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Förvaltningens förslag till beslut
1. Organisations- och föreningsutskottet beviljar
Ensamkommandes Förbund Stockholm ett tidsbegränsat
bidrag på 220 000 kronor för perioden 1 januari till och med
31 december 2021 för verksamheten studiestöd.
2. Föreningen ska lämna in en delredovisning efter ett halvår
samt en helårsredovisning efter verksamhetsåret.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanfattning
Föreningen Ensamkommandes Förbund Stockholm ansöker om ett
tidsbegränsat bidrag på 370 000 kronor för perioden 1 januari till
och med 31 december 2021. Ensamkommandes Förbund Stockholm
bildades 2015 i samband med de många flyktingar som kom till
Sverige det året. Föreningen har 300 medlemmar och är en förening
av och för ensamkommande och nyanlända barn och unga vuxna.
De söker bidrag för studiestöd, språkkafé och öppen träff fyra
tillfällen per vecka 42 veckor under året. Förvaltningen gör
bedömningen att behovet hos målgruppen fortsatt är stort och att det
finns ytterligare behov av individinriktat stöd för målgruppen som
komplement till socialtjänstens insatser. Beloppet de söker för är
dock högt räknad och förvaltningen föreslår ett lägre bidrag.
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Bakgrund
Ensamkommandes Förbund Stockholm har funnits sedan 2015 och
har inte tidigare sökt föreningsbidrag av socialnämndens
organisations- och föreningsutskott (OFU).
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid enheten för juridik, upphandling och
föreningsstöd inom administrativa avdelningen. Förvaltningens
handläggning av bidrag utgår från ”Socialnämndens riktlinjer för
bidrag till ideella organisationer” beslutade av nämnden
16 april 2019.
Ärendet
Föreningen Ensamkommandes Förbund Stockholm, med
organisationsnummer 802494-7460, ansöker hos organisations- och
föreningsutskottet, OFU, om 370 000 kronor i tidsbegränsat bidrag
studiestöd till ensamkommande ungdomar. Bidraget avser perioden
1 januari till och med 31 december 2021.
Sökande förening
Ensamkommandes Förbund Stockholm bildades 2015 i samband
med att många flyktingar kom till Sverige det året. Föreningen har
300 medlemmar och är en förening för ensamkommande och
nyanlända barn och unga vuxna. De arbetar politiskt och praktiskt
för att stötta målgruppen i deras vardag och situation i Sverige.
Genom aktiviteter, utbildningar, projekt och mötesplatser vill de
arbeta för gemenskap, hälsa, delaktighet, jämställdhet och
jämlikhet.
Aktuell ansökan
Målgrupp
Deltagarna är barn och unga som flytt till Sverige och är mellan
13 och 26 år. Hälften av målgruppen är under 21 år och de flesta
studerar på ett språkintroduktionsprogram eller ett nationellt
gymnasieprogram. Cirka 65 % kommer från staden, varav
majoriteten från Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, SpångaTensta, Skärholmen och Skarpnäck.
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Föreningen lyfter fakta som Skolverket tagit fram som visar att
endast en tredjedel av eleverna i språkintroduktionsprogrammet
slutför utbildningen. De visar också på den forskning som Eskil
Wadensjö (nationalekonom och professor i arbetsmarknadspolitik
vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet) tagit
fram som visar att bland de ensamkommande ungdomar som kom
till Sverige under perioden 2003-2013 så slutförde knappt hälften
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sina gymnasiestudier. Föreningen anser också att samhället saknar
individuellt stöd för nyanlända ensamkommande ungdomar så att de
kan hålla jämna steg med de som har svenska som modersmål.
Verksamhet
Föreningen söker för sitt arbete med studiestöd, en verksamhet de
vill vidareutveckla då den idag enbart drivs med ideella krafter.
Studiestödet kommer att ges i form av läxhjälp måndagar och
onsdagar, språkcafé fredagar samt en öppen träff på lördagar under
42 veckor. Verksamheten väntas nå 32 deltagare i veckan. Vid varje
tillfälle är det öppet i tre timmar. Föreningen tror sig kunna nå
50 unika individer under året.
Föreningen pekar på att fikastunderna har visat sig vara
trygghetsskapande och har lockat många ungdomar till
mötesplatsen efter skoltiden. Ungdomarna får ny energi och erbjuds
stöd av volontärer som är väl etablerade i det svenska samhället.
Föreningen anser att det sociala inslaget, en mötesplats där
ungdomarna kan träffa kompisar och volontärer under trevliga
former, är en viktig friskhetsfaktor.
