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Förlängning av idéburet offentligt partnerskap
gällande verksamheten Kompassen med föreningen
Ohana
Sammanfattning
Socialnämnden föreslår en förlängning under 2019 av idéburet
offentligt partnerskap med föreningen Ohana gällande verksamheten
Kompassen Lund. Kompassen erbjuder boendelösningar för
asylsökande över 18 år som anvisats till Lund som
ensamkommande.
Anledningen till den föreslagna förlängningen är att när beslutet om
överenskommelsen togs gjordes bedömningen att flertalet i
målgruppen skulle innefattas av den kommande så kallade
gymnasielagen och därmed kunna få uppehållstillstånd under 2018.
Genom att denna lag överprövades har det inneburit förseningar i
handläggning och beslut.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2018
Socialnämndens beslut den 17 oktober 2018 § 180
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 8 oktober 2018

Barnets bästa
Överenskommelsen omfattar inte barn, varför en
barnkonsekvensanalys inte bedöms relevant.

Ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Lund fattade i januari 2018 beslut om att
ensamkommande unga som anvisats Lunds kommun som har fyllt 18
år, fyller 18 år under 2018 eller blir åldersuppskrivna under
asylprocessen skulle ges möjlighet att under år 2018 stanna i Lund
under sin överklagandeprocess. Socialnämnden fick i uppdrag att
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teckna en överenskommelse för boendelösningar med en eller flera
ideella aktörer.
Socialnämnden fattade i februari 2018 beslut om ett idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Ohana för år 2018.
Syftet med överenskommelsen är att den unge vuxne ska ha
möjlighet att gå kvar i skolan och ha närhet till sitt nätverk och
offentliga biträde under asylprövning.

Uppföljning av 2018 års verksamhet
Ohana har genom IOP:n startat verksamheten Kompassen Lund som
erbjuder målgruppen socialt stöd och boende. Boende erbjuds
antingen i värdfamiljer eller på ett gemensamt utslussningsboende.
Ohana har under kort tid engagerat och samlat andra ideella
organisationer inom Lund som bistår med volontärkrafter för att
gemensamt kunna möjliggöra överenskommelsen.
Kompassen har under perioden mars-oktober hjälpt 51 ungdomar
med boende. I genomsnitt har ca 20 personer per månad bott hos
värdfamiljer. Antalet boende på utslussningsboendet har varierat
mellan 13-18 personer. Volontärer är på plats på boendet dygnet
runt.
Tyngdpunkten i överenskommelsen ligger på att hitta boende i
värdfamiljer och Kompassen arbetar med att rekrytera, bibehålla och
stötta dessa. Värdfamiljerna får en ekonomisk ersättning med 3 000
kr/månad.
Det läggs stor vikt vid att motivera ungdomarna att ha en aktiv
skolgång vilket är en förutsättning för IOP:n. Skolnärvaron har under
året generellt sett ökat hos målgruppen. Kompassen har bl a erbjudit
läxhjälp och språklektioner. Även andra sociala aktiviteter och hjälp
till sommarpraktik har också erbjudits.
Vad gäller ekonomin har kommunfullmäktige avsatt 4 500 tkr för
IOP:n under 2018 (mars-dec). Medlen fördelas till:
-

Ohana/Kompassen, 1 800 tkr för att finansiera projektledare,
volontärer, ersättning och stöd till värdfamiljer.
Socialnämnden, 2 200 tkr för den lokal som
utslussningsboendet finns i samt för samordning och
uppföljning av överenskommelsen.
Överförmyndarnämnden, 500 tkr avseende kostnader för
gode män.
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Socialnämndens förslag på förlängd överenskommelse under
2019
Socialnämnden föreslår en förlängning av idéburet offentligt
partnerskap gällande boendelösningar inom verksamheten
Kompassen för unga över 18 år i asyl som anvisats till Lund som
ensamkommande.
När kommunfullmäktige beslutade att ensamkommande unga under
år 2018 kunde ges möjlighet att stanna i Lund under sin
överprövningsprocess och att en överenskommelse skulle tecknas
gjordes bedömningen att flertalet i målgruppen skulle innefattas av
den kommande så kallade gymnasielagen och därmed kunna få
uppehållstillstånd under 2018. Genom att denna lag överprövades
har det inneburit förseningar i handläggning och beslut. En
uppskattning är att ca 30 personer kommer omfattas vid årsskiftet.
Antalet kommer sannolikt att sjunka till uppskattningsvis ca 10-15
personer till halvårsskiftet 2019.
Socialnämnden har dialog med föreningen Ohana som är villiga att
fortsätta uppdraget att driva verksamheten Kompassen som ett
idéburet offentligt partnerskap. Målgruppen kan därmed under
ytterligare en tid ges möjlighet att stanna i Lund under sin
överklagandeprocess alternativt i avvaktan på besked om
uppehållstillstånd enligt den så kallade gymnasielagen.
Behovet av verksamheten påverkas i hög grad av omständigheter
utom kommunens påverkan som exempelvis Migrationsverkets
bedömningar och anvisningar av ensamkommande barn. Det är
således svårt att förutspå behovet och socialnämnden föreslår att en
förlängd överenskommelse med föreningen Ohana bör tecknas för
första halvåret 2019 med möjlighet till förlängning som längst till
och med 31 december 2019.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret har haft en dialog med socialförvaltningen och
Kompassen avseende behov och förutsättningar för en eventuell
förlängning av överenskommelsen.

