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Studiefrämjandet. Ansökan om verksamhetsbidrag till Mötesplats
Kontakten i Gottsunda
Förslag till beslut:
att bevilja Studieförbundet Studiefrämjandet i Uppsala län verksamhetsbidrag med
1 900 000 kronor för år 2016 varav 818 400 kronor avser lokalhyra i Gottsunda kulturhus,
att verksamhetsbidraget för år 2017 inte understiger 2016 års bidragsnivå förutsatt
att verksamhetsvolymen inte förändras,
att finansiera verksamhetsbidraget ur nämndens budget för utvecklingsmedel.
Ärendet
Studiefrämjandet i Uppsala län har inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag för åren
2016-2017 för verksamheten vid Mötesplats Kontakten Gottsunda, bilaga 1. Verksamhetsbidrag söks med 1 900 tkr varav 818 400 kr avser lokalkostnader. Nämnden svarar för
verksamhetens lokalkostnader.
F.d. utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och nämnden har beviljat verksamheten stöd
sedan år 2009. Studiefrämjandet vill utveckla partnerskap med Arbetsmarknadsnämnden,
Kulturnämnden och Socialnämnden om verksamheten på Mötesplats Kontakten och i
Gottsunda för långsiktighet och kontinuitet i arbetet.
Föredragning
Studiefrämjandet vill med Mötesplats Kontakten driva en positiv mötesplats i Gottsunda för
lokala föreningslivet, unga vuxna och vuxna. 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.

Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: arbetsmarknadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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Mötesplats Kontakten ska stimulera:
Demokratiska arbetsformer som delaktighet och inflytande
Inkludering och integration
Insatser för egenmakt
Syftet med verksamheterna är att:
Ge möjlighet för verksamhetsdeltagare till ökad kompetens för ökad anställningsbarhet
Stärka civila samhälletet och stadsdelsutvecklingen i Gottsunda/Valsätra
Skapa större kontaktnät för deltagare och föreningar
Hjälpa deltagarna att göra aktiva val för att påverka sin livssituation och framtid
Möjliggöra mångkulturella möten
Stärka kulturell identitet
Målgrupp är föreningar bildade på etnisk grund och deras medlemmar. Särskild prioritet har
insatser för kvinnor från Somalia, Palestina, Syrien, Irak, Sudan och Afghanistan. En
mötesplats ”Kulturcafét” har skapats som stöd till att tillvarata kvinnors erfarenheter och
intressen. Man försöker motivera kvinnor att självorganisera sig i egna föreningar och ger
stöd vid föreningsbildande.
Under år 2016 kommer insatser för nyanlända asylsökande att prioriteras med inriktning på
språkträning, samhällsintroduktion och språkcafé. Särskilda insatser planeras för ensamkommande unga utan skolplacering. Unga vuxna är en annan målgrupp för vilken man tränar
entreprenöriellt förhållningssätt.
Ett folkhälsoprojekt ”Mitt Friska Liv” startas år 2016 med målgrupp kvinnor från utomeuropeiska länder. Projektet genomförs i samarbete med Upplands Idrottsförbund och har stöd
från Uppsala läns landsting och nämnden. Projektet ska bl.a. utbilda hälsocoacher i föreningar
bildade på etnisk grund.
Planerade nya insatser beskrivs på sid. 28-31 i bilagd ansökan.
Under år 2015 har ny verksamhet startats med studiestöd för vuxna. Studiestöd ges i svenska,
engelska, SO- och NO-ämnen och för insatserna svarar volontärer. Lär-dig-cyklakurser
genomförs med syftet att bidra till att öka deltagarnas tillgänglighet till arbetsmarknaden.
Inom t.ex. hemtjänsten krävs idag att man kan cykla. Med f.d. fristadsförfattaren Anisur
Rahman har en antologi ”Lyfta locket av Uppsala” skapats med texter som bl.a. deltagare vid
Kontakten bidragit med. Föräldrautbildning med företrädesvis deltagare från somalisktalande
och arabisktalande länder bedrivs. Studiefrämjandets studiematerial ”Älskade Barn” används
och har översatts till somaliska och arabiska. Dessa verksamheter fortsätter år 2016.
Verksamhetsområdena är indelade i demokratiarbete, arbetsmarknadsförberedande insatser,
förenings- och ledarskapsutveckling i ideella organisationer. Majoriteten av handledarna har
invandrarbakgrund och är etablerade i Uppsala, vilket stärker verksamhetens möjligheter att
nå för projektet viktiga målgrupper. Verksamhetsområden, insatser och aktiviteter samt
verksamhetsvolymer beskrivs på sid. 14- 31 i bilaga 1.
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Verksamheten samverkar med trettioåtta föreningar varav sexton föreningar är bildade på
etnisk grund. Studiefrämjandet ger stöd med utbildningar i föreningsteknik, föreningsutveckling, ledarskapsutbildning, kultur- och studieaktiviteter och samhällsinformation.
På mötesplats Kontakten har skapats forum och utrymme för stöd till lokalt verksamma
föreningar. Några föreningar svarar för egna delprojekt, t.ex. läxhjälp, ungdomar lär på sitt
hemspråk äldre hantera Internet, skrivarkurser för att träna svenska och projekt om kvinnors
hälsa, studiecirklar i konsumentkunskap och privatekonomi. Fyra nya föreningar bildade på
etnisk grund tillkom med stöd av Studiefrämjandet under 2014 och tre föreningar under 2015.
De föreningar som bildades 2015 är kvinnoföreningar.
Studiefrämjandet vill med sin samverkan med andra organisationer optimera de gemensamma
resurserna med syftet att skapa ett brett och varierat utbud med syfte att minska utanförskap
och ge erfarenheter för arbetslivet. Det breda nätverk Studiefrämjandet har gör det lätt att
fånga upp behov och idéer. Förutom ett nätverk med föreningar verksamma i Gottsunda, har
man ett omfattande nätverk med andra organisationer i Uppsala som t.ex. TRIS, Uppsala
Rödakorskrets, Upplands Idrottsförbund, Arbetsförmedlingen, Uppsala Universitet och
Uppsala läns landsting, se sid. 11-12 i bilagd ansökan.
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 för nämnden i insatser mot utanförskap. Verksamheten bidrar till
deltagarnas integration i samhället, och målgrupper som är svåra att nå är nu verksamma på
Kontakten. De verksamheter och nätverk som etablerats är även resurser till nämnden i t.ex.
arbetsmarknadsförberedande insatser, introduktion av nyanlända och i stadsdelsutveckling
av Gottsunda.
Andel kvinnor i verksamheten är 85 %, företrädesvis med utomeuropeisk bakgrund.
Insatserna för nyanlända med volontärer motsvarar en samhällsvinst på minst 690 tkr i
frivilligtimmar. Kontakten har två välfärdsanställningar vilket genererar en samhällsvinst
på ca 150 tkr i skatteintäkter.
Från september 2014 är Mötesplats Kontakten förlagd till Gottsunda Kulturhus i Gottsunda
centrum. Med de nya lokalerna har Studiefrämjandet utökat verksamhetsutbud att omfatta nya
målgrupper och utvecklat ett närmare samarbete med övriga verksamma i kulturhuset.
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Det bidrar till att stärka nätverk, aktivitetsutbud och det civila samhället i stadsdelen.
Kulturnämnden svarar för nyttjanderättsavtal med Studiefrämjandet avseende lokalerna.
Nämnden ersätter Kulturnämnden för lokalkostnaden.
Studiefrämjandet har för verksamheten vid Kontakten en väl utarbetad verksamhetsidé och
metod. Insatserna inom de fyra olika verksamhetsområdena uppvisar en bredd utifrån
upplevda behov. Verksamheten uppvisar stabilitet och kontinuitet, nya verksamheter har
startat, nya målgrupper tillkommit och nya behov definierats. Verksamheten har goda rutiner
för utvärdering och uppföljning och verksamheten följs kontinuerligt av förvaltningen.
Förvaltningen har i nämndens verksamhetsplan 2016-2019 i uppdrag att undersöka
möjligheten till partnerskap med Studiefrämjandet avseende verksamheten vid Mötesplats
Kontakten. Förvaltningen återkommer till nämnden med redovisning av uppdraget.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamhetsbidraget finansieras ur nämndens budget för samverkans- och utvecklingslösningar. Jämfört med år 2015 är bidraget uppräknat med 1,5 %.
Arbetsmarknadsförvaltningen

