glapp mellan skoldagens slut tills fritidsgården öppnar 
som kan erbjuda sysselsättning och möjlighet till integration. Verksamhetsledare för 
Stenhagens Bildnings & Kulturcentrum och enhetschef för Fritid Uppsala har tagit initiativ till 
ett projekt med mål att bedriva verksamhet i Stenhagens bildnings- och kulturcentrum för 
gruppen ensamkommande ungdomar i ett integrerande sammanhang med områdets övriga 
ungdomar efter skoldagens slut, vilket inleds varje vardag med mellanmål för ca 100 
ungdomar/dag. 
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E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  



2 (2) 

I och kring kulturcentret är det sedan prova-på aktiviteter i samarbete med föreningar och 
studieförbund. Till projektet knyts tre fritidsledare. Utöver det behövs budget för material, 
hallhyror, arvoden samt mellanmål. Stenhagens Bildnings & Kulturcentrum och Fritid 
Uppsala ansöker om totalt 1072 tkr för ett år. 

Mål att följa upp är: 
• antalet deltagare varje dag uppdelat på pojkar, flickor totalt samt del av dessa som 

är ensamkommande 
• hur många nya medlemmar/aktiva har våra föreningar och studieförbund fått efter 

ett år 
• hur många nya medlemmar har Stenhagens fritidsgård fått 
• hur många elever från Stenhagens förberedelseklasser har valt att delta i 

verksamheten 
• hur många familjehem/HVB-hem har projektet nått ut till. 

Kulturförvaltningen anser att projektidén att i samarbete mellan kommunala verksamheter och 
civilsamhället knyta ihop ett paket av aktiviteter för ungdomar i samma lokaler, är ett bra 
initiativ. Problemet är ofta att föreningar engagerar sig i mindre projekt var och en för sig, och 
att det riskerar att bli liknande aktiviteter och dubbelarbete. Stenhagen har ett stort behov av 
fritidsverksamhet då det både finns förberedelseklasser i områdets skolor och många 
ensamkommande som bor i området. Kulturförvaltningen förordar därmed att projektet far 
finansiering, men det ryms inte inom kulturnämndens budget. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Kulturnämnden har ingen egen budget för ovanstående projekt utan äskar resursförstärkning 
från kommunstyrelsens medel som finns_avsatta för förebyggande insatser. 

Kulturförvaltningen 

Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen 

Bilaga: 	Ansökan om medel fritidsaktiviteter i Stenhagen 



Ansökan om bidrag för nedanstående verksamhet 

Fritid för Ensamkommande i Stenhagen 

Bakgrund 
I dagsläget 22/2 2016 finns ca 100 elever i FBK i högstadieålder i Stenhagen, ytterligare unga 
ensamkommande bor och är placerade i Stenhagen i familjehem och HVB-hem. 
Denna målgrupp ser vi på olika sätt i vårt område och vi vill erbjuda dem en meningsfull fritid 
i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte! 

Ideer 
-vardagssysselsättning direkt efter skoltid för dem som inte vill/kan gå hem, att ge dem tre 
timmar att landa, äta och göra läxor och prova på annan verksamhet för att sen kunna ta del av 
befintlig verksamhet som erbjuds för alla på kvällstid 
-öppet söndagar på fritidsgården för målgruppen ensamkommande för att ge en introduktion i 
svenska samhället. Maten, kulturen, språket, rättigheter och skyldigheter, lag och rätt, 
oskrivna regler, kärlek och relationer, jämställdhet, hbtq, kontakt med vuxna, förebilder, 
-Starta projektgrupp med aktörer (som skolan, fritid, bibliotek, bildnings & kulturcentret, 
föreningar av olika slag, SSP-samordnare och räddningstjänst) 
-föreningsaktiviteter för målgruppen exempel utifrån fotboll, innebandy, musik, dans, 
boxning, film, matlagning, simning, cirkusskola, cykelverkstad... m.m. 
-brandförvaret och fadderverksamhet vill vi titta närmare på 
-mellanmål i Bildnings & Kulturcentrumets matsal 
-Samla läxläsning, mat, vuxna förebilder och aktivitetsverkstad på samma ställe 
-få till ett smörgåsbord från föreningar i "prova på anda" detta för att fånga upp nya 
intresserade 
- hur söker man sommarjobb (hur skaffar jag jobb) 

