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Sammanfattning
Individuell Människohjälp (IM) är en ideell organisation som
funnits sedan 1938. Sedan ett tiotal år arbetar de även med
integration och engagemang bland nyanlända genom att skapa
mötesplatser och vägar in i samhället. Organisationen arbetar redan
idag med nyanlända ungdomar i projektet ”Move it”, en modell som
går ut på stötta nyanlända ungdomar att hitta fritidsaktiviteter och
därmed integreras i Stockholms föreningsliv. IM ansöker hos
socialnämnden om 260 000 kronor för projektet ”Samordning
mellan ensamkommande ungdomar på boenden och civilsamhället”.
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beviljar IM
260 000 kronor till projektet under tiden 1 juni 2017 till
31 maj 2018.
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Bakgrund
Under vintern och våren 2017 pågår en stor omställning bland
stadens boenden för ensamkommande ungdomar. Omställningen
innebär bland annat en lägre bemanning samt en utökning av
platsantalet. Personalen kommer inte på samma sätt kunna erbjuda
ungdomarna stöd i en meningsfull fritid. Detta riskerar att påverka
ungdomarnas möjlighet att etablera sig i samhället och finna en
gemenskap vilket kan leda till försämrad psykisk och fysisk hälsa.
Med stöd av en samordnare och volontärer från civilsamhället kan
stadens boenden få ett nödvändigt komplement i sin verksamhet.

Ärendet
Den ideella organisationen Individuell Människohjälp (IM) ansöker
hos socialnämnden om 260 000 kronor i projektbidrag för
”Samordning mellan ensamkommande ungdomar på boenden och
civilsamhället ”.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid enheten för juridik, upphandling och
föreningsstöd inom administrativa avdelningen. Förvaltningens
handläggning av bidrag utgår från ”Riktlinjer för bidrag till ideella
föreningar” från socialnämnden 26 mars 2013.
Ärendet har behandlats i samverkan med de fackliga
organisationerna den 10 maj 2017.
Ärendet tillställs socialnämnden, och inte dess organisations- och
föreningsutskott, eftersom verksamheten riktas till ungdomar både
som är i asylprocessen och som har fått uppehållstillstånd.

Sökande förening
IM är en ideell organisation som bekämpar fattigdom och
utanförskap i 13 länder världen över. Organisationen har funnits
sedan 1938 och arbetet utgår från de mänskliga rättigheterna. IM,
som har ett 90-konto, är en av de organisationer som ingår i
Radiohjälpens insamlingsaktion Världens barn. År 2015 utgjorde
gåvor och testamenten ca 70 miljoner kronor och offentliga bidrag
cirka 37 miljoner kronor för IM. Stor del av IMs budget går till
bistånd.
I Sverige arbetar organisationen med integration och engagemang
genom att skapa mötesplatser och vägar in i samhället.
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Inom verksamhetsområdet nyanlända unga och ensamkommande
ungdomar driver organisationen projektet ”Move it” med medel
från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
Arbetsmetoden går ut på att guida unga nyanlända till svenskt
föreningsliv. Projektet har pågått sedan 2012 och löper ut
31 oktober 2017.
Tillsammans med Sensus studieförbund driver IM projektet
”RådRum Stockholm” sedan 2016. Verksamheten ger gratis råd och
vägledning bland annat i kontakten med det svenska samhället och
riktar sig till nyanlända stockholmsbor i alla åldrar. Projektet har
medel från EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond till och med
2019.
IM sökte projektmedel av socialnämnden i februari 2015 för
projektet ”Läxhjälp – Fadderskap”, men drog tillbaka ansökan då de
i stället skulle ingå ett avtal med Arbetsmarknadsnämnden om ett
Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Detta IOP pågår och löper på
med tre månaders uppsägningstid.

Aktuell ansökan
Projektet
IM ser ett behov av samordning av föreningslivets insatser för
ensamkommande ungdomar, särskilt i kontakterna med boendena.
Till detta behövs en samordnare på halvtid vars uppdrag är att
sammanställa information om de verksamheter som finns, bjuda in
till nätverksmöten för att öka samverkan mellan föreningar och
staden samt guida ungdomar till olika fritidsaktiviteter.
Samordnaren kommer att besöka boendena för att skapa kontakt
med både ungdomar och personal. Volontärer kommer att
engageras för att ordna prova-på besök hos olika föreningar samt
vara behjälpliga som guider för ensamkommande ungdomar. Det
långsiktiga målet är att ungdomarna ska hitta en fritidsaktivitet eller
förening där de inkluderas i en ordinarie verksamheten.
Förutom att nå ungdomarna på boendena möter IM redan idag dem
i sin verksamhet ”Språkfika”. Där byggs goda relationer som i sin
tur leder till att ungdomarna får förtroende för organisationen.
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Syfte och mål
Det övergripande målet för projektet är att främja inkludering av
ensamkommande ungdomar i stadens föreningsliv.
Under projektåret har IM som mål att uppnå:
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Etablera samordning mellan boenden för ensamkommande
ungdomar och civilsamhällets föreningar.
Bidra till att den information som finns om aktiviteter för
ensamkommande (samverkansyta) är uppdaterad och av
kvalitet.
Erbjuda 100 ungdomar individuell guidning till en
fritidsaktivitet.
Erbjuda prova-på besök hos olika föreningar i staden vid
tolv tillfällen.

