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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisar årligen för arbetsmarknads- och
socialnämnden sökta och beviljade medel utifrån §37 i ersättningsförordningen. I ärendet
presenteras de ansökningar som gjorts under år 2019 samt vilka §37-insatser som under året
fortlöpt från tidigare års beviljade ansökningar.
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1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner informationen

Beslutsunderlag










G-Tjänsteskrivelse ASN-191218 Informationsärende ansökningar och beviljade projekt §
37-medel Länsstyrelsen
Ansökan § 37a Förälder i nytt land undertecknad
Ansökan § 37a Gränsgångare för inkludering undertecknad
Ansökan § 37 Min väg till bostad
Delrapport § 37 a Nytala 190625
Delrapport Ett Hållbart Livskoncept 851-16143-2018
Slutrapport Ökad samverkan mellan kommun och ideell sektor med syfte att förmedla fler
bostäder via privatpersoner till nyanlända
Delrapport Utökat stöd till kvotflyktingar och ensamkommandes anhöriga

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-12-04
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-12-12
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-12-18
Ärendet

SIGNERAD

2019-11-28

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisar årligen för arbetsmarknads- och
socialnämnden för sökta och beviljade medel från Länsstyrelsen utifrån §37 i
ersättningsförordningen. I detta ärende presenteras de ansökningar som gjorts under år 2019
samt vilka §37-insatser som under året fortlöpt från tidigare års beviljade ansökningar.

2 (5)
Länsstyrelsen Skånes utvecklingsmedel för insatser för nyanlända

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 37 § i
ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel utifrån § 37 för insatser
som syftar till att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan
mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i
samhället, samt utifrån § 37a avseende insatser som syftar till att underlätta etableringen i
samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.
Utlysning sker vanligtvis en gång om året, under våren. Under år 2019 fördelade Länsstyrelsen
Skåne totalt 14 610 00 kr inom ramen för § 37 och § 37a.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansökte under 2019 om medel för totalt fyra insatser,
varav tre beviljades medel.
Under år 2019 har förvaltningen totalt tilldelats 1 990 200 kronor från Länsstyrelsen inom ramen
för § 37.
För samtliga nu pågående § 37-insatser har förvaltningen tilldelats 5 401 400 kronor.
Ansökta och beviljade projekt 2019

Min väg till bostad 2019-09-01 – 2020-12-31
Insatsen syftar till att förhindra och avhjälpa hemlöshet hos personer med uppehållstillstånd
enligt nya gymnasielagen. Utöver aktivt arbete med boendelösningar förväntas insatsen kunna
innebära att stöd kan ges till individer i målgruppen. Malmö stad har tillsammans med Rädda
Barnen identifierat att det finns strukturella hinder för de unga vuxna som beviljats
uppehållstillstånd att etablera sig på bostadsmarknaden, vilket får konsekvenser för deras
möjligheter att fullfölja sina studier och få permanent uppehållstillstånd. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, Malmö stad och Rädda Barnen vill genom insatsen skapa förutsättningar för
att stödja individer i målgruppen med primärt fokus på boendesituationen. Efter projektets
avslut ska de unga som deltagit i projektet uppleva att de har ett stabilt boende, utökat nätverk
samt förbättrad psykisk hälsa och känsla av trygghet. De aktörer som kommer i kontakt med
målgruppen ska ha en ökad kompetens kring målgruppen och dess behov.
Medel om 600 000 kr har beviljats för genomförande av insatsen.
Insatsen delrapporteras till Länsstyrelsen 2020-03-01.
Förälder i nytt land 2019-07-01 – 2020-12-31
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens erfarenhet är att det finns behov av och efterfrågan
på ett fördjupat föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar i Malmö. Barns hälsa och utveckling
kan främjas genom att föräldrarna får stöd i sitt föräldraskap. Insatser som stärker varma
relationer och god kommunikation i familjen har stora möjligheter att förebygga problemutfall.
Insatsen syftar till att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat och långsiktigt stöd i
föräldraskapet för nyanlända föräldrar med barn upp till 18 år och därmed förbättra familjens
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livssituation och levnadsvillkor samt underlätta familjens etablering i det svenska samhället.
Medel om 800 000kr har beviljats för genomförande av insatsen.
Insatsen delrapporteras till Länsstyrelsen 2020-01-31.
Gränsgångare för inkludering 2019-09-01 – 2020-04-30
Det finns ett väl dokumenterat behov av att utveckla tjänster som främjar nyanländas hälsa, samt
kontakten mellan nyanlända och olika samhällsfunktioner. Det finns också behov av att utveckla
uppsökande arbete genom aktiviteter baserade på målgruppens behov och förutsättningar.
Insatsen syftar till att genom hälsofrämjande aktiviteter, med Lindängen i Malmö som bas,
erbjuda ett socialt sammanhang som bidrar till kontaktskapande och etablering samt att genom
tillitsfulla relationer underlätta vägledning och etablering för målgruppen. Insatsens mål är att
tillhandahålla aktiviteter som främjar hälsa/etablering för målgruppen, utveckla en
samhällsvägledande tjänst för målgruppen i anslutning till hälsofrämjande aktiviteter och
utveckla gränsgångarnas vägledande/guidande arbete.
Medel om 590 200 kr har beviljats för genomförande av insatsen.
Insatsen delrapporteras till Länsstyrelsen 2020-01-31.
Ansökta och inte beviljade projekt 2019