Lena Winterbom
Förvaltningsdirektör
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TILL ARBETSMARKNADSNÄMNDEN UPPSALA KOMMUN

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG
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MÖTESPLATS KONTAKTEN GOTTSUNDA
REDOVISNING 2015
Ansökan om verksamhetsbidrag 2016-2017 till mötesplats Kontakten Gottsunda och
redovisning av 2015
Januari 2016
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Referensmaterial:
Föräldraengagemang i mångkulturella miljöer ” Att behålla mitt och lär mig något nytt”
Kommission för ett hållbart Malmö, 2012.
”Malmös väg mot en hållbar framtid, avseende hälsa, välfärd och rättvisa” Kommission för ett
socialt hållbart Malmö, 2013.
”Hälsoskolan Aktiv” inom Exsistre. Samordningsförbundet Göteborg Nordost, 2014
Presentation av Studiefrämjandets verksamheter, här medverkar bland annat Kontakten.
https://www.youtube.com/watch?v=2L9tkwEoqos
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1. INLEDNING
Verksamheten på Kontakten startade 2009 med stöd från f.d. utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden och f.d. barn- och ungdomsnämnden och vi har haft ett gott och
utvecklande samarbete som präglats av att nya idéer har fått födas och nya projekt och
verksamheter har fått utvecklas i samklang med nämndernas uppdrag och deltagarnas behov.
Den här redovisningen kommer att visa mål och visioner med verksamheten för 2016 och
2017. Verksamhetsåret 2015 har präglats av förändringar, vi ser många fler nyanlända
asylsökande som hittar till föreningshuset Kontakten. Våra verksamheter växer och notera
särskilt att många hittar till vår läxläsning/studiestöd/språkcaféer och samhällsintroduktion. Vi
ser att våra satsningar på föreningsutveckling och ledarskapsutbildningar har gett oss tre nya
föreningar, där alla styrelseposter innehas av kvinnor.
Vi och våra föreningar (se bilaga 3) har bott in sig i de nya fina och ändamålsenliga lokalerna i
Gottsunda Kulturhus. Nya spännande samarbeten har upparbetats inom Kulturhuset och det
är nu självklart att våra föreningar deltar i evenemang som Kulturernas Karneval, Gottsunda C
Mat- och Hälsoevent och den återuppståndna Gottsundadagen i november månad.
Vi har lyckats skapa verksamheter som möts oberoende av ålder och etnicitet och detta är en
av flera framgångsvariabler. Oberoende av ålder så kan alla delta. Stämningen är familjär och
vi är här för att hjälpas åt.
Det geografiska läget i Gottsunda Kulturhus gör att många spontant söker upp oss och undrar
vad kan man göra hos oss? Kontakten är en interaktiv, levande mötesplats och aktivt
föreningshus. Vi ser att visionen av mötesplats har realiseras och att vi träffas, ses och
utvecklas tillsammans.
Mötesplats Kontakten är i dag en arbetsplats för 6 personer, flera med utländsk bakgrund. Det
är en plats där fler än 15 volontärer har sina volontäruppdrag och en plats där flera hundra
människor aktivt deltar i verksamheterna varje vecka. Vi ser att våra deltagare fördelar sig
mellan 85 % kvinnor och 15 % män.
Genom Kontaktens verksamhet ger vi fler möjligheter att upptäcka föreningslivet,
folkbildningen, stärka sina förmågor inom ledarskap, stärka deras kulturidentitet, öka deras
samhällsengagemang och på så sätt stärka deras egenmakt. Vi anser att vi har aktivt bidragit
till stadsdelsutvecklingen i Gottsunda/Valsätra.
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Vi ser att det är dags att söka om partnerskap och vi har för avsikt att i dialog med
Arbetsmarknadsnämnden, Kulturnämnden och Socialnämnden inleda detta under våren 2016
för start januari 2017.
Vi ansöker om 1 900 000 kronor årligen för driften av Kontaktens verksamheter 2016-2017
från Arbetsmarknadsnämnden.
Vi kommer att söka 400 000 kronor från Kulturförvaltningen. Samt 350 000 kr hos
Socialförvaltningen för att särskilt kunna satsa på verksamhet för ensamkommande barn och
ungdomar i väntan på skolplacering kunna erbjuda studiecirklar i vardagssvenska och
samhällsinformation på dagtid på Kontakten.
Uppsala den 29 januari 2016
Med vänliga hälsningar

Lars Häger
Distriktschef
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2. STUDIEFRÄMJANDETS ORGANISATION OCH VÄRDEGRUND
Kort om Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är en obunden ideell förening och ett bildningsförbund med statligt stöd. Vi
är en riksorganisation med cirka 500 anställda, 16 000 cirkelledare och 700 förtroendevalda.
2010 genomförde vi 41 682 studiecirklar för 233 443 deltagare, samt 49 000
kulturarrangemang för 2 163 041 deltagare. Vi är Sveriges näst största studieförbund av 10
med 17,3 % av totalverksamheten.
Vi vill ge människor möjligheter att tillägna sig kunskaper och bildning som behövs i ett
föränderligt samhälle, men också möjligheter att utveckla olika intressen tillsammans med
andra. Vi har över 50 års erfarenhet av att anordna studiecirklar, utbildningar, kulturprogram
och föreläsningar. Vi är vana projektägare med väl upparbetade rutiner för projektarbete.
Studiefrämjandet i Uppsala län är sedan 2004 certifierade enligt kvalitetsstandarden 9001:
2008 (certifieringsinstitut Intertek) vilket innebär att vi har ett ledningssystem för kvalitet och
som omfattar all vår verksamhet.

Vår värdegrund
Verksamheten Mötesplats Kontakten ligger i linje med hur vi tolkar vårt folkbildningsuppdrag.
Målet med vår verksamhet är att ge människor möjlighet till bildning, engagemang och
gemenskap. Detta utrycks bland annat i vår vision:
”Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter – i ett samhälle
med respekt för naturens och kulturens mångfald”.
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund. Detta innebär att vi
har lätt att samverka med föreningar och organisationer med mångkulturella förtecken.
Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi människors lika värde och rätt till kunskap, kultur
och bildning. Därför ska vi prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i
folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och
rasism.
Studiefrämjandet vill vara en aktör i Uppsalas stadsdelar. Vi ser bara fördelar av att finnas nära
människor med vår verksamhet. Vi vill också att vår verksamhet ska göra maximal
samhällsnytta. Vi har en bredd i vårt verksamhetsutbud och har stora möjligheter att fånga
uppnå idéer och behov hos de som söker sig till oss och därmed anpassa verksamheten för
olika förutsättningar hos deltagare eller föreningar.
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Vårt stora nätverk av egna medlemsorganisationer och lokala samarbetsorganisationer gör att
vi har lätt att hitta ledare, föreläsare, studiematerial, kompletterande lokaler och annat som vi
ställer till förfogande i projektet. Dessa nätverk och kontakter gör oss väl rustade att
genomföra de aktiviteter i projektet som planerats.