Kompetens och metod
IM har sedan ett tiotal år erfarenhet av att arbeta med integration
och engagemang genom att skapa mötesplatser och vägar in i
samhället. Organisationen arbetar redan idag med nyanlända
ungdomar i projektet ”Move it”, en modell som också ska användas
i detta projekt. Modellen går ut på stötta nyanlända ungdomar att
hitta fritidsaktiviteter och därmed integreras i Stockholms
föreningsliv. IM:s volontärer guidar ungdomarna och organiserar
prova-på aktiviteter inom olika intresseområden.
Lokal
Samordnaren och volontärerna kommer att ha sin utgångspunkt i
föreningens lokaler nära Medborgarplatsen. Mötet med ungdomarna
kommer framförallt att ske på boendena och på språkcaféerna.
Aktiviteter
 Löpande samla information om verksamheter som riktar sig
till ensamkommande och se till att detta läggs upp på
stadens samverkansyta.
 Löpande besöka boenden för ensamkommande och
informera deltagare.
 Rekrytera och samordna volontärer.
 Kontakta föreningar och skapa samarbeten för prova-på
besök varje månad.
 Guida ensamkommande ungdomar till föreningar: ta reda på
intressen, söka upp och följa med till aktivitet, förklara och
stötta kring villkor såsom terminsavgift, medlemsavgift med
mera varje vecka.
 Dokumentera och utvärdera projektet.
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Uppföljning
IM vill testa en ny form för samverkan mellan boenden för
ensamkommande (både i stadens regi och upphandlade) och
föreningar i Stockholm. IM som en aktör i civilsamhället åter sig
uppdraget att samordna. Vid slutet av projekttiden ska
organisationen utvärdera hur samordningen har fungerat, samt om
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behovet kvarstår. Om det finns behov även fortsättningsvis så
utreder IM nya former för finansiering av projektet. Efter
projekttiden dokumenterar organisationen sina erfarenheter och
sprider dessa i form av exempelvis ett seminarium eller en rapport.
Tidsperiod
Ansökan avser perioden 1 juni 2017 till den 31 maj 2018
Budget
Intäkter
Socialnämnden i Stockholm

260 000

Kostnader
Personalkostnader 50 %

230 000

Resekostnader

10 000

Lokalkostnader

10 000

Förbrukningsmaterial

3 000

Informationsmaterial

2 000

Övriga kostnader (fika vid
volontärmöten och aktiviteter)

5 000

Summa kostnader

260 000 kronor

Förvaltningens synpunkter och förslag
Bedömning
Socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
innehåller krav som ansökan och föreningen ska uppfylla. Om
ansökan inte uppfyller dessa krav avvisar förvaltningen ansökan.
För de ansökningar som uppfyller kraven ska förvaltningen göra en
sammanvägd bedömning av hur verksamheten uppfyller de fyra
kriterier som riktlinjerna omfattar.
Verksamheten ska vara öppen för och besökas av invånare
från hela staden

Projektet kommer att rikta sig till alla ensamkommande ungdomar i
staden som bor på stadens boenden samt på boenden som staden
upphandlat. Det gäller både asylsökande och de med permanent
eller tillfälligt uppehållstillstånd.
Verksamheten ska komplettera den verksamhet som
socialnämnden bedriver i egen regi eller har upphandlat och
även annan verksamhet som får bidrag
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I dagsläget har förvaltningen sju asylboenden och totalt
96 ungdomar samt sju boenden för ungdomar med
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uppehållstillstånd och totalt 149 ungdomar. Under våren kommer
fortsatt stora förändringar ske i och med omställningen till
stödboenden. Från 1 juli kommer förvaltningen att ha två
asylboenden med totalt 74 platser samt sex boenden för ungdomar
med uppehållstillstånd med totalt 174 platser. Förändringarna
innebär bland annat att det blir fler ungdomar per boende och
därmed mindre tid för personalen att stötta ungdomarna till
kontakter med föreningslivet.
I stadens nya ramavtal för stödboende för ensamkommande
ungdomar som gäller från och med 1 juli i år kommer ca
20 boenden att erbjuda staden ett stort antal platser. I dagsläget har
164 platser fått godkänt av Inspektionen för vård och omsorg.
Ytterligare platser kommer med stor säkerhet att godkännas de
närmaste månaderna.
Projektet som IM vill bedriva kompletterar såväl stadens boenden
som de boenden som är upphandlade enligt ramavtal från och med
1 juli.
Verksamheten ska svara mot rimliga kvalitetskrav på en ideellt
driven verksamhet inom det aktuella området

IM är en organisation med lång erfarenhet av integrationsarbete i
Sverige. Därtill bedriver de redan idag samordning mellan
nyanlända unga och ensamkommande ungdomar och föreningslivet
i projektet ”Move it”. Via verksamheterna ”RådRum Stockholm”
och språkcaféerna når de också nyanlända i olika åldrar. Grunden i
IM:s arbete bedrivs av volontärer. I projektet sker kontakterna med
ungdomarna först och främst av volontärer samt en projektanställd
som samordnar verksamheten.
Verksamhetskostnaderna ska vara rimliga i förhållande till
mål/uppdrag och planerade aktiviteter samt omfattningen av
verksamheten

IM beräknar behovet av en samordnare till halvtid, vilket är rimligt i
förhållande till behovet av rekrytering och samordning av
volontärer samt övriga aktiviteter som projektet ska innehålla.
Övriga kostnader för exempelvis resor och lokaler bedöms också
som rimliga.
Förslag
Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att
socialnämnden beviljar 260 000 kronor i projektbidrag under tiden
1 juni 2017 till 31 maj 2018 till biståndsorganisationen Individuell
Människohjälp (IM).
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