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Kommunstyrelsen

Åtgärder för ökat socialt arbete i centrala Uppsala under
sommaren 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bevilja socialnämnden 1 000 tkr från den statliga engångsersättningen för att anställa
fältarbetare under sommaren.
Ärendet
Under hösten 2015 kom ett mycket stort antal ensamkommande, asylsökande barn till Sverige
och Uppsala. Deras asylansökningar prövas löpande av Migrationsverket, men väntetiderna är
långa. Det är också så att flera av de ensamkommande barnen inte är avvisningsbara till sina
hemländer, då det inte går att säkerställa ett riktigt mottagande där. Först när de uppnått
myndig ålder kan de därför avvisas från Sverige.
Mot bakgrund av detta kommer det sommaren 2016 att i Uppsala kommun vistas ett större
antal ungdomar med flyktingbakgrund än någon sommar tidigare. Erfarenheten visar att
ensamkommande barn har svårare att finna relevant sommarsysselsättning, då deras nätverk
och familjesituation av naturliga skäl begränsar deras förutsättningar. Sysslolöshet är enligt
landstinget en starkt bidragande faktor till psykisk ohälsa hos målgruppen.
Kommunen har därför vidtagit åtgärder för att stärka utbudet som riktas mot gruppen asylsökande och nyanlända ungdomar. Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder feriearbete och
sommaraktiviteter inom arbetsmarknadsintroduktion. Utbildningsförvaltningen utför mer
sommarskola än tidigare och mot en bredare målgrupp. Kulturförvaltningen kommer att ha
öppet på fritidsgården Grand i centrum och kommunen stödjer föreningsaktiviteter riktade
mot målgruppen med såväl ekonomiska bidrag som samordning genom en webportal.
Utöver dessa insatser ser socialförvaltningen ett behov av att förstärka närvaron av uppsökande socialt arbete i centrumområdet, där naturliga samlingspunkter för ensamkommande
barn bildats. Målgruppen är socialt utsatt och skyddsnäten kan därmed behöva stärkas
ytterligare för att förebygga och förhindra att alkohol- och drogmissbruk, droghandel och
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kriminalitet får fäste i målgruppen. Därför behövs en förstärkt närvaro av fältarbetare i
Uppsala centrum under sommaren. Dessa fältarbetare planeras att huvudsakligen utgöras av
socionomer från Vård och omsorg. Insatsen kommer att ske i samverkan med deras övriga
områdesarbete med SSP (Skola-Socialtjänst-Polis) och länkas till koordinatorsfunktionen på
Enheten för ensamkommande 3.
En viktig uppgift för fältarbetarna kommer att vara att informera om alternativa sysselsättningar som riktar sig mot målgruppen. Åtgärden bidrar också till en ökad trygghet för alla
som vistas i centrum.
Den planerade åtgärden stödjer bland annat flera aktiviteter i den av kommunstyrelsen
fastlagda Handlingsplan för mottagande av asylsökande och nyanlända i Uppsala kommun
som handlar om fritidsaktiviteter för nyanlända och asylsökande:
6.1.18 Aktiviteter 2016 – Område 5 Fritid och socialt sammanhang
Aktivitet
Huvudansvarig för
aktivitet
Ta fram grundläggande information,
KTF
exempelvis hitta till bibliotek, fritidsgårdar,
kulturcentrum på fler språk.
Aktivera och informera om
UBF, KTF
fritidsaktiviteter via insatser i
förberedelseklasser.
Säkerställa beredskap inför lov med
KTF
fritidsaktiviteter.

Andra berörda aktörer

UBF, AMF, SCF, KTF,
civilsamhället, SBF

För att kunna genomföra insatsen äskar socialnämnden 1 000 tkr från den statliga engångsersättningen för fältarbetare.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelsen har erhållit en engångsutbetalning av statsbidrag med 118,8 mnkr för att
möta det ökade antalet nyanlända och asylsökande samt ensamkommande barn. Den 10
februari beslöt kommunstyrelsen att avsätta 21 477 tkr av dessa medel till olika riktade
åtgärder. Ytterligare 6 360 tkr har fördelats i senare beslut. Detta anslag finansieras ur
återstående 90 963 tkr .
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