3. KONTAKTENS MÅL
Vår verksamhet omfattar följande områden:

DEMOKRATI
ARBETSMARKNAD
FÖRENINGSUTVECKLING
LEDARSKAPSUTVECKLING
Se mer under avsnitt 11 där redovisas i detalj våra målsättningar, aktiviteter och omfattningar
kopplade till varje mål.
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4. VERKSAMHETENS SYFTE
Mötesplats Kontakten ska stimulera:




demokratiska former som delaktighet och inflytande
inkludering och integration
stimulering till egenmakt

Mötesplats Kontaktens verksamheter ska syfta till:






ge möjligheter till ökad kompetens för att öka anställningsbarheten
stärka civilsamhället och stadsdelsutvecklingen i Gottsunda/ Valsätra
skapa större kontaktnät för deltagare, föreningar och verksamhet
hjälpa deltagarna att göra aktiva val för att påverka sin livssituation och framtid
möjliggöra mångkulturella möten

5. MÅLGRUPPER
Kvinnor
Vi prioriterar kvinnor över 20 år och särskilt de som finns i våra etniska föreningar eller deltar i
kamratcirklar eller söker sig till oss för att de har en egen verksamhetsidé.
Invandrarföreningar
Vår riktar oss till invandrarföreningar och prioriterar kvinnor från Somalia, Palestina, Syrien,
Iran, Irak, Sudan och Afghanistan.
Vuxna utanför föreningslivet
Vi vill skapa en trygg mötesplats där människor får möjligheter att växa och där allas
erfarenheter och åsikter tas på allvar. Ett exempel på en sådan mötesplats är Kulturkaféet där
vi ser att vi har nått många kvinnor. Under det senaste året har vi aktivt jobbat för att dessa
kvinnor ska starta en förening eller en kamratcirkel eller aktivera sig i en förening som redan
finns. Vi vill fortsätta vår höga ambition att rikta vår verksamhet till kvinnor som i hög grad
upplever sig utsatta.
Unga vuxna föreningsaktiva
Vi vill uppmuntra unga vuxnas naturliga engagemang och kreativitet. Vi utgår från ett
entreprenöriellt förhållningssätt där de uppmuntras att tänka självständigt och tränas i att
omsätta idéer till handling. Vi lär dem att företagsamhet lönar sig. Vi vill visa att med små
medel och stort engagemang kan man förändra sin tillvaro.
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Nya föreningar under 2015:
Vi har medverkat i starten och utvecklandet av föreningarna: Palestinska Kulturföreningen
Afghaniska Kvinnoföreningen och Elisa Föreningen. Läs mer om dem i bilaga 4.

6. HUR NÅR VI VÅRA MÅLGRUPPER?
Vi ska finnas väl synliga där människor finns och rör sig – både geografiskt men också digitalt.
Därför använder vi anslagstavlor, sociala medier och hemsidor. Men många har varken
kunskap, språket eller vanan att söka information. Där är den s.k. mun-till-mun-metoden ett
mycket viktigt medel för att nå så många som möjligt i de sociala kretsar som finns.
Vi har tidigare främst använt hemsidan och de sociala medierna med hjälp av våra aktiva
föreningar. Vi tänker använda oss av samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i
Uppsala, och ser att vi vill använda SIUs närradiosändningar mera, eftersom den når många
personer med invandrarbakgrund.
Utöver detta använder vi oss av Uppsala kommuns webbplats Mötesplats Gottsunda. Vi delar
information om våra aktiviteter och detta läggs upp på deras kalendarium. Tillsammans med
våra samarbetspartners och föreningar når vi föräldrar med information om vad vi erbjuder i
ungdomsverksamheten och i huset.
För vår befintliga deltagare och föreningar använder vi våra anslagstavlor samt skickar
personliga sms-påminnelser.
Vi ser att i vår nya lokal i Gottsunda Kulturhus får vi ytterligare ”skyltfönster” i och med
samhörigheten med andra aktörer i Kulturhuset (Gottsunda Dans & Teater,
Gottsundabiblioteket och Gottsunda Market) och med affärsidkare som finns i Gottsunda
Centrum.
Se mera på
www.kontakten.nu
www.facebook.se/motesplatsenkontakten
http://motesplatsgottsunda.se/tag/kontakten/
www.studieframjandet.se/uppsala
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7. DETTA HAR HÄNT UNDER 2015
Studiestöd för vuxna, växer stadigt och det är väldigt välbesökt. Vi erbjuder studiestöd främst
inom Svenska, Engelska, SFI, Matematik, SO och NO- ämnena. Bland volontärerna finns
pensionerade behöriga lärare, lärarstudenter och invandrade utbildade akademiker, studenter
och andra engagerade vuxna.
Lär dig cykla-kursen har genomförts tillsammans med Cykelfrämjandet. Vi har haft fyra kurser
med i genomsnitt 8-12 deltagare i varje kurs. Kurserna är omåttligt populära.
Introduktionskurser för nya instruktörer har också genomförts och det finns nu mer än 10
instruktörer som på frivillig basis genomför detta för kvinnor som inte kan cykla.
I samarbete med Litteraturcentrum har Gottsunda Skrivarcafé utvecklats, författare kommer
varje vecka och berättar om sitt skrivande och skrivarverkstäder hålls av Anisur Rahman. En ny
antologi ”Lyfta locket av Uppsala” har skapats och flera av våra deltagare har lämnat in texter.
Lanseringen sker den 11 februari i Missionskyrkan kl 19-21.
Torsdagarnas Föräldraskapscaféer tilldrar sig föräldrar från framför allt arabisktalande och
somalisktalande länder. Vi ser att papporna i stor utsträckning söker sig till detta. Vårt
studiecirkelmaterial ” Älskade Barn” finns nu översatt till somaliska och arabiska och material
håller på att tas fram för att användas för nyanlända familjer som söker asyl (vt2016).
Till vår stora glädje har Gottsundadagen återuppstått och ägde rum som ett gemensamt
arrangemang i Gottsunda Kulturhus (inomhus) den 7/11 och fortsättning är planerad till november
2016.
”All vår verksamhet har sin grund i folkbildningen, vi vill förmedla ett lärande, ge bildning
och få fram de informella kompetenserna som leder till förstärkt anställningsbarhet, ökad
egenmak och ökad integration och ökat innanförskap”

8. NY PLANERAD VERKSAMHET UNDER 2016
Kontakten är nu en del av Gottsunda Kulturhus. Verksamheten har fått fantastiska
förutsättningar att samverka, skapa aktiviteter, stödja föreningslivet och vara en varm och
välkomnande mötesplats för alla boende i området.
Vi ser ett stort utökat behov av att möta nyanlända familjer och kommer därför att söka
volontärer som kan hjälpa till med språkträning inom vardagssvenska och
samhällsintroduktion innehållande allemansrätten, jämställdhet, demokrati, miljö, svenska
traditioner och hur är vi svenskar?
Samtidigt ser vi att relevanta fritidsaktiviteter för de nyanlända saknas. Vi ser att vi kan utöka
våra verksamheter inom kulturområdet att också omfatta deras behov. Vi hoppas därför
kunna söka extra medel från Kulturförvaltningen.
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”All verksamhet har planerats och genomförs i samarbete med våra deltagare och
föreningar och utgör en temperaturgivare av de behov som finns i
Gottsunda-Valsätra-Uppsala”

