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BESKRIVNING


Bakgrund och behovsanalys (beskriv bakgrund samt vilka nya möjligheter
som ska utvecklas)

Migrationsverket är den myndighet som är nationellt ansvarig för ensamkommande barn
och flyktingungdomar. För 2014 pekar Migrationsverket uppgifter på att närmare 4300
ungdomar kommer till Sverige. Prognosen för nästa år är att det kommer vara fortsatt höga
nivåer av ungdomar som kommer, och detta som en direkt följd av de olika krig som pågår
runt om i världen.
När ungdomarna har blivit placerade i kommun, så är det viktigaste givetvis att lösa de
primära behoven. Någonstans att bo, trygghet och mat. Men när det är på plats så kommer
nästa utmaning som skall lösas. Några av dessa är bl.a.
- Språkinlärning
- Bygga nätverk med svenska samhället
- Utbildning
- Praktikplatser
- Eget boende
- Arbete
- Stöd och omsorg mot ett eget självständigt liv
För att lösa dessa utmaningar behöver kommunerna samverka och få hjälp från näringslivet
och lokalsamhället. Endast genom en bred samverkan kan man ge ungdomarna en
möjlighet till en god framtidsutveckling i Sverige.
Som ett exempel på ett lyckat samarbetsprojekt mellan kommun och näringsliv, finns
projektet ”Advisory Board för ensamkommande flyktingungdomar i Stockholms stad”. Här
har man under 5 års tid haft en nära samverkan med näringslivet och skapat ett antal
aktiviteter som har varit positiva för ungdomarna. Bland de konkreta projekt som har
kommit fram finns bl.a
- Mentorprogram – 15 ungdomar per år som får varsin mentor för att bredda sitt
nätverk med personer som är etablerade i svenska samhället
- Praktikplatser – McDonalds och Carema har erbjudit ungdomar praktik. En
möjlighet att få sin första arbetslivserfarenhet på CV´t. Flera ungdomar har efter
praktiktiden också fått extra jobb och fastanställning.
- Arbetsintervjuträning – Addecco har tränat ungdomar i jobbintervjuer, så att de
skall vara rustade när de kommer till sin första intervju.
Genom att inspireras av det arbetet som är gjort och dra nytta av de erfarenheter vill
Värmdö kommun också starta upp ett ”Advisory Board”, enligt samma modell som
Stockholms stad. Detta projekt har nu också fått sin efterföljare i Sundbybergs stad och
Sigtuna kommun, som under våren 2014 också har startat igång med Advisory Board.
Målsättningen i Värmdö kommun är att bygga en egen plattform inom kommunen, där
kommunledning, tillsammans med socialförvaltningen, kommunala aktörer och
näringslivet, gemensamt tar sig an de utmaningar och möjligheter som finns, för att ge de
ensamkommande barn och ungdomar goda förutsättningar till ett bra liv.
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Genom att fokusera på ett antal konkreta områden, där behovet är som störst hos
ungdomarna i Värmdö, kommer projektet att ta fram ett antal konkreta insatser
tillsammans med lokala näringslivet.
Områden som kommer ligga i extra fokus är
- Bredda ungdomarnas nätverk med etablerade svenskar
- En introduktion till arbetsmarknaden
- Extra arbete, praktik och sommarjobb
Målsättningen är att ge ungdomarna en möjlighet till en bra start i sitt nya liv i Sverige och
ge dem verktygen att möta livets utmaningar på ett bra sätt.
Projektet avser också undersöka möjligheter till en kommunal samverkan i denna fråga
mellan Värmdö, Nacka och Tyresö kommun och om det går att skapa ett större samarbete
över kommungränserna.

Syfte (avsikten med insatsen)
Som beskrivits delvis i bakgrunden är också syftet med insatsen följande
- Ge ungdomarna möjlighet att komma in i det svenska samhället, genom att de får
ett nätverk med etablerade personer i samhället.
- Snabbare introduktion till den svenska arbetsmarknaden, genom att skapa program
för praktikplatser tillsammans med lokala företag, och genom det få
arbetslivserfarenhet och också lära sig hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.
Genom att också engagera lokala näringslivet och kommunens invånare, så skapas också en
större förståelse från omgivningen om ungdomarnas behov och möjligheter, vilket på sikt –
förhoppningsvis – leder till ett bättre samhällsklimat och minskade sociala spänningar.

Mål (beskriv förväntade effekter som ska uppnås kopplat till syftet ovan)
Det primära målet är att skapa ett advisory board i Värmdö kommun. Där skall ingå
representanter från kommunledningen, socialkontoret, andra kommunala aktörer och
näringslivet. Med detta som bas kommer sedan ett antal konkreta projekt kunna initieras.
- Projekt kring praktikplatser
- Projekt kring språkinlärning
- Mentorsprogram
- Undersöka en bredare kommunal samverkan
Det viktigaste är dock att det är ungdomarnas behov som står i fokus för åtgärderna och att
det är det som styr vilka olika konkreta projekt som skall initieras.
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Målgrupper (beskriv deltagare, samverkanspartner och mottagare av resultat samt
på vilket sätt dessa grupper påverkas)

Deltagare och samverkanspartner:
Socialförvaltningen Värmdö kommun - projektägare.
Kommunledningen Värmdö kommun - politisk legitimitet i kommunen.
CAS – Centrum för arbete och studier
Näringslivet - både lokalt och nationellt näringsliv som levererar konkreta projekt till
advisory board, i samarbete med kommunen
Politiker och tjänstemän inom Nacka och Tyresö i syfte att undersöka möjlig samverkan
Agaton Communications - bidrar med kunskap och erfarenhet, samt praktiskt
genomförande och projektledning av projektet
Mottagare:
Resultatet av projektet syftar till att ge de ensamkommande flyktingungdomarna en god
introduktion i samhället. Värmdö kommun har idag ca 40 stycken ungdomar. Merparten av
dessa är pojkar och kommer i huvudsak ifrån Afghanistan. Värmdö förväntar sig också ta
emot ungefär samma mängd ungdomar framöver, och ett troligt scenario är också att det
kommer att komma ett antal ungdomar ifrån Syrien och Eritrea också, utöver de ungdomar
som kommer ifrån Afghanistan.

