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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 Individuell människohjälp i april
2017. Denna överenskommelse föreslås att förlängas till
halvårsskiftet 2019.

Ärendet föreslår en förlängning på 6 månader av överenskommelsen
mellan Socialförvaltningen i Lund och Individuell människohjälp
(IM) som syftar till att förbättra förutsättningarna till integration och
ett socialt nätverk på individnivå för ensamkommande barn och
unga samt för nyanlända familjer, vilket bidrar till ett socialt hållbart
samhälle samt förbättra möjligheten till ett självständigt liv, genom
sin verksamhet Vänskapa.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2018.
Socialförvaltningens förslag till Överenskommelse om Idéburet
Offentligt gällande främjande av ömsesidig integration för nyanlända
familjer och ensamkommande barn och unga samt etablerade mellan
Socialförvaltningen i Lund och Individuell människohjälp, den 4
december 2018.
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Beslutet påverkar barn och syftar till att förbättra möjligheterna till att
utöka sitt sociala nätverk i Sverige. Barns åsikter har inhämtas genom IM
där de barn som har medverkat i Vänskapa uttryckt positiva åsikter kring
verksamheten och att förståelsen för ett liv i Sverige har ökat samt att det
varit ett bra sätt att träna språket. Medverkan i Vänskapa är helt frivilligt
för barnet. Möjlighet till att medverka i Vänskapa förstärks genom denna
överenskommelse. Barns skydd tas tillvara genom att IM inhämtar
belastnings- och misstankeregister för alla de vuxna som medverkar i
verksamheten samt att alla vänskapsrelationerna följs upp kontinuerligt.
Även kontaktpersoner på boenden medverkar initialt i kontakterna
mellan barn och familj.

Ärendet

IM har under 2016 bedrivit verksamhet inom Lund och haft ett
föreningsbidrag genom integrationsanslaget för arbetet med
Vänskapa.

I Lund bor unga ensamkommande barn och unga som lämnat sina
tidigare nätverk av familj och vänner för att startat ett liv i Sverige
utan naturliga ingångar till det nya samhället. IM bedriver idag
läxhjälpsverksamhet på flera av kommunens boenden och
därigenom har de skapat verksamheten Vänskapa där de sammanför
etablerade familjer och vuxna med ensamkommande barn och unga.
Syftet med verksamheten är att de ensamkommande barnen ska få
nya kontakter i Sverige och möta den svenska vardagen. Genom
verksamheten möjliggörs ett ömsesidigt lärande mellan etablerad
och nyanländ där olikheter berikar både grupper och individer.
Möten ska ske på ett jämlikt sätt och ska skapar personliga relationer
på ett sätt som myndigheter inte kan göra. Verksamheten kan
underlätta förståelsen för svenska samhället samt svenska språket.
I förlängningen av överenskommelsen kommer målgruppen vidgas
från enbart ensamkommande barn och unga till att även innefatta
nyanlända familjer.
Kommunen kan inte själv bedriva en verksamhet som syftar till att
skapa stärkta sociala nätverk på individnivå men kan stödja
föreningen ekonomiskt. I Lund har IM 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 IMs 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
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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.
Idéburet Offentligt Partnerskap kommer att tillämpas på grund av
följande skäl:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Verksamheten sker på initiativ av den idéburna ideella
organisationen IM.
Verksamheten är ett led i att förverkliga en politisk beslutad
plan, där de idéburna organisationer insatser är viktiga.
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.
Socialförvaltningens riktlinjer har följts i handläggningen.

Den föreslagna överenskommelsen omfattar en årlig finansiering på
58 000 kr och föreslås gälla från 2019-01-01 till 2019-06-30.

Under vintern 2019 ska kommunen föreslå 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:

Vänskapa Lund har sedan maj 2016 startat 28 relationer mellan
värdfamilj och ensamkommande barn/ungdom.18 av dessa är
fortfarande pågående och ytterligare tre har övergått till att vara
familjehem. En av ungdomarna i programmet är flicka, resten pojkar
i åldern 12-18 år. De flesta är afghaner, men några kommer från
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Syrien, Eritrea och Albanien. Ungdomarna har rekryterats via
boendepersonal, gode män eller socialsekreterare. Fortfarande
väntar ett tiotal ungdomar på att få kontakt med en etablerad svensk
familj eller person.

Utöver dessa ungdomsrelationer har som pilot sex relationer startas
med nyanlända familjer under 2018. För att underlätta för nyanlända
familjer att anmäla intresse har IM tagit fram en blankett på fyra
språk som har distribuerats till de instanser som tidigare fått annat
informationsmaterial, dvs. RådRum, Välkomsten, språkcaféer i Lund,
Arbetsförmedlingen och studieförbundet Sensus.
Utfallet av relationerna är mycket varierande. En del har haft svårt
att komma igång och en del ungdomar har hoppat av. Många
relationer fungerar bra och har blivit långvariga. I tre fall har
värdfamiljen övergått till att bli familjehem för ungdomen. De
ungdomar som valt att avbryta relationen har inte upplevt sig ha
behov av detta stöd. I ett par fall har värdfamiljen flyttat från Lund
men behållit kontakten.

Helhetsintrycket är emellertid att Vänskaparelationerna fungerar
bra, även om det är stora skillnader vad gäller hur mycket man
träffas och vad man gör när man träffas. De flesta
Vänskaparelationerna brottas med att få till frekventa möten, vilket
upplevts som tålamodsprövande. Anledningen till detta, vilket
framkommer i de uppföljningsintervjuer IM gör efter sex månader,
är framförallt konkurrerande fritidsaktiviteter samt ont om tid för
båda parter.

Vänskapa Lund har framförallt mött två stora utmaningar: dels en
svårighet att rekrytera svenska värdfamiljer, dels att kunna göra bra
matchningar. Det har visat sig svårt att hitta svenska familjer som
har ork, lust och tid att öppna sin vardag för en ensamkommande
ungdom eller en nyanländ familj. Detta trots återkommande
informationsinsatser i press, lokalradio och sociala medier. Att så
många relationer ändå har skapats får alltså ses som ett gott resultat
givet dessa svårigheter.

Det är också en svårighet att matcha nyanländ och värdperson/familj
och som i alla sociala relationer ska det finnas en ömsesidig känsla av
att vi passar för varandra.
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Att socialdirektör får i uppdrag att teckna Överenskommelse om
Idéburet Offentligt gällande främjande av ömsesidig integration för
nyanlända familjer och ensamkommande barn och unga samt
etablerade mellan Socialförvaltningen i Lund och Individuell
människohjälp, den 4 december 2018.

Annika Pettersson
socialdirektör
Beslut expedieras till:
Akten
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