Kontaktens lördagscaféer
Tillsammans med våra etniska föreningar kommer vi att hålla språkcaféer och
samhällsintroduktion särskilt riktat till nyanlända asylsökande familjer och ensamkommande
barn- och ungdomar.
Mitt Friska Liv!
Ett folkhälsoprojekt har startat den 1/1 och kommer att pågå hela 2016 med avslut i mars
2017. Projektet vill särskilt nå kvinnliga deltagare från utomeuropeiska länder som ofta är
drabbade av ohälsa och arbeta hälsoförebyggande genom att utbilda hälsoguider. Vi vill att
2016 ska bli hälsans år och uppmanar alla att delta. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan
Studiefrämjandet, Arbetsmarknadsförvaltningen Uppsala Kommun, Uppsala Läns Landsting
och Upplands Idrottsförbund.
Vi avser att söka om partnerskap hos Arbetsmarknadsnämnden, Kulturnämnden och
Socialnämnden i vår med planerad start 1 januari 2017.
Vill du se vad vi mera tänker oss att jobba med under 2016? kika då närmare på avsnitt 11
och 12.

9. SAMVERKAN I GOTTSUNDA
Folkbildningens nära koppling till civilsamhällets föreningar och nätverk är en styrka. Den ger
verktyg för demokratiutveckling och bidrar till att människor tar initiativ till att påverka
samhället. De samlade effekterna är stora, dels för enskilda personer, dels för föreningslivet
och samhället på lokal, regional och nationell nivå.
Samverkan har varit och kommer att fortsätta vara centralt, både med de föreningar som finns
i huset idag och med nya, liksom med externa samarbetspartners. Samverkan gör att
resurserna når fler.
Samverkan syftar till att vi kan skapa en grund för människorna som bor i Gottsunda/Valsätra
att komma in i samhället. Genom samverkan kan vi aktörer optimera våra resurser. Aktiviteter
spridda över veckan och tillsammans skapa ett brett och varierat utbud. Det minskar
människors utanförskap och kan ge erfarenheter för arbetslivet.
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10. AKTÖRER SOM VI SAMARBETAR MED I GOTTSUNDA
Stora områdesgruppen med samtliga aktörer verksamma i Gottsunda-Valsätra - för bättre
samordning och insyn i det totala läget i Gottsunda
Musicalen – Studiefrämjandets musikhus med dess möjligheter av musikutövande och
teknikresurser skapar ytterligare resurser för verksamheterna på Kontakten
Treklangens mötesplats (Uppsala kommun) – samverkan främst rekrytering av deltagare till
respektive verksamheter
Gottsunda Biblioteket- vi ser att vi ska fördjupa samarbetet avseende datakurser, läs- och
skrivfrämjande insatser, blankett hjälp och läxläsning
Gottsunda Dans & Teater- samverkan och programkoordinering
Kulturföreningen Konstjord- samverkan och programkoordinering
Cykelfrämjandet- samarbete med cykelkurser ”Lär dig cykla” och instruktörskurser
NAVET- rekrytering av deltagare till ungdomsverksamheterna. Vi tipsar vår deltagare och
annonserar deras verksamhet på våra anslagstavlor och medverkar i att enskilda deltagare
söker upp dem

ANDRA AKTÖRER:
Kulturnätverket i Gottsunda- samverkan med bland annat Mötesplats Treklangen,
Uppsalahem, Gottsunda Dans & Teater, Gottsunda Konstgille, Musicalen, Svenska Kyrkan,
Kulturernas Karneval, Gottsunda-Valsätra Hembygdsförening, Bibliotekets vänner,
Konstföreningen Konstjord, Matparken, UKFAB och Mötesplats Gottsunda
Volkshochschule in Hessen, Tyskland, internationell erfarenhets utbyte med Hessiches
Volkhochschuleverband. Chefer och controllers från folkhögskolorna i Kassel, Wiesbaden,
Frankfurt och Fulda besökte Mötesplatsen Kontakten i juni månad. Diskussioner ägde rum
kring utanförskap, och integrationsproblematik. Vi jämförde och delade erfarenheter och insåg
att problematiken är likvärdig i Tyskland som i Sverige, skillnaden finns i hur vi organiserar
nyanländas språkskolor . De uttryckte beundran över Uppsalas kommuns moderna sätt att
skapa mötesplatser som Kontakten, Mötesplatsen Treklangen och Gottsunda Kulturhus i en
stadsdel som Gottsunda/Valsätra. De träffade också representanter från kommunfullmäktige
som informerade berättade om Uppsala Kommuns olika verksamheter.
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Mühlfunvierteil, Österrike. Genom ett europeiskt samarbetsprojekt ägde ett ”job-shadowing”
projekt rum under våren 2015. Vi tog emot fyra kollegor från en motsvarande organisation
som Studiefrämjande från Linz, Österrike som sammanlagt följde Kontaktens verksamhet i två
veckor under april-maj månad. De träffade bland annat kommunalrådet Mohammad Hassan
som representerade Uppsala Kommuns samlade verksamheter och strategen vid
arbetsmarknadsförvaltningen Ulf Lundström. Fokus på jobbskuggningen handlade om
integration och mångfald och erfarenhetsutbyten.

ANDRA VIKTIGA SAMARBETSPARTNERS (INTE GEOGRAFISKT PLACERADE I GOTTSUNDA)



















Volontärbyrån. Volontärer och cirkelledare – vi ser att behoven av läxläsning för
ungdomar och barn ökar och vi har med Volontärbyrån hittat flera ”läxläsare”.
Almi
Arbetsförmedlingen
Diskrimineringsbyrån Uppsala
Barnombudsmannen Uppsala
Andra studieförbund
Föreningen TRIS, Tjejers rätt i samhället
Uppsala Läns Landsting
Uppsala Universitet, Institutionen för Kvinnor och barns hälsa
Navet
Vård och Bildning vid Uppsala Kommun, projektet Triple P
Konsument, skuld- och budgetrådgivningen, Vård och Bildning Uppsala Kommun
Röda Korset
Upplands Idrottsförbund
SISU
Volontärbyrån
Matematikcentrum
Rädda Barnen
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11. UTVÄRDERING OCH RAPPORTERING

All vår verksamhet utvärderas enligt utvärderingsplan som upprättas av verksamhetsansvarige
tillsammans med Studiefrämjandets ledningsgrupp.
Utvärderingen för kontroll av måluppfyllande kommer att ske genom vårt utvärderingsverktyg
Netigate. Verktyget är i digital form men har även möjlighet till pappersversion. Resultatet
mäts både i siffror och i textform.
Vi har genomfört ett antal kvalitativa utvärderingar av deltagarnas upplevelse av
verksamheten på Kontakten och dessa utgör ett levande verktyg för hur vi ska driva
verksamheterna.
Metod för uppsamling av synpunkter sker via dagboksanteckningar av personalen, enkäter till
föreningarna, studiecirkelledare, volontärer och enskilda individer i verksamheten.
Utvärderingsplanen säkerställer att vi under verksamhets gör korrigeringar utifrån inkomna
synpunkter. Genom att ha veckovisa personalmöten går vi löpande igenom verksamhetens
brister och möjligheter.
All utvärdering sätts samman vid tidpunkt för delrapport och slutrapport och vi följer
Arbetsmarknadsnämnden Uppsala kommuns tidpunkter för rapportering och annan
uppföljning.
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12. VERKSAMHET genomförd 2015+ planerad 2016

DEMOKRATI
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Ökad delaktighet och
access till viktiga
funktioner i samhället.