Förslag 
-genom att locka, erbjuda, slussa, gå med från skolan till nästa aktivitet få med målgruppen 
som går i skolan i Stenhagen, bor i Stenhagen och är ensamkommande i FBK vill vi erbjuda 
meningsfull sysselsättning för de som inte vill och kan gå hem 

Vardagar 
K1.15-18 med mellanmål samt verksamhet 
K1.18-21 fritidsgård eller föreningsverksamhet 
K1.21-23 fritidsgården fredagar och lördagar 

Lördagar 
Förmiddagar Cirkusskola 

Söndag 
k1.15-21 ev fritidsgård ihop med föreningsverksamhet 



Målsättning 
• Meningsfull sysselsättning 
• Förhindra ingång i kriminalitet och droger 
• Skapa intressen 
• Få en ingång i det svenska samhället 
• Sommarjobb 
• Trygg tillvaro 
• Vuxenkontakt 

Ansökan för integrationsprojekt 
vårterminen och höstterminen 2016 

Vi har i denna ansökan koncentrerat oss på vardagar efter skolan, mellan 15.00 — 18.00, under 
terminerna 2016. 
Tanken är att bedriva verksamhet utifrån Stenhagens bildnings- och kulturcentrum för 
gruppen ensamkommande ungdomar i ett integrerande sammanhang med områdets övriga 
ungdomar efter skoldagens slut, vilket inleds (måndag — fredag) med mellanmål för ca 100 
ungdomar/dag. 
Därefter genomförs olika fritidsaktiviteter i samarbete med föreningar och studieförbund. För 
detta kommer sporthallen, dans- och motionssalar, ateljéer och musikstudion att användas. 
Då det gäller sporthallarna tillkommer planhyra enligt Uppsala kommuns taxor (se nedan). 
För att kunna genomföra ovanstående krävs också att det finns tre ansvariga fritidsledare. 

Stenhagens fritidsgård och Stenhagens Bildnings & Kulturcentrum 
ansöker enligt följande beräkningar: 

Mellanmål 
Restaurangen på Bokc (Bildnings- och kulturcentrum) tillhandahåller mellanmål för 12 
kr/person. 100 portioner/dag = 1.200 kr * 5 dagar = 6.000 kr/vecka * 40 veckor = 240.000 
kr. 

Personal 
En fritidsledare kostar ca 22.000 kr per månad på heltid. 
Vi räknar på 3,5 timmar fem dagar i veckan * 225 kr/timme (inklusive samtliga sociala 
avgifter). Det blir 15.750 kr/månad. Med tre fritidsledare, varav en är projektledare, blir det ca 
47.750 kr/månad * 9 månader = 429.750 kr. 

Lokal 
När fritidsgården hyr idrottshallarna kostar den 480 kr/timme. Hallarna hyrs 2 timmar om 
dagen fem dagar per vecka, vilket innebär för 40 veckor 192.000 kr. 

Material- och programkostnader 
Kostnader för material, olika program samt utflyktskostnader beräknas till ca 90.000 kr 



Förenings- och studieförbundsaktiviteter 
Samarbete kommer att ske med ett par idrottsföreningar samt några studieförbund, deras 
materialkostnader och delvis ledarkostnader uppgår till ca 140.000 kr. Cirkusskolan kommer 
att vara förlagd till lördagar. 

För ovanstående verksamhet under 2016 söker Stenhagens fritidsgård och Stenhagens 
Bildnings & Kulturcentrum 1.071.750 kr. 