Strukturellt hemlösa barnfamiljer 2019-09-01 – 2020-12-31
Enligt Malmö stads hemlöshetskartläggning befann sig 509 barnfamiljer i hemlöshet i oktober
2018. Insatsens huvudsakliga syfte är att stötta strukturellt hemlösa barnfamiljer på akutboenden
för att hjälpa dem att förbättra sin boendesituation. Malmö stad och Rädda Barnen ser också ett
behov av att arbeta med att stärka familjernas möjligheter till att etablera sig och integreras i
samhället, trots att deras boendesituation är oviss och saknar långsiktighet. Detta ska göras
genom att både barn och vuxna som deltar i insatsen ska erbjudas individuellt stöd och
coachning samt aktiviteter av olika slag. Malmö stad och Rädda Barnen ser också att det finns
goda förutsättningar att stärka kopplingarna till närsamhället, genom samverkan med lokalt
föreningsliv och de som är bosatta i närområdet. Insatsen syftar också till att utveckla och stärka
samverkan mellan Malmö stad och Rädda Barnen.
Förvaltningen ansökte om 1 895 000 kr för genomförande av insatsen. Insatsen blev inte
beviljad medel.
Pågående och under perioden avslutade projekt

Ökad samverkan mellan kommun och ideell sektor 2017-09-01 – 2019-06-30
Mellan åren 2016-2019 har Malmö stad haft ett stort behov av bostäder till anvisade nyanlända. I
samband med det stora flyktingmottagandet år 2015 visades intresse från allmänheten för att
hyra ut privata bostäder eller del av privat bostad. För att kunna fånga och hantera detta intresse
behövdes resurser. Insatsen syftar till att tillsammans med Refugees Welcome Housing bygga
upp en verksamhetsmodell for att uthålligt arbeta for att ta fram fler bostäder for nyanlända hos
privatpersoner. Genom insatsen vill förvaltningen också skapa former för kontinuerlig
utvärdering och förbättrade metoder for att hitta fler bostäder och säkerställa väl fungerande
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matchning i ” privatspåret”.
Medel om 698 000 kr beviljades för genomförande av insatsen.
Insatsen har slutrapporterats till Länsstyrelsen 2019-09-25.
En kort tid efter att insatsen startades konstaterades att det inte fanns samma engagemang från
allmänheten för att hyra ut privata bostäder till flyktingar och nyanlända. I dialog med
samverkansparten och Länsstyrelsen bestämdes att ändra fokus för insatsen till att istället arbeta
med stöd i bostadssökande till nyanlända. Detta stöd har visat sig vara efterfrågat.
Erfarenheterna från insatsen har också kunnat användas i utformandet av den kommunala
verksamheten Bostadsrådgivningen.
Utökat stöd till kvotflyktingar och nyanlända anhöriga till ensamkommande unga 201809-01 – 2020-03-31
Kvotflyktingar och anhöriga till ensamkommande har ett större behov av ett individualiserat
stöd än exempelvis anhöriga till vuxen nyanländ person. Syftet med insatsen är att utveckla
långsiktiga metoder för ett förstärkt och individanpassat stöd till kvotflyktingar och anhöriga
som kommer till Sverige på anknytning till ensamkommande unga. Efter insatsens slut ska
Malmö stad ha implementerat en metod för att kunna särskilt stödja berörda familjer under den
första tiden efter att de kommit till Sverige. Metoden ska underlätta familjernas etablering i
Sverige och även underlätta familjeåterföreningen för ensamkommande unga.
Medel om 676 200 kr har beviljats för genomförande insatsen.
Insatsen har delrapporterats till Länsstyrelsen 2019-05-02.
På grund av skilda förutsättningar för projektets två målgrupper har projektet delats upp i två
spår, där det ena spåret är inriktat på kvotflyktingar och det andra på anhöriga till
ensamkommande. Arbetet med utökat stöd till kvotflyktingar har inriktats på att sätta rutiner
och utforma ett metodstöd för den personal som arbetar med mottagandet av kvotflyktingar.
Arbetet har resulterat i ett introduktionsstöd som innebär att personalen följer upp samtliga
kvotflyktingar som tagits emot i Malmö. Stödets omfattning kan variera, och i de fall behovet är
