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Sammanfattning

Den 6 april 2016, § 125 fattade kommunstyrelsen beslut att överföra
finansiering för integrationsanslaget till socialnämnden i syfte att
finansiera Idéburet offentligt partnerskap mellan kommunen och
föreningar för att öka integration och inkludering.
Kommunfullmäktige fastslog den ekonomiska ramen vid deras möte
i 15-16 juni 2016, § 143. Socialnämnden fattade beslut att teckna en
överenskommelse med föreningen Kompis Sverige i februari 2017.
Denna överenskommelse föreslås att förlängas till halvårsskiftet
2019.
Syftet med överenskommelsen är att förbättra förutsättningarna till
integration och ett socialt nätverk på individnivå vilket bidrar till ett
socialt hållbart samhälle. Verksamheten innebär att nyanlända får
bättre förutsättningar att få tillgång till aktiviteter och vänskap som
underlättar förståelsen för svenska samhället och arbetsmarknaden
samt svenska språket, viktiga steg på vägen till arbete och vidare
studier. För de etablerade svenskarna innebär ett deltagande en
tillgång till en mötesplats som annars inte funnits, samt ett
underlättande för ökad förståelse och kunskap om andra kulturer.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2018 dnr xxxx.
Socialförvaltningens förslag till Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap gällande främjande av ömsesidig integration
för nyanlända vuxna och etablerade mellan Socialförvaltningen i Lund
och Kompis Sverige, den 4 december 2018.
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Ärendet berör inte direkt barn eftersom målgruppen är vuxna
personer över 18 år.

Ärendet

Föreningen Kompis Sverige har under 2017-2018 bedrivit
verksamhet inom Lund genom ett idéburet offentligt partnerskap.
Verksamheten som bedrivs genom särskild metodik bygger på att
sammanföra etablerade och nya svenskar. De nyanlända vill många
gånger ha en svensk vän för att snabbare lära sig svenska och förstå
det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås
med en person från en annan bakgrund och kultur. Kompis Sveriges
metodik bygger på den enskildes intressen, livssituation och
personlighet och är en viktig del för att kompisrelationerna ska
fungera väl redan från början. Kompisrelationerna möjliggör ett
ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer
och bryter fördomar. Genom att skapa vänskapsrelationer på
individnivå förbättras förutsättningar för integration och etablering
samt stärkande av sociala nätverk som bidrar till ett socialt hållbart
samhälle.
Kommunen kan inte själv bedriva en verksamhet som syftar till att
skapa stärkta sociala nätverk på individnivå men kan stödja
föreningen ekonomiskt. Kompis Sverige i Lund har en särställning
genom dess erfarenhetsmässigt vunna kunskap om målgruppen i
denna överenskommelse och har därigenom möjlighet att uppfylla
intentionerna i politiskt fattade beslut.

Socialförvaltningen bedömer att Kompis Sveriges verksamhet är unik i
sitt slag utifrån överenskommelsen målgrupp. Särskilt med beaktande av
att närhetsprincipen är av avgörande betydelse för vänskapsrelationernas
genomförande. Uppdragsgivaren har, med utgångspunkt från sin
lokalkännedom, funnit att det inte finns någon alternativ aktör som kan
tillhandahålla de tilltänkta aktiviteterna för den specifika målgruppen
med motsvarande kvalitetsinnehåll inom kommunens närområde.
Kompis Sverige har en unik och stor tillgång till ideellt engagerade
krafter i sin organisation och dokumenterad erfarenhet av insatser med
goda resultat.
Idéburet Offentligt Partnerskap kommer att tillämpas på grund av
följande skäl:
• Verksamheten sker på initiativ av den idéburna ideella
organisationen Kompis Sverige.
• Verksamheten är ett led i att förverkliga en politisk beslutad plan,
där de idéburna organisationer insatser är viktiga.
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Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade
föreningsbidraget.
Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda
inom det här området.
Båda parter är med och finansierar verksamheten (via pengar eller
andra insatser).
Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.
Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i
samhället.
Varken den offentliga organisationen eller den idéburna
organisationen vill göra den idéburna organisationen till
underleverantör, utan istället en fortsatt fri och självständig aktör.
Socialförvaltningen riktlinjer för idéburet offentligt
partnerskap har följts.

Den föreslagna förlängningen på överenskommelsen omfattar en
finansiering på 125 000 kr och föreslås gälla till och med 2019-0630.

Under vintern 2019 ska kommunen föreslå till vilken inriktning de
avsatta medlen gällande integration och inkludering ska användas,
vilket är anledningen till den korta förlängningen.

Redovisning av verksamheten

Socialförvaltningen och föreningen följer upp verksamheten två till
tre gånger per år samt vid behov. Vid senaste uppföljningen i
september var redovisningen enligt nedan:

Kompis Sverige i Lund genomförs av lokal projektledare tillsammans
med två aktiva volontärteam som hjälper till med
kompismatchningar och aktiviteter. Under 2017 fick 60 nya svenskar
i Lund en etablerad svensk kompis via Kompis Sverige (mål är 50)
och under 2018 drygt 50. Fortfarande väntar 76 nya svenskar på
matchning. Bland de nyanlända är det övervägande unga män som
står på väntelistan för kompisar. Kompis Sverige i Lund har under
2018 gjort en riktad satsning på SFI (Svenska för invandrare) för att
nå fler nyanlända kvinnor.
Bland de etablerade svenskar som önskar en kompis dominerar
kvinnor. Kompis Sverige upplever att intresset bland lundaborna
minskat. Under 2018 har man därför behövt göra extra satsningar
och ett aktivt sökande för att värva etablerade, något som inte
behövts tidigare.
De nya svenskarna kommer från 23 olika länder. De vanligaste
ursprungsländerna är Syrien, Afghanistan och Kina. Det är fler
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kvinnor (drygt 60 procent) än män och de flesta är över 30 år (63
procent).

Kompis Sverige följer upp verksamheten via en enkät varje år. Enligt
denna (2017 års enkät) är de vanligaste aktiviteterna att träffas och
fika, vara hemma hos varandra, prata om skola och jobb och gå
tillsammans på sociala aktiviteter. Kompis Sverige ordnar också ett
stort antal gemensamma aktiviteter som är öppna för alla kompisar.
Det har bland annat varit teater på Stenkrossen och Lunds
Stadsteater, handbollsmatch med LUGI, konserter på Mejeriet,
sommarfest med EOS och kubb i Stadsparken. De gemensamma
aktiviteterna är väl besökta och mycket populära.
Målen för Kompis Sverige handlar om att utveckla språk, relationer
och utbyte. Vad gäller språk säger 88 procent att de blivit bättre på
svenska och drygt 40 procent tycker att de fått fler svenska vänner
genom Kompis Sverige. Vad gäller deltagarnas utveckling mot målet
utbyte säger 91 procent att de fått bättre förståelse för det svenska
samhället och 91 procent att de besökt platser de aldrig varit på
förut.

Kompis Sverige har också byggt på sitt samarbete med andra ideella
organisationer i Lund som arbetar med integration och ingår nu i en
samverkansgrupp där EOS varit drivande.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta
att

ge socialdirektören i uppdrag att teckna Överenskommelse om
Idéburet Offentligt Partnerskap gällande främjande av ömsesidig
integration för nyanlända vuxna och etablerade mellan
Socialförvaltningen i Lund och Kompis Sverige, den 4 december
2018 för socialförvaltningen.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Akten
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