Mätbara mål 
• Antalet deltagare varje dag uppdelat på pojkar, flickor totalt samt del av dessa som är 

ensamkommande 
• Hur många nya medlemer har våra föreningar och studieförbund fått efter ett år 
• Hur många nya medlemar har Stenhagens fritidsgård fått 
• Hur många elever från Stenhagens förberedelseklasser har valt att delta i 

verksamheten 
• Hur många familj ehem/HVB-hem har vi nått ut till 

Tilltänkta samarbetspartners 
Lysa enheten, Uppsala brandförsvar, Aktiv ungdom, IK Fyris, Sankta Maria kyrka, 
Stenhagens kamratklubb SKK, Procyon BK, studieförbund så som ABF, Studiefrämjandet, 
Sensus, studieförbundet vuxenskolan, Bilda. 

Ansökan görs av personalansvarig och projektansvarig 

Marie Isacson 	 Gunnar Berggren 
Enhetschef Stenhagens Fritidsgård 

	
Verksamhetsledare Stenhagens 
Bildnings & Kulturcentrum 

I projektgruppen ingår även: 

Alper Yilmaz 
Rektor Västra Stenhagenskolan 

Wilda Johansson 
Platsansvarig Biblioteket Stenhagen 

Hilde Wiberg 
SSP-samordnare (skola, socialtjänst, polis) Råd & Stöd 



upeacke KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

Plats och tid: 	Stationsgatan 12, Uppsala, lokal Aspen kl 18.35-18.50 

Ledamöter: 

Övriga deltagare: 

Peter Gustavsson (S) ordf 
Karolin Lundström (V) 1:e vice ordf 
Eva Edwardsson (L) 2:e vice ordf 
Agneta Erikson (S) 
Moa Borg (M) 
Bertil Norbelie (M) 
Källike Montgomery (IVIP) 
Elisabeth Ståhle (MP) 
011e Romlin (C) 

Ersättare: 
tig=ti änst-
görande 

Tomas Lindh (S), tjg 
Salvador Rincon-Amat (MI)) 
Philip Wargert (V) 
Anders Nordström (L), tjg 

Sten Bernhardsson kulturdirektör, Sabina Andersson avdelningschef strategi & omvärld, 
Runa Krehla kulturstrateg. 

Utses att justera: Eva Edwardsson (L) Paragrafer: 92-93 

Justeringens 
plats och tid: 

 

Stationsgatan 12, Uppsala 2016-05-19 

Underskrifter: 

  

    

Peter Gustavsson (S), ordförande 
0 

Ingela A rg, sekreterare C\  

Eva Edwardsson (L), justerare 

ANSLAG/BEVIS 	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: 

Datum: 

Datum för 
anslags uppsättande: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Kulturnämnden 
2016-05-19 
2016-05-20 Sista dag för överklagande: 	2016-06-10 

Datum för anslags nedtagande: 2016-06-13 

Kulturförvaltningen Stationsgatan 12, Uppsala 

f 

Underskrift: 
Ingela Ab rg sekreterare 

7 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



2uPente KULTURNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum: 2016-05-19 

§ 92 

Ansökan om medel för stöd till fritidsaktiviteter för ensamkommande barn i Stenhagen 
KTN 2016-0194 

Beslut 
att ställa sig bakom kulturförvaltningens ansökan till kommunstyrelsen om 1 072 tkr till 

förebyggande insatser i Stenhagen, samt 

att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

Ärendet 
I ärendet föreligger kulturförvaltningens förslag till beslut 2016-05-16. 

Idag finns det både många ensamkommande ungdomar som bor i Stenhagen samt går i 
förberedelseklasser i området. Verksamhetsledare för Stenhagens Bildnings & Kulturcentrum 
och enhetschef för Fritid Uppsala har tagit initiativ till ett projekt i Stenhagens Bildnings & 
Kulturcentrum med målet att skapa fritidsaktiviteter i samarbete med studieförbund och 
föreningar i glappet mellan att skolan slutar och fritidsgården öppnar. Till projektet knyts det 
projektledare och fritidsledare och verksamheterna äskar 1 072 tkr i förstärkning för att kunna 
genomföra projektet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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