Data & IT för alla
Cirklar i funktionell
datakunskap

1 gång per vecka, i
genomsnitt 3-6
deltagare per gång

2 gånger per vecka

Alla som saknar
baskunskaper i
data

Utveckla människors
digitala delaktighet

Datastuga

2 gånger per vecka
under
vårterminen och 3
gånger per vecka
under
höstterminen, i
genomsnitt 6-10
deltagare per gång

Mån-fredagar, 2
timmar varje dag

Stort behov och väldigt
efterfrågat, utveckla vidare
föreningens ULVIS goda
exempel på att Unga lär
äldre internet

Betalstuga

1 gång per vecka,
igenomsnitt 1-3
personer per
vecka

2 gånger per vecka

Detta har skapats
tillsammans med Uppsala
Kommun, Skuld-,
Konsument och
Budgetrådgivningen. Hit
kan deltagare komma för
att få hjälp med att bland
annat betala sina räkningar
via internet

Alla som saknar
baskunskaper i
data

Förbättra det svenska
språket

Ökad delaktighet och
access till viktiga
funktioner i samhället.
Utveckla människors
digitala delaktighet
Förbättra det svenska
språket
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DEMOKRATI
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Förbättra det svenska
språket
Utveckla människors
digitala delaktighet

Datorkunskap
”Open Source” och
webbsidor

1 studiecirklar per
år med vardera 7
tillfällen med 5
deltagare

2 studiecirklar per
år med vardera 7
tillfällen

Stor efterfrågan, bra ledare
och populärt bland
deltagarna

För föreningar
som vill skapa
en hemsida
Från 20 år

Ökad delaktighet och
access till viktiga
funktioner i samhället.

Grundläggande
datakurser i franska,
engelska, somaliska och
arabiska

0 gång per vecka
svårt att rekrytera
ledare och
deltagare

1 gång per vecka

I samarbete med
Gottsunda Biblioteket
utföra grundläggande
datakurser på flera språk.

Utveckla människors
digitala delaktighet

Språksvaga
med avsaknad
av
grundläggande
datakunskaper
Från 20 år

Förbättra det svenska
språket
Ge
samhällsintroduktion,
medborgar- och
samhällskunskap

Integration
Studiecirklar om det
svenska samhället i
samarbete med Uppsala
Kommun,
introduktionsenheten
samt med våra
föreningar vid Kontakten

1 gång per vecka, i
genomsnitt 3-9
deltagare per vecka

1 gång per vecka

Vi ser att behovet är stort och
omfattar inte som tidigare
främst flyktingar från Somalia.
Vi ser utökat behov att även
mera inkludera deltagare från
bland annat, Syrien och
Afghanistan
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DEMOKRATI
MÅL

Ge
samhällsintroduktion,
medborgar- och
samhällskunskap

Ge
samhällsintroduktion,
medborgar- och
samhällskunskap

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Blankett Hjälp!
Vi ger särskilt stöd för
dem som har svårt att
förstå myndighetsspråk
och svårigheter att fylla i
en blankett till exempel
ansökan av
id-handlingar,
bankkonto,
föräldrapenning,
ansökan om
studiemedel hos CSN.

3 gånger per vecka, i
genomsnitt söker 1-5
personer upp oss om
detta

3 gånger per vecka

Vi ser att många behöver stöd i
kontakterna med myndigheter
och andra samhällsfunktioner.

Språksvaga

Kontaktens
Samhällsinformation
Tillsammans med våra
föreningar bjuder vi in
myndighetsutövare som
föreläser om sitt arbete.
Föreningarna hjälper till
med tolkandet. Det
skapar lättare
förtroende för den
samhällsfunktionen som
presenteras

10 lördagar och
söndagar under
höstterminen = 40
tillfällen per år

Från 20 år

Deltagarna kommer till oss och
ber oss förklara/översätta
mottagna brev och får hjälp
med att själva besvara breven.

Samt 4 tillfällen under
vårterminen
Samlar igenomsnitt
5-15 deltagare per
tillfälle

10 lördagar per
termin= 20 tillfällen per
år

Vi tänker oss att bjuda in
företrädare från
skoladministration,
barnomsorgsadministrationen,
Habiliteringen,
Traumaenheten, BUP, Polisen,
Socialtjänsten, Hyresvärdar,
hyresgästföreningar och
Arbetsförmedlingen
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DEMOKRATI
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

Ge
samhällsintroduktion,
medborgar- och
samhällskunskap

Terminsavslutning med
uppvisning av olika
kulturyttringar som
pågår i
Gottsundaområdet

2 gånger, jul och
sommaren

2 gånger per år, jul och
sommaren

Personal, föreningar och
deltagare trivs på Kontakten
och gör gärna saker
tillsammans

Café Planet och
Framtidsveckan

Ersattes av Eko-fika
och miljövänliga
veckan (v 40)

Ge
samhällsintroduktion,
medborgar- och
samhällskunskap

MÅLGRUPP

Personal,
volontärer,
deltagare och
föreningar
Från 20 år

Café Planet startar
Skapande av
studiecirklar + själva
veckan under HT

Café planet som handlar om
att knyta kontakter, bygga
nätverk och samordna
miljöinitiativ och initiativ med
social inriktning.

Medborgare främst
från
Valsätra/Gottsunda

Organisationer, föreningar och
individer ges möjligheten att få
presentera sitt arbete, sina
idéer och visioner om hållbara
metoder och arbetssätt för en
hållbar framtid

Från 20 år

Ansökan om verksamhetsbidrag 2016-2017 till mötesplats Kontakten Gottsunda och redovisning av 2015
Januari 2016

18

ARBETSMARKNAD
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Att ge möjlighet till
arbetslivserfarenhet

Ungdomscafé
Ungdomar lär sig
grundläggande
företagande.

Framskjuten start
till 2016

1 gång per vecka
januari- december
(45 veckor) cirka
6-8 deltagare per
vecka.

Vi ser att det är svårt att
rekrytera återkommande
deltagare. Man börjar på
ungdomscaféet och
fortsätter sedan med
andra aktiviteter

Ungdomar från
20 år

4 grupper med 8-12
deltagare

4 grupper med 8-12
deltagare

Många har svårt att söka
arbetet inom bland annat
hemtjänsten då de inte
kan cykla

Deltagare som
inte kan cykla

Vi vill främja
egenmakt
Bryta den sociala
och ekonomiska
snedrekryteringen
till studier, arbete
och tillgång till en
utvecklande och
meningsfull fritid

Ge kunskap om hur
man startar och
driver ett företag
Vi vill främja
egenmakt

Cykelkurs med
Cykelfrämjandet

Från 20 år

De ges också en möjlighet
att upptäcka Uppsalas
cykelvägar och ges nya
möjligheter till
fritidsaktiviteter såsom
cykelträning

Starta-eget-cirklar

2 gånger, sker i
själva verket
löpande när behov
uppstår

2 gånger per år

Det är svårt att få ihop en
samlad grupp, det är stor
spridning på deltagandet,
oftast mera passande att
sätta igång när behoven
finns
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ARBETSMARKNAD
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Förbättra svenska
språket

Körkortsteori
Mängdträning genom
övningsprogram och
diskussionsgrupper. Främst för
ungdomar men även de
som har utländskt
körkort men behöver ta
svenskt körkort. Tolk i
samarbete med
föreningar.