Mål
Föreningens kvantitativa mål är att nå 32 ungdomar i veckan som
får stöd av 2-5 volontärer vid varje tillfälle. Ett annat mål är att
aktiviteterna ska fortsätta att utvecklas som en viktig social funktion
för ungdomarna. Ett tredje mål är att ungdomarna ska ha stärkt sin
förståelse för framtida vägar till studier och jobb. Ett fjärde mål är
att ungdomarna ska uppleva att de har lättare att klara skolan när de
får studiehjälp.
Kompetens
Föreningen avser att anställa en samordnare som ska ha minst
gymnasieutbildning, ha migrationsbakgrund och kunna minst ett av
språken som medlemmarna talar. Samordnaren ska också ha
erfarenhet av att arbeta med ensamkommande och nyanlända
ungdomar. Volontärernas kompetens varierar och består av en
blandning av studenter, pensionärer och yrkesarbetande.
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Jämställdhet
Föreningen arbetar för ett jämställt och inkluderande samhälle.
Styrelsen bestod av hälften tjejer och hälften killar under 2019,
detta trots att andelen ensamkommande tjejer är färre än andelen
killar. Under 2020 är fördelningen 7 killar och 3 tjejer. Föreningen
har en aktiv tjejgrupp med minst 50 aktiva medlemmar som träffas
en gång i veckan. Syftet med gruppen är att öka tjejernas
självkänsla och självförtroende. Gruppträffarna ska vara en trygg
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plats för de nyanlända tjejerna där de kan träffa andra tjejer och få
stöd i sina studier.
Likabehandling
Föreningen är öppen för alla mellan 13 och 26 år. De tillåter ingen
diskriminering, mobbning eller kränkande särbehandling. Om något
sådant skulle hända anmäls det direkt till styrelsen och åtgärder sätts
in.
Lokal
Studiestödet kommer att ske i de lokaler föreningen idag hyr för
sina aktiviteter. Platsen är Södergården nära Medborgarplatsen.
Budget för sökt verksamhet
Intäkter
Bidragsgivare:
OFU
Kostnader
Personal 50 %
Konsult, ekonomi
Resor, SL-biljetter
Lokaler
Förbrukningsmaterial
Övriga kostnader, fika m.m.
Summa kostnader

Belopp
370 000
211 768
57 771
6 820
80 000
6 822
6 819
370 000

Förvaltningens bedömning
Av socialnämndens riktlinjer för bidrag till ideella föreningar
framgår att verksamheten ska vara stadsövergripande och öppen,
komplettera nämndens egna verksamheter, drivas med god kvalitet
och till rimliga kostnader för att bidrag ska kunna beviljas.
Förvaltningen gör en samlad bedömning av hur verksamheten
uppfyller kraven.
Stadsövergripande och öppen verksamhet
Föreningen riktar sig till alla ungdomar och unga vuxna mellan
13 och 26 år i hela staden och länet, varav 65 % kommer från
staden. Majoriteten bor i Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista,
Spånga-Tensta, Skärholmen och Skarpnäck. Förvaltningen bedömer
att verksamheten är öppen för alla i hela staden och även är
stadsövergripande.
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Kompletterande verksamhet
Socialnämnden har ansvar för asylsökande ensamkommande upp
till 18 år samt ensamkommande med uppehållstillstånd upp till och
med 20 år. Nytillkommande i målgruppen i Stockholms stad har
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sedan 2015 minskat för varje år. År 2015 anvisades
2 143 ensamkommande till staden, under 2016 anvisades 146, under
2017 anvisades 119, under 2018 anvisades 85 och under 2019
anvisades 88. I socialtjänstrapporten 2019 som nämnden beslutade
om 26 maj 2020 står att målgruppen kommer att behöva stöd under
flera år framöver. Ungdomstiden sträcker sig ofta förbi
myndighetsåldern för dessa ungdomar. De behöver både
psykosocialt stöd i vardagen och stöd kopplat till skola och
utbildning. Rapporten visar också på att det under året skett en
ökning av den psykiska ohälsan hos målgruppen.
Antalet ensamkommande barn och unga i Stockholms stad som var
aktuella inom socialtjänsten under 2019 var 1 120.
Åldersfördelningen inom gruppen var:
7 % 0-14 år
20 % 15-17 år
69 % 18-20 år
4 % 21 år och äldre
I socialnämndens budget 2020 står att det ska säkerställas att barn
som kommer ensamma till Stockholm ska få sina rättigheter
tillgodosedda och ges goda förutsättningar att komma in i samhället.