Genomförande, metod, tid och aktivitetsplan (beskriv metod/-er, planerade
aktiviteter, uppskatta start- och slutdatum för respektive aktivitet)
Förstudie (okt 2014 – feb 2015)
ansvarig för aktiviteten: Agaton. Värmdö kommun och CAS bistår med nödvändiga
kontakter)
- Agaton gör en behovsanalys tillsammans med socialförvaltningen kring de
ensamkommande flyktingungdomarna. Besöker personal i kommunen som jobbar inom
området, tittar på boenden och träffar ett urval av ungdomarna.
- Kartlägger vilka företag som bör ingå.
- Analyserar mixen av företagen med behoven som finns hos ungdomarna. Vilka lokala
företag kan bidra. Vilka nationella företag kan vi komplettera med?
-Undersöka intresset för kommunal samverkan. Värmdö kommun bidrar med kontakter till
Nacka och Tyresös Socialförvaltningar. Agaton bidrar med politiska ingångar i samma
kommuner och ansvarar för att hålla ihop arbetet. Skulle intresse finnas från dessa två
kommuner, kommer en kompletterande ansökan om finansiering skrivas för att genomföra
implementering av ett eventuellt nytt projekt.
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Implementering (mars 2015 –dec 2015)
(ansvarig för aktiviteten: Agaton. Värmdö kommun och CAS bistår med nödvändiga
kontakter)
- Inleds med att Agaton tillsammans med kommunledningen och socialförvaltningen,
beslutar om vilka som skall ingå i Advisory Board och bjuder in dessa
- Uppstart av advisory board
- Kontinuerliga möten och advisory board träffas 4-6 ggr per årsbasis.
- Driva på konkreta insatser som uppfyller de önskemål som finns hos socialförvaltningen.
Inspirera, starta upp och genomföra.

Uppföljning (nov 2015)
(ansvarig för aktiviteten: Agaton. Värmdö kommun bistår med nödvändiga kontakter)
- Kommunicera resultaten
- Utvärdering görs av Agaton tillsammans med Socialförvaltningen och kommunledningen.
Fortsatt drift av Advisory Board (jan 2016 och framåt)
(ansvarig för aktiviteten Värmdö kommun)
- Ägarskapet skall övergå till socialförvaltningen i ordinarie verksamhet. Målsättningen är
att Advisory Board skall vara ett bra och nyttigt verktyg för kommunen i dessa frågor.



Uppföljning och utvärdering (beskriv hur insatsen ska följas upp och
utvärderas)
- Hur många företag och organisationer som är samverkansparter i Advisory Board
- Hur många ungdomar som har involverats i projektet
- Hur många praktikplatser som har skapats



Jämställdhet (beskriv bedömda effekter ur jämställdhetssynpunkt)

Projektet strävar efter att resultat skall komma både ensamkommande flickor och pojkar
till del.


Barnperspektiv (beskriv bedömda effekter ur barnperspektivet)

Projektets fokus är ensamkommande flyktingbarn och ungdomar.
Genom projektet kommer vi att:
- Snabba på integrationen i kommunen
- Ge ungdomarna en möjlighet till ett större nätverk i kommunen
- Möjlighet till praktik och anknytning till arbetsmarknaden
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Samarbetspartner och ansvarsfördelning (uppge vilken kommun som är
ägare och vilka andra kommuner och/eller aktörer som är med i arbetet)
Värmdö kommun och Agaton Communications AB
Finansiär: Länsstyrelsen Stockholms Län



Kopplingar till andra projekt eller program (uppge om insatsen har koppling
till andra projekt eller program, tex som en del av ett EU-finansierat projekt)

- Sundbyberg stad och Sigtuna kommun som precis har startat upp advisory board.
- Detta projekt är inspirerat av Stockholms Stads arbete med att bygga upp advisory board.



Plan för implementering (vem som är mottagare av insatsens resultat och hur
de ska införlivas i ordinarie verksamhet)
Värmdö kommun är mottagare till projektet och dess resultat.
Efter avslutat projekt är målet att Advisory Board skall leva vidare i kommunen.

Budget
Kostnadsslag
Lönekostnader CAS
Månadslön, bruttolön
Lönebikostnader
Externa tjänster
Typ av köpt tjänst
Lokalkostnader
Ange typ av lokal
Resekostnader
Ange typ av aktivitet
Aktiviteter
Ange typ ex workshops, konferenser, utbildningar
Material/expenser
Ange typ av material
Summa

År 2014 År 2015 År 2016 Totalt
50.000 100.000
125.000 185 000

175 000 285 000

Finansieringsplan
Finansiering
§37- medel

År 2014 År 2015 År 2016 Totalt
175 000 285 000

Egen finansiering
Annan finansiering, t ex EU-fond
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Summa

175 000 285 000

Ort och datum:
_____________________________________________________________________
Namn : Ylva Sjögren
Titel: Socialchef, Värmdö kommun
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