3 gånger per vecka,
svårt att överblicka
antalet, då det sker
ofta på egen hand i
datasalen.

3 gånger per vecka

Vi ser ett högt tryck inom
detta område, men
många har svårt att göra
teorin på svenska. Vi
söker därför körskoleteori
på fler språk, engelska,
arabiska och somaliska

Ungdomar utan
körkort
Språksvaga

Stöd till vuxenbildning
/läxläsning/språkstöd

4 gånger per vecka
Vi har i genomsnitt
15-50 deltagare
varje dag

Vi ser en mycket kraftig
utveckling inom detta
område

Vuxna inom
SFI-utbildningar
från 20 år

Vi vill främja
egenmakt

Högre grad av
anställningsbarhet
Vi vill främja
egenmakt
Bryta den sociala
och ekonomiska
snedrekryteringen
till studier, arbete
och tillgång till en
utvecklande och
meningsfull fritid

Rekrytering av
volontärer

Rekryteringsträffar
1 gång per månad

5 gånger per vecka

Rekryteringsträffar
1 gång per månad

Vi behöver utöka antalet
volontärer då behoven av
läxläsning är stort
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ARBETSMARKNAD
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Högre grad av
anställningsbarhet

Bjuda in
samhällsmedvetna
företag/organisationer
och prata om socialt
ansvar.

0 gång

2 gånger per år

Det finns ett stort intresse
bland företag och
organisationer i Uppsala
att ta ett större socialt
engagemang. Sker i
samarbete med
föreningen och
affärsnätverket Relation.

Organisationer/
Företag och
Föreningar

Rekrytera utbildade
pedagoger till
vuxenstöd/läxläsningen

Vi har rekryterat
pensionerade
lärare och
lärarstudenter

Vi ser att behovet av
studiestöd är fortsatt
stort

Vuxna
språksvaga i
utbildning

Vi vill främja
egenmakt
Bryta den sociala
och ekonomiska
snedrekryteringen
till studier, arbete
och tillgång till en
utvecklande och
meningsfull fritid
Högre grad av
anställningsbarhet
Vi vill främja
egenmakt

Det finns ett stort
intresse bland
företag och
organisationer i
Uppsala att ta ett
större socialt
engagemang. Men
svårt att få dem att
ändå komma.

Fortsätter med
samarbetet
Uppsala Universitet
och Volontärbyrån

Bryta den sociala
och ekonomiska
snedrekryteringen
till studier, arbete
och tillgång till en
utvecklande och
meningsfull fritid
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ARBETSMARKNAD
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Lära sig planera och
organisera sina
studier för att nå
bästa resultat

Studieteknik

1 ggr/vecka, i 40
veckor, svårt att
bedöma antalet
deltagare då detta
sker löpande när
behov av detta har
uppstått

Äga rum löpande

Studieovana deltagare
erbjuds en kurs i
studieteknik för att bättre
planera sina studier

Studenter

Ge ökad kunskap om
ekonomi

Privatekonomi
Inriktning mot arbetsliv,
men betoning på lön,
A-kassa, försäkringar,
lån, skulder och
amorteringar på eget
språk

Framskjuten start
av att utbilda
studiecirkelledare
till 2016

Utbilda 10
studiecirkelledare
per år

Vi ser ett stort behov av
kunskaper i ämnet och att
få det på sitt eget språk
tar ner tröskeln och
eventuella rädslor. Det så
kallade ”finstilta” i
avtalstexter vid tecknande
av t. ex
mobilabonnemang
upplevs som helt
svårbegripligt

Språksvaga
vuxna

Vi vill främja
egenmakt

Studiecirklar har
ägt rum med
sammanlagt 12
deltagare

I samarbete med Uppsala
Kommun, SkuldKonsument och Budget
rådgivningen
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ARBETSMARKNAD
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Bättre
förutsättningar till
en aktivare
föräldraroll

Föreläsningar med Triple
P om positivt
förstärkande
föräldraskap tillsammans
med Uppsala Kommun,
Vård och Bildning

1 gång under
vårterminen

0 gång

Riktar sig särskilt till
föräldrar med barn i åldern
0-6 år

Föräldrar

Utbilda
studiecirkelledare i
”Älskade Barn” så att de
kan genomföra dem på
sitt eget språk.

Bryta snedrekryteringen till studier,
arbete och tillgång
till en utvecklande
och meningsfull
fritid
Främja egenmakt

Studiecirkelledarmaterialet
är Studiefrämjandets egna
och används över hela
Sverige. Riktar sig till
föräldrar med barn i åldern
0- 18 år och särskilt riktat till
föräldrar som är nya i
Sverige

Från 20 år

Föräldrar
som är nya
i Sverige

Utbildade 4
studiecirkelledare, 2
somaliska och 2
arabiska

Utbilda 4
studiecirkelledare
per år

Föräldraskapscaféer
varje vecka med
cirka 3-12 deltagare

Föräldraskapscaféer
varje vecka +
seminarier lör-sön

Informationsträffar hos
Navet kring Svenska för
invandrare SFI

4 gånger

4 gånger per år

Vi ser vikten av att de
affischerar hos oss och att vi
tipsar vidare om att gå dit

Nyanlända
och
invandrare
utan SFI
kunskaper

Studiebesök hos Navet

4 gånger

4 gånger per år

Tipsat deltagarna om att gå
och vi har också gått med till
deras informationsträffar

Från 20 år
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ARBETSMARKNAD
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Högre grad av
anställningsbarhet

Ta emot arbetssökande
från Navet och
Arbetsförmedlingen och
låta dem arbetsträna och
öva sig till inträdet till
arbetsmarknaden och
skaffa sig
arbetslivserfarenhet och
referenser

1 nyanställningar

0 nyanställningar

Vi har sedan 2009 arbetat
med människor som på
grund av funktionshinder,
språksvårigheter och ibland
bristande formell utbildning
inte kunnat ta sig in till
arbetsmarknaden och som
efter att de har arbetstränat
hos oss i 1-2 år har de med
framgång gått vidare in i
arbetsmarknaden. Vi har
utvecklat en metodik och ett
arbetssätt som vi kan tänka
oss omfatta fler
arbetssökanden.

Långtids
arbetslösa
som står
långt från
arbetsmarknaden

Vi vill främja
egenmakt
Minska
utanförskapet som
skapas av att vara
utanför
arbetsmarknaden
Att ge möjlighet till
arbetslivserfarenhet

Minskar då
välfärdsanställningar
inte finns i lika stor
utsträckning som
tidigare

Skapa kontaktnät
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FÖRENINGSUTVECKLING
MÅL
Ökad delaktighet i
samhället
Stödja befintliga
föreningars
förtroendevalda

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Starta förening
Utbildningar för de som
vill starta en förening

Löpande och vid
behov

Löpande och vid
behov

Intresset för
föreläsningar är inte
så högt, de som är
intresserade tar
direktkontakt och får
då hjälp. Detta sker
som oftast och vi
registrerar inte det

Unga,
Språksvaga
Vuxna

Föreningarna har ett
stort behov av att få
hjälp med att skriva
projektansökningar

Föreningar

En medarbetare
arbetar 25 % med
detta löpande och
fortgående

Ge verktyg och kunskap
om att starta en ny
förening

Från 20 år

Stödja den
demokratiska processen
Ökad delaktighet i
samhället
Stödja befintliga
föreningars
förtroendevalda

Blankett Hjälp för
föreningar!