större än vad som ryms inom introduktionsstödet kontaktar personalen socialsekreterare som
gör bedömning om andra insatser behöver utredas.
Arbetet med stöd till anhöriga till ensamkommande har inledningsvis fokuserat på att identifiera
vilka svårigheter familjerna möter under sin första tid i Malmö. Arbetet har handlat mycket om
att höja kunskapen hos såväl socialtjänsten som hos de nyanlända och om att ta fram ett
informationsdokument om de steg familjen behöver gå igenom under sin första tid i Sverige.
Ett hållbart livskoncept – hållbara värden i tillfälliga lösningar 2018-09-01 – 2019-12-31
Insatsen riktar sig till nyanlända hushåll som anvisats till Malmö och getts boende i
modulfastigheter. Denna boendelösning riskerar att innebära väldigt liten kontakt med det
svenska samhället vilket kan försämra etableringen i Sverige. Insatsen syftar till att skapa socialt
hållbara boendemiljöer genom fysiska och sociala strukturer som bidrar till välmående,
delaktighet och personlig utveckling. Malmö stad samarbetar i insatsen med Rädda Barnen för
att ta fram ett arbetssätt som motverkar isolation och främjar etableringen i Sverige för
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nyanlända hushåll.
Medel om 1 710 000 kr har beviljats för genomförande av insatsen.
Insatsen har delrapporterats till Länsstyrelsen 2019-06-26.
Insatsen rymmer aktiviteter med koppling till boendemiljö, utemiljö och närmiljö. Arbetet har
under den första tiden fokuserat på insatser riktade till barnfamiljer i syfte att stärka relationerna
mellan projektet, familjerna och aktörer i närområdet. En trygghetsenkät har tagits fram för att
över tid kunna följa den upplevda tryggheten i boendemiljön och i närmiljön. Individuellt avtal
om självförvaltning har tagits fram. Kontinuerlig dialog förs med systerprojektet ”Ett hållbart
livskoncept” i Lund.
En del av insatsens grundtanke handlar om att tillhandahålla barnvänliga platser i
modulfastigheterna. Detta har möjliggjorts genom att Malmö stad avlåtit en av lägenheterna till
att bli denna barnvänliga plats. Platsen har inretts av Rädda Barnens personal och Rädda Barnen
har också möjliggjort för barn att komma och låna leksaker under de dagar lokalen är öppen.
Den barnvänliga platsen har också blivit en naturlig mötesplats för Rädda Barnen och familjerna.
Nytala - språkstödjande aktiviteter på Familjehuset Nydala 2018-09-01 – 2020-12-31
Många av de familjer som besöker Familjehuset Nydala befinner sig i en utsatt social situation, är
socioekonomiskt svaga, har bristande språkkunskaper och bristande kunskap kring hur samhället
fungerar. Detta gör att många föräldrar känner osäkerhet kring t ex vilka rättigheter/
skyldigheter de har samt på sin egen förmåga att som föräldrar och som samhällsmedborgare
kunna vara med och påverka och åstadkomma förändring. Familjehuset Nydala är en
hälsofrämjande och förebyggande mötesplats för alla familjer med barn 0-6 år. Genom att
erbjuda olika språkstödjande aktiviteter till våra besökande familjer vill verksamheten bidra till
att föräldrarna stärks i tilltron till sin egen förmåga och stödja dem så att de kan vara de
förebilder barnen behöver för att klara sig bra i livet.
Medel om 327 000 kr har beviljats för genomförande av insatsen.
Insatsen har delrapporterats till Länsstyrelsen 2019-06-25.
Insatsen har förankrats i övrig verksamhet på Familjehuset Nydala. En konkret tids- och
aktivitetsplan har visat kurs för insatsen. Föräldrasvenskan startade i januari 2019 och fortlöper.
Aktiviteter med inriktning mot kost och hälsa har genomförts med ett 40-tal deltagare.
Stora personalförändringar på Familjehuset Nydala har försvårat och påverkat insatsen. En
”samhällshörna” har inretts på Familjehuset där det finns möjlighet att ansöka om förskoleplats
direkt på den publika datorn och söka annan information. Rådrum har regelbundet funnits på
plats för individuell rådgivning.
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