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Rädda Barnen: Initiativ Idéburet offentligt partnerskap Rädda Barnen
ASN-2022-8678
Sammanfattning

Föreliggande ärende avser ett förslag på överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap
med den ideella föreningen Rädda Barnens Riksförbund (orgnr: 802002-8638).
Överenskommelsens syfte och mål är att i samverkan skapa ett större värde än vad de enskilda
parterna kan göra i befintliga verksamheter, var och en för sig, för att förebygga utanförskap och
möjliggöra en hållbar etablering på arbetsmarknaden för unga som befinner sig i Malmö med
tillfälligt uppehållstillstånd enligt Gymnasielagen (SFS 2017:353).
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås finansiera överenskommelsen med 799 250 kr
under avtalstiden.
Föreslagen överenskommelse avser perioden 1 december 2022 till 30 november 2023 med
möjlighet till förlängning 1 år.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget av överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö
stad och Rädda Barnens Riksförbund (orgnr: 802002-8638) och avsätter 799 250 kr
under avtalstiden till föreningen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.

Beslutsunderlag
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2022-08-04





Förslag om Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap mellan Malmö stad och
Rädda barnen
Förslag IOP Rädda barnen
G-Tjänsteskrivelse ASN