1 gång per vecka
En medarbetare
arbetar 25 % med
detta löpande och
fortgående

1 gång per vecka

Ge verktyg och kunskap
om att starta en ny
förening
Stödja demokratiska
processer
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FÖRENINGSUTVECKLING
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Ökad delaktighet i
samhället

Föreningsteknik

Löpande och vid
behov

Löpande och efter
behov

Vi ser att våra
föreningar har stort
behov av att lära sig
mera om
föreningsteknik. Det
beror på att vi är en
Inkubator för nya
föreningar

Föreningar
nybildade och
etablerade

När våra föreningar
utvecklas kan detta
erbjudas dem, är relevant
fördjupning

Föreningar på
Kontakten som
behöver ha hjälp
med att ”komma
vidare”

Stödja befintliga
föreningars
förtroendevalda

En medarbetare
arbetar 25 % med
detta löpande och
fortgående

Ge verktyg och kunskap
om att starta en ny
förening

Från 20 år

Stödja den
demokratiska processen

Ökad delaktighet i
samhället

Mötet – föreningsarbete
i praktiken

Stödja befintliga
föreningars
förtroendevalda

Hur hålla upp
motivationen i en
styrelse genom att
använda pedagogisk
processteknik det s.k.
”Mötet” för att skapa
sammanhållning och öka
gruppens förmåga att
sträva efter samma mål

Ge verktyg och kunskap
om att starta en ny
förening
Stödja den
demokratiska processen

Löpande och vid behov
En medarbetare
arbetar 25 % med
detta löpande och
fortgående

Löpande och vid behov
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FÖRENINGSUTVECKLING
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Ökad delaktighet i
samhället

”Att söka Aktivitetsstöd”
från Uppsala Kommun

2 gånger per år

2 gånger per år

Bjuda in tjänstemän från
Uppsala Kommun som
berättar om de olika
samarbetsformerna som
Uppsala Kommun har
etablerat med det civila
samhället

Föreningar

Kontakten är en neutral
mötesplats för att träffa
andra föreningar och som
ordförande få stöd i sin
roll

Ordförande i
föreningar som
samarbetar med
oss

En medarbetare
arbetar 25 % med
detta löpande och
fortgående

Stödja befintliga
föreningars
förtroendevalda

Från 20 år

Ge verktyg och kunskap
om att starta en ny
förening
Stödja den
demokratiska processen

Ökad delaktighet i
samhället

Ordförandekurs

Stödja befintliga
föreningars
förtroendevalda
Ge verktyg och kunskap
om att starta en ny
förening

Löpande och efter
behov

Löpande och efter
behov

En medarbetare
arbetar 25 % med
detta löpande och
fortgående
Ordförandeträff

Löpande och efter
behov

Från 20 år

Löpande och efter
behov

Stort intresse från
föreningar att mötas över
föreningsgränserna

Stödja den
demokratiska processen
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LEDARSKAPSUTVECKLING
MÅL

Att växa i sin roll som ledare
genom att delta i
Studiefrämjandets
ledarutvecklingsprogram i 4
steg

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

GENOMFÖRDES 2015

PLANERAS 2016

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Ledarskapsutveckling på lätt
Svenska
Studiefrämjandet har ett
gediget utvecklingsprogram
för ledare i fyra steg.

38 stycken har
ledarutbildats

40 stycken ska
ledarutbildas

För att få deltagare att
lättare har L1:an
skapats på lättare
svenska och somaliska.
Därefter följer steg 2, 3
och 4.

Språksvaga
Cirkelledare

Vi anpassar utbildningarna
för att särskilt rikta sig till
unga människor som vill
utveckla ett positivt
ledarskap
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13. NYHETER VERKSAMHET 2016

NYHETER VERKSAMHET 2016
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

OMFATTNING

BAKGRUND

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Ge samhällsintroduktion,
medborgar- och
samhällskunskap

Kontaktens lördagscaféer

Lördagar vårterminen
2016 enligt särskilt
schema som publiceras
på www.kontakten.nu

Våra föreningar
upplever viss
frustration över att vi
har rådande flykting
och rasism situation
och vill medverka och
hjälpa till att skapa
bättre förutsättningar
för

Tillsammans med våra
etniska föreningar
kommer vi att hålla
språkcaféer och
samhällsintroduktion
och aktivt bjuda in
familjer och
ensamkommande
barn- och ungdomar

Nyanlända
asylsökande och
familjer som har
beviljats
uppehållstillstånd

Ökad delaktighet och tillgång
till viktiga funktioner i
samhället
Förbättra det svenska språket
Främja egenmakt
Bryta den sociala och
ekonomiska
snedrekryteringen till studier,
arbete och tillgång till en
utvecklande och meningsfull
fritid
Skapa kontaktnät
Öka känslan av tillhörighet
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NYHETER VERKSAMHET 2016
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

OMFATTNING

BAKGRUND

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Ge samhällsintroduktion,
medborgar- och
samhällskunskap

Kontaktens lördagscaféer

Lördagar vårterminen
2016 enligt särskilt
schema som publiceras
på www.kontakten.nu

Våra föreningar
upplever viss
frustration över
rådande flykting- och
rasismsituation och vill
medverka och hjälpa
till att skapa bättre
förutsättningar för de
nyanlända

Tillsammans med våra
etniska föreningar
kommer vi att hålla
språkcaféer och
samhällsintroduktion
och aktivt bjuda in
familjer och
ensamkommande
barn- och ungdomar

Nyanlända
asylsökande
familjer och
familjer som har
beviljats
uppehållstillstånd

Ökad delaktighet och tillgång
till viktiga funktioner i
samhället
Förbättra det svenska språket
Främja egenmakt
Bryta den sociala och
ekonomiska
snedrekryteringen till studier,
arbete och tillgång till en
utvecklande och meningsfull
fritid
Skapa kontaktnät
Öka känslan av tillhörighet
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NYHETER VERKSAMHET 2016
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

OMFATTNING

BAKGRUND

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Hälsoprojekt

”Mitt Friska Liv”

Under 2016
Kommer att innehålla
bland annat:

Ett samarbetsprojekt
mellan Studiefrämjandet,
Uppsala Läns landsting,
Upplands Idrottsförbund
och
Arbetsmarknadsnämnden

Projektet vill särskilt
nå kvinnliga
deltagare från
utomeuropeiska
länder som ofta är
drabbade av ohälsa
och arbeta
hälsoförebyggande
genom att utbilda
hälsoguider. Vi vill att
2016 ska bli hälsans
år och uppmanar alla
att delta

1 utomeuropeiska
kvinnor

Förebyggande
Utbilda hälsoguider
Ökad egenmakt

Studiecirklar
Självstudiegrupper
Inspirationsföreläsningar

Skapa kontaktnät
Öka känslan av
tillhörighet och öka
innanförskapet
Minska passiviteten
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NYHETER VERKSAMHET 2016
MÅL

ARBETSSÄTT/AKTIVITET

OMFATTNING

BAKGRUND

KOMMENTAR

MÅLGRUPP

Förbättra det svenska språket

Vardagssvenska

Utöka Kontaktens
öppettider till dagtid för
att anordna
studiecirklar i
vardagssvenska med
hjälp av volontärer