Tid för överenskommelsen
Som socialnämnden anger är det svårt att förutsäga hur länge
behovet av en överenskommelse finns. Det hänger ihop med i vilken
takt Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen handlägger
målgruppens asylärenden. En uppskattning är att ca 30 personer
kommer omfattas vid årsskiftet 2018/2019. Antalet kommer
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sannolikt sjunka till uppskattningsvis ca 10-15 personer till
halvårsskiftet 2019.
Syftet med möjligheten till förlängning är att behovet av
verksamheten under året ska kunna utvärderas utifrån hur många
som kvarstår i målgruppen. Socialnämnden och Kompassen har för
avsikt att genom tät uppföljning och i nära dialog kontinuerligt
utvärdera behovet av verksamheten och ta ställning till hur länge
överenskommelsen ska löpa.
Kommunkontoret föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna att
socialnämnden tecknar en förlängd överenskommelse med
föreningen Ohana för första halvåret 2019.

Lokal för utslussningsboende
Tyngdpunkten på boendelösningar föreslås fortsatt vara
värdfamiljer. Erfarenheten visar dock att det är svårt att rekrytera
värdfamiljer och det finns därför ett fortsatt behov av en lokal som
kan användas som utslussningsboende under första halvåret 2019.
Den nuvarande lokalen ligger i centrala Lund och förhyrs av en
extern fastighetsägare. Avtalet löper ut den 31 december 2018 och
kan inte förlängas.
Föreningen Ohana har inte själv tillgång till lokal så
socialförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningen tittat
på alternativa lokallösningar. En inflyttning redan vid årsskiftet
medför att det måste finnas ett gällande bygglov, vilket begränsar
möjligheterna. Det finns endast en tillgänglig lokal. Den ligger i
utkanten av Lund och ägs av kommunen. Lokalen hyrs redan av
socialnämnden som har använt den som HVB-hem för
ensamkommande. Som en följd av det minskade antalet
ensamkommande pågår en omställning av boenden och lokalen är
tomställd innan kontraktet löper ut och är överlämnad till
servicenämnden. Kommunkontoret har stämt av med
serviceförvaltningen och det finns i nuläget ingen alternativ
användning för lokalen.
Socialnämnden kommer i dialog med Kompassen löpande under året
utifrån målgruppens storlek och tillgång till värdfamiljer bedöma
behovet av utslussningsboende och undersöka alternativa
boendelösningar för att inte i onödan ianspråkta en lokal.
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Kostnader för en förlängd överenskommelse
Kompassen har uppskattat sina kostnader till 940 tkr för att klara
uppdraget vid en förlängning av överenskommelsen under första
halvåret 2019.
Budgeten bygger på att antalet i målgruppen successivt minskar.
Budgeten omfattar främst resurser för projektledare som samordnar
volontärarbetet, andra stödresurser till ungdomarna och
volontärerna samt ersättning och stöd till värdfamiljer. Det finns inga
krav på att det ska finnas volontärer dygnet runt i den nya föreslagna
lokalen.
Socialnämnden har redan idag ansvar för hyreskontraktet för den
föreslagna lokalen vilket innebär att det inte blir ökade kostnader för
kommunen.
Kommunkontorets bedömning är att en förlängning av
överenskommelsen inte medför några nya kostnader för övriga
nämnder.
Kommunkontoret föreslår att socialnämndens driftbudget ska
tillföras 940 tkr för överenskommelsen med föreningen Ohana.

Finansiering
Kommunkontoret föreslår att helårskostnaden på 940 tkr ska
finansieras genom ianspråktagande av den statliga byggbonus som
ges till kommunen under 2019.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna att socialnämnden tecknar en förlängd
överenskommelse med föreningen Ohana för första halvåret
2019,

att

socialnämndens driftbudgetram under 2019 tillförs 940 tkr
avseende överenskommelsen samt

att

finansiering sker genom ianspråktagande av 940 tkr av den
statliga byggbonus som ges till kommunen under 2019.

Kommunkontoret

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och skolnämnden
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

