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Förfrågan om föreningsbidrag från föreningen Ohana
Sammanfattning

Den ideella föreningen Ohana har den 9 juni 2019 inkommit med en
förfrågan kring föreningsbidrag. Ohana är en förening i Lund vars
stadgar stiftades den 4 juni 2017. Föreningens ändamål är att verka
för att åldersuppskrivna eller myndiga ensamkommande ungdomar
ska få möjlighet att stanna kvar i sin ursprungliga placeringsort samt
medverka till att skapa struktur i deras livssituation. Ohana har
engagerat och samlat andra ideella organisationer inom Lund som
bistår med volontärkrafter för att kunna gemensamt möjliggöra
verksamheten Kompassen som erbjuder boende och värdfamiljsstöd
för målgruppen.
Det sökta föreningsbidraget är tänkt att användas för ersättning till
värdfamiljer, lön och ersättning till aktiva i verksamheten samt
kostnad för internet i verksamheten. Utöver det sökta
verksamhetsbidraget önskar föreningen fortsatt tillgång till lokalen i
Önneslöv under resterande del av 2019.
Ärendet innehåller ett förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 juni 2019 dnr SO
2019/0092
Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2018, § 246

Barnets bästa

Ärendet berör inte barn.

Ärendet

Den ideella föreningen Ohana har den 9 juni 2019 inkommit med en
förfrågan kring föreningsbidrag på 300 000 kronor samt att fortsätta
nyttja en av kommunens lokal under andra hälften av 2019
alternativt tills målgruppen inte längre har behov av verksamheten.
Syftet med ansökan är att fortsätta kunna bedriva ett ideellt arbete
enligt föreningens stadgar för målgruppen, genom att erbjuda
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boende för unga vuxna som kommit som ensamkommande barn och
är i fortsatt asylprocess som unga vuxna. Syftet är ett dessa unga
vuxna ska ges möjlighet att stanna kvar på sin ursprungliga
placeringsort och att medverka till att skapa struktur i de unga
vuxnas livssituation.

Kommunfullmäktige fattade ett principbeslut den 20 december
2018, § 246 om att förlänga möjligheten för asylsökande unga vuxna
över 18 år som anvisats Lunds kommun som ensamkommande barn
att även under år 2019 få stanna i Lund under sin
överklagandeprocess. Socialnämnden fick vid samma sammanträde
av kommunfullmäktige i uppdrag att i samverkan med civilsamhället
möjliggöra boendelösningar för ovan målgrupp.

Bakgrund

Föreningen Ohana har engagerat och samlat andra ideella
organisationer inom Lund som bistår med volontärkrafter för att
gemensamt kunna möjliggöra verksamheten Kompassen som
erbjuder boende till målgruppen och stöd till värdfamiljer som
upplåtit sina hem för målgruppen.

Ohana har under första delen av 2019 drivit verksamhet för
målgruppen och erbjudit boende i värdfamiljer och i en av
kommunens lokaler i Önneslöv. Under denna period har
socialförvaltningen efter beslut i kommunfullmäktige den 20
december 2018 haft ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med
föreningen. Beslutet innebar en förlängning av tidigare tecknad
överenskommelse för helåret 2018.

I uppföljningen av den tecknade överenskommelsen enligt IOP kan
föreningen och socialförvaltningen konstatera att målgruppen
minskat, men att det i juni månad 2019 finns sammanlagt sexton
unga vuxna som vänt sig till verksamheten för boendelösning.
Föreningen erbjuder i dag åtta av dessa unga vuxna boende i
värdfamilj och åtta unga vuxna erbjuds boende i den av kommunen
upplåtna lokalen i Önneslöv.
Av de sexton unga vuxna är det sammanlagt fem som omfattas av
den så kallade nya gymnasielagen och kan få uppehållstillstånd på
denna lagstiftnings grunder medan elva enbart kan söka
uppehållstillstånd på asylskäl. Av de sexton unga vuxna har sex fått
ett första avslag på sin asylansökan medan tio har fått ett andra
avslag.
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Det har samtidigt ställts krav på skolgång och närvaro i skola av de
unga vuxna som erbjudits boende och vid uppföljning av
verksamheten kan konstateras att föreningen arbetat hårt med
frågan och att närvaron i skolan generellt sett varit hög.

Socialförvaltningens bedömning

Föreningen Ohana uppfyller kraven för föreningsbidrag genom att de
är en ideell förening. Den verksamhet som de driver är det enda
ideella engagemang som kan möjliggöra Kommunfullmäktiges beslut
den 20 december 2018, § 246. Utifrån ovan beskrivning föreslås att
föreningsbidrag utgår samt att bidraget utbetalas kvartalsvis samt
att föreningen får rekvirera föreningsbidraget utifrån särskild
blankett där det framgår att föreningen:
•

•

Försäkrar att bidraget används såsom det är beskrivet i
ansökan och i socialnämndens beslut om bidrag samt
redovisar hur bidraget använts i efterföljande
verksamhetsberättelse.
Är återbetalningsskyldig för medel som inte nyttjats under
angiven period samt medel som använts för annat ändamål än
det de betalats ut för.

Utöver föreningsbidraget föreslås att upplåta lokalen i Önneslöv till
föreningen för ovan verksamhet och att ett upplåtelseavtal tecknas med
föreningen Ohana för perioden 1 juli – 31 december 2019.
Finansiering av föreningsbidrag kan ske genom statsbidraget:
tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga
asylsökande. Statsbidraget betalas ut till Lunds kommun av
Migrationsverket.

Socialförvaltningen gör bedömningen att målgruppen för föreningen
kommer vara mycket liten efter årsskiftet och att eventuell fortsatt
stöd till målgruppen bör finansieras av andra aktörer än kommunen.

Socialnämnden föreslås besluta
att
att

bevilja ansökan i sin helhet och utbetala föreningsbidraget till
föreningen Ohana för år 2019.
ge socialdirektör i uppdrag att teckna ett upplåtelseavtal med
föreningen Ohana för lokal i Önneslöv för perioden 1 juli – 31
december 2019.
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redovisa föreningens verksamhetsbeskrivning och ekonomisk
redovisning för nämnden avseende perioden 1 juli – 31
december 2019 under första kvartalet år 2020.

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Föreningen Ohana
Akten
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