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Förslag om Överenskommelse om Idéburet Offentligt
Partnerskap mellan Malmö stad och Rädda Barnen,
Region Syd.
Bakgrund
Ensamkommande barn och ungdomar har ofta erfarenheter av traumatiska
upplevelser och en otrygghet som kommer av att vara barn på flykt, utan sin familj
och med en ovisshet och oro inför framtiden. Riskfaktorerna för psykisk ohälsa,
social problematik och narkotikabruk är därför fler, samtidig som skyddsfaktorerna
är färre än för unga generellt.
Rädda Barnen har lång erfarenhet av att insatser för ensamkommande barn och
unga som syftar till ett förbättrat mottagande av målgruppen och förbättrat
psykosocialt mående. 2018 när den så kallade nya gymnasielagen röstades
igenom och många fick tillfälliga uppehållstillstånd fortsatte vi vårt arbete med de
som då hunnit bli fd ensamkommande genom att fylla 18 år eller bli
åldersuppskrivna. Målgruppen hade fortsatt en ostabil och otrygg livssituation efter
långa väntetider, flertalet avslag och inget stöd kring boende och ekonomi. Rädda
Barnen fortsatte ge psykosocialt stöd, vara trygga vuxna och stötta i frågan om
hemlöshet för att motverka de negativa effekter som kan komma från hemlöshet,
otrygg livssituation och psykisk ohälsa.
I samband med detta arbete inledde Malmö Stad och Rädda Barnen ett samarbete
i frågan om att stötta målgruppen att hitta en stabil och varaktig boendesituation
och beviljades medel för detta genom Länsstyrelsens §37-projekt. Ett gemensamt
projekt - Min väg till bostad - där målgruppen för insatsen var fd ensamkommande
med tillfälliga uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen (som numera heter
enbart Gymnasielagen). Insatsen bedömdes som framgångsrik då den mötte de
behov som identifierats och nådde fler deltagare än beräknat. Samverkan kring
målgruppen intensifierades också. En lärdom som vi tog med oss utifrån insatsen
var behovet av ett kontinuerligt stöd från trygga vuxna som har ett holistiskt
arbetssätt där individen stöttas utifrån var hen befinner sig, ett arbetssätt som
redan använts inom Rädda Barnen genom metoden Min väg och som projektet
kunde jobba vidare med.
I dagsläget är många ur målgruppen på väg att avsluta studier under detta och
nästa år och ge sig ut i arbetslivet. Rädda Barnen driver ett projekt som heter Ung
Kraft som syftar till att stötta målgruppen att komma ut i arbete genom att ge
jobbcoachning, skapa nätverk inom arbetslivet och fokusera på psykosocialt stöd
genom hälsoträffar både i grupp och enskilt. I projektet utgår vi från individens
behov och stöttar även i kontakter med myndigheter och att förstå de olika
processer som finns och hur de hänger samman.
Genom sitt mångåriga arbete och engagemang åtnjuter Rädda Barnen ett högt
förtroende bland barn och unga. Genom tidigare projekt för målgruppen i Malmö
har Rädda Barnen byggt upp ett nätverk både inom civil samhället med andra
aktörer som möter målgruppen och med målgruppen själva. Många ur målgruppen
vänder sig till Rädda Barnen när det har behov av stöd och det är låga trösklar för

2 (3)
att komma i kontakt med processledarna i Ung Kraft som finns tillgängliga där
målgruppen är både på sociala medier och olika mötesplatser och på de tider de
kan träffas.
En svårighet för den målgrupp IOP skulle rikta sig till är att de enbart har 6 månader
på sig efter avslutad utbildning att hitta en varaktig anställning på minst 2 år för att
ha möjlighet att stanna i Sverige. Detta är svårt även för de unga som redan har
nätverk och andra basala förutsättningar, så som boende och hälsa, på plats.
Rädda Barnen arbetar förebyggande med socialt hållbar etablering genom att
stärka individens självförtroende, självkänsla och kompetenser och egenkraft för
att skapa förutsättningar till långsiktig integration och etablering på
arbetsmarknaden. Vi ser stora behov i samhället, även efter november 2021 då
Ung Kraft avslutas, av att fortsatt stärka målgruppens möjlighet till anställning för
att de inte ska riskera att hamna i utanförskap.
Målgruppen vittnar om en stark vilja att vara en del av det svenska samhället och
bidra genom att studera och arbeta. Men deras möjligheter påverkas av att det
varit med om svåra händelser, att de fortfarande lever i en otrygg tillvaro och har
en oviss framtid. Enligt statistik från Migrationsverket i april 2022 rör det sig om
totalt 130 individer som fortsatt inte fått permanent uppehållstillstånd och där
majoriteten går ut skolan under 2022-2023. Dock sker viss inflytt, och i mindre
utsträckning utflytt, så statistiken kan komma att variera något under åren.
Parter
Malmö stad, organisationsnummer ……
Rädda Barnen, Region Syd, organisationsnummer 802002-8638
Syftet med partnerskapet
Syftet med ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är att genom samverkan skapa
ett större mervärde än vad de enskilda parterna kan göra med befintliga
verksamheter eller insatser på egen hand. Ett IOP ger ökade möjligheter för båda
parter att uppfylla syfte och mål.
Genom den här överenskommelsen mellan Rädda Barnen och Malmö Stad skulle
självförsörjning och en hållbar etablering på arbetsmarknaden möjliggöras för
målgruppen. Att fortsätta bygga vidare på den samverkan som byggts upp mellan
Malmö Stads arbetsmarknadsavdelning och Rädda Barnen med fokus på
målgruppen gör att vi kan dra nytta av de olika parternas styrkor och uppnå bättre
resultat än om arbetet utförs var för sig. Genom IOP kan vi förebygga utanförskap,
arbetslöshet och eventuell papperslöshet med medföljande konsekvenser för
samhälle och individ.
Då arbetsmarknadsavdelningen i Malmö Stad har bättre förutsättningar att stötta
kring att söka jobb och komma in i arbetslivet ser vi att ett IOP skulle innebära
vinster för båda. Tillsammans kan vi jobba utifrån ett helhetsperspektiv, något vi
sett i tidigare och nuvarande projekt är en nyckel till framgång.
Arbetsmarknadsavdelningen fokuserar på jobbcoachning och Rädda Barnen
jobbar med egenmakt och självkänsla och arbetare nära individens eventuella
nätverk i skolor och bland ideella. Rädda Barnen kan också dra nytta av sin långa
kompetens inom psykosocialt stöd och genom det förtroende vi åtnjuter från
målgruppen nå de personer som är svåra för myndigheter att nå. På så sätt kan vi
lotsa dem till Arbetsmarknadsavdelningens insatser och samtidigt stötta individen
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så att hen kan tillgodogöra sig de insatser som Arbetsmarknadsavdelningen
erbjuder.
Insats/Uppdrag
Förslaget för IOP är att Malmö stads Arbetsmarknadsavdelning och Rädda Barnen
Region Syd samverkar genom att Arbetsmarknadsavdelningen stöttar målgruppen
med jobbcoachning och Rädda Barnen stöttar med psykosocialt stöd. Detta för att
förebygga utanförskap och möjliggöra hållbar etablering på arbetsmarknaden.
För detta bedömer Rädda Barnen att det skulle behövas 100% tjänst (uppdelad
på 1-2 personer) på Rädda Barnen som fokuserar på psykosocialt stöd, samt viss
verksamhetskostnad.