Därutöver står det att barn och unga som kommit till staden de
senaste åren behöver fortsatt stöd.
OFU beviljar för närvarande medel till sju föreningar och stiftelser
som ger stöd och erbjuder aktiviteter av olika slag till
ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar. Av dessa
erbjuder insamlingsstiftelsen Choice och föreningen
Nema Problema visst studiestöd som en del av mentorernas arbete.
Totalt når dessa föreningar cirka 80 ungdomar per år. Utredare på
stadsövergripande avdelningen har bekräftat behovet av studiestöd
och mötesplatser för ensamkommande ungdomar. Att klara
studierna möjliggör inte bara ett jobb och liv i Sverige utan också en
bättre psykisk hälsa. Det har visat sig att pandemin försämrat
situationen för många av ungdomarna då de har svårare att klara av
självständiga studier vid en dator. Många har kommit efter i
skolarbetet under pandemin. Studiestöd i den form som föreningen
erbjuder är inte enbart renodlad läxhjälp utan ger också de unga ett
socialt sammanhang som håller motivationen uppe.
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Utbildningsnämnden informerar om att de inte har ett särskilt
ansvar att anordna läxhjälp. Varje elev som går på ett
språkintroduktionsprogram har dock en individuell studieplan som
utgår från elevens förutsättningar och mål. Där kan det framgå att
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eleven har behov av ett särskilt stöd i sitt skolarbete. De elever som
inte kan svenska tillräckligt för att klara undervisningen på svenska
i olika skolämnen kan få undervisningen förklarad på sitt
modersmål, så kallad studiehandledning.
Förvaltningen gör bedömningen att behovet hos målgruppen fortsatt
är stort och att det finns ytterligare behov av en individinriktad
stödjande verksamhet som komplement till socialtjänstens insatser.
Genom studiestöd, språkkafé och en öppen mötesplats för umgänge
stärks ungdomarna inför de utmaningar de står inför. Målgruppen är
också fortsatt stor vilket framgår av ovanstående uppgifter.
God kvalitet
Föreningen har i flera år erbjudit en mötesplats med studiestöd och
hittills enbart med ideella krafter. För att kunna utöka stödet både i
tid och i kvalitet önskar de anställa en samordnare på halvtid. De
volontärer de idag har i verksamheten har blandad kompetens och
har alla erfarenhet av att stötta ensamkommande och nyanlända
ungdomar, både i studier och i annat. Förvaltningen bedömer att
kompetensen är god i verksamheten.
Rimliga kostnader
Föreningen söker finansiering av en halvtidstjänst, en
ekonomikonsult, lokaler och diverse annat. Öppettiderna är fyra
dagar i veckan, tre timmar vid varje tillfälle, totalt tolv timmar i
veckan. De planerar att nå cirka 50 unika ungdomar med sin
verksamhet under 2021. Förvaltningen bedömer att lönekostnaderna
samt konsultkostnad är högt räknade i förhållande till öppettider och
antal ungdomar. På grund av att flera föreningar får bidrag för att
stödja ensamkommande ungdomar, är beloppet anpassat efter det.
Av dessa skäl föreslår förvaltningen ett lägre bidragsbelopp.
Jämställdhetsanalys
Föreningen satsar på att utveckla jämställdheten i föreningen, både
genom att satsa på en jämn könsfördelning i styrelse och bland de
som deltar i aktiviteterna. Förvaltningen bedömer att föreningen
arbetar för att öka jämställdheten i föreningen, men anser att det
skulle vara fördelaktigt att öka andelen tjejer i styrelsen igen.
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Förvaltningens förslag till beslut
Efter en samlad bedömning anser förvaltningen att föreningen lever
upp till kriterierna enligt riktlinjerna för det sökta studiestödet.
Förvaltningen gör bedömningen att behovet hos målgruppen fortsatt
är stort och att det finns ytterligare behov av individinriktat stöd
som komplement till socialtjänstens insatser. Beloppet de söker för
är dock högt räknad. På grund av att flera föreningar får bidrag för
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att stödja ensamkommande ungdomar föreslår förvaltningen ett
lägre bidrag än det sökta.
Förvaltningen föreslår att OFU beviljar föreningen
Ensamkommandes förbund Stockholm ett tidsbegränsat bidrag på
220 000 kronor för perioden 1 januari till och med
31december 2021.
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