För närvarande finns
det många
asylsökande som har
svårt att få en
skolplacering innan
beslut om deras asyl
har tagits. I väntan på
det kan vi skapa
studiecirklar
tillsammans med våra
volontärer

Vi behöver söka fler
volontärer till denna
verksamhet, vi har för
närvarande mer än 75
personer som står i kö
hos oss. Vi får varje dag
in sökande som vill lära
sig svenska

Asylsökande som
väntar på en
skolplacering

För närvarande finns
det många
asylsökande som har
svårt att få en
skolplacering innan
beslut om deras asyl
har tagits. I väntan på
det kan vi skapa
studiecirklar
tillsammans med våra
volontärer

Vi behöver söka fler
volontärer till denna
verksamhet, vi har för
närvarande mer än 75
personer som står i kö
hos oss. Vi får varje dag
in sökande som vill lära
sig svenska

Främja egenmakt
Skapa kontaktnät
Öka känslan av tillhörighet och
öka innanförskapet
Minska passiviteten

Ökade kunskaper om hur
Sverige fungerar
Lära sig delaktighet och
inflytande som
studiecirkelarbetet kräver
Främja egenmakt
Skapa kontaktnät
Öka känslan av tillhörighet och
öka innanförskapet
Minskad passivitet

Samhällsintroduktion
Allemansrätten,
jämställdhet, demokrati,
miljö, svenska traditioner
och hur är vi svenskar?

Utöka Kontaktens
öppettider till dagtid för
att anordna
studiecirklar i
samhällskunskap med
hjälp av volontärer

Vi hoppas kunna söka
medel för att utöka
öppettiderna hos
Socialnämnden

Vi hoppas kunna söka
medel för att utöka
öppettiderna hos
Socialnämnden
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väntar på en
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Bilaga 1. Resultaträkning 2015
OBS Preliminär!
Resultaträkning
År: 2015 - Period: December - Kst: 178604 Mötesplats Kontakten
Konto

Utfall ack 2015 December

Summa Deltagar- och försäljningsintäkter

1 000

Summa Lönebidrag

250 525

Verksamhetsbidrag

1 765 000

Summa Övriga bidrag

2 016 525

Hyresintäkter, ej moms

60 637

Övr ersättn & intäkt, ej moms
Summa Intäkter, se fotnot 1-3
Summa Material och externa verksamhetstjänster
Summa Lokalkostnader

5 000
2 082 162
19 690
844 000

Summa Hyra av anläggningstillgångar

20 031

Summa Förbrukningsinv, reparationer och frakt

48 030

Summa Resekostnader

7 023

Summa Marknadsföring

4 000

Summa Tele och post

70 031

Summa Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

5 637

Summa Övriga externa tjänster

8 697

Summa Kontorskostnader och övriga externa tjänster

84 703

Summa Löner till kollektivanställda

281 895

Summa Löner till tjänstemän

422 270

Summa Kostnadsersättningar och förmåner
Summa Pensionskostnader
Summa Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal
Summa

Övriga personalkostnader

Summa Kostnader

3 571
22 396
225 333
10 458
2 077 765

Summa Verksamhetsresultat

4 397

Summa Resultat före bokslutsdispositioner

4 397

Summa Resultaträkning

4 397
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Fotnot 1
Frivilligvinst/samhällsvinst
Vi har ett femtontal volontärer som varje vecka lägger ner i genomsnitt 4-6 timmar på läxläsningen.
De ställer upp på sin lediga tid mot att de bjuds på hembakat fika. Summerar man det här ger det
minst 60 timmar utfört frivilligarbete per vecka till uppskattad kostnad/intäkt på 250 kronor per
timme. Detta skulle sammantaget ge en frivillig vinst på 15 000 kronor per vecka vilket ger en
sammanlagd samhällsvinst på minst 690 000 kronor per år.

Fotnot 2
Samhällsvinst
Vi har under året tagit emot två välfärdsanställningar vilket ger Uppsala Kommun skatteintäkter på
cirka 75 000 kronor per person då de utför arbete som beskattas vilket ger en samhällsvinst på
150 000 kr under 2015.

Fotnot 3
Sammanlagda samhällsintäkter 840 000 kr
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Bilaga 2. Budget 2016

Perioden 2016-01-01-2016-12-31

Kostnadsställe 178604

INTÄKTER:
Övriga intäkter
Verksamhetsbidrag
Lönebidrag

25 000
1 900 000
120 000

Summa intäkter

2 045 000

KOSTNADER:
Lokalhyra
Elnät
Datanät
Studiematerial
Övriga verksamhetskostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

818 000
20 000
50 000
75 000
9 000
1 073 000
2 045 000

Resultat

0
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Bilaga 3. Förteckning över aktuella föreningar/kamratcirklar
Adoptionscentrum
Afghaniska Kvinnoföreningen
Ahmeds bokcirkel, kamratcirkel
Attitude Dance Crew, kamratcirkel
Bahtal Roma
Bildvävning, kamratcirkel
BFY-Burundi Föreningen i Uppsala
BYPS-Bangladesh Young
Professsionals in Sweden
Carizzma, kamratcirkel
Cykelfrämjandet
CSUI-Centrum för Svensk Somaliers
Utbildning och Integration
Damkören Munviga, kamratcirkel
Ekebymålarna, kamratcirkel
Elisa Föreningen
Eritreanska Kvinnorättsföreningen
Friluftsfrämjandet i Uppsala
Gottsunda Dans & Teater
Gottsunda Konstgille
Irakiska Kvinnoföreningen Nahren
Jalalabad Kulturförening
Litteraturcentrum
Mattekollo, kamratcirkel
Monicas sygrupp, kamratcirkel

Naturskyddsföreningen
Natalie Carlssons dansgrupp,
kamratcirkel
Palestiska Kulturföreningen
Raffi Kulturförening
Rachmas grupp, kamratcirkel
Salsal Ungdomsförening
Schysst Sommar/Vinter med
Naturskyddsföreningen
Uppsalakretsen, kamratcirkel
Solosångarna, kamratcirkel
Somaliland Förening i Uppsala
Somaliland, riksförbundet
Studiefrämjandet i Uppsala Län
Studiefrämjandets
Kulturskola-musikskola,
kamratcirklar
UKKE-grupp, kamratcirkel
ULVIS Föreningen
Ungersk-Svenska Föreningen
Uppsala Manskör, kamratcirkel
Westcoast Swings dansgrupp,
kamratcirkel
Summa: 16 etniska föreningar

Nystartade föreningar under 2015:
Palestinska Kulturföreningen
Afghaniska Kvinnoföreningen
Elisa Föreningen (fr Nordafrika: Tunisien, Marocko, Algeriet och Libyen)
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Föreningar som är i andra lokaler, upplösta eller vilande:
ASCU- African Student Community Uppsala, vilande
ASUT-Arabiska och Svenska under samma tak, aktiva i egna lokaler
Afristuga, ombildad till ekonomisk förening
Kurdiska Studentföreningen, vilande
Kvinnoföreningen Tulpan, vilande, planeras starta igen våren 2016
MIG-Människor i Gemenskap, upplöst
Serbiska Kulturföreningen Sloga, aktiv i andra lokaler
Sudanska Föreningen, håller på att ombildas till Tasin Ekonomisk förening
Systema, bedriver betalkurser i självförsvar på Mötesplats Treklangen
Ungdomars utveckling i samhället, samarbetar med Studieförbundet Ibn Rush i andra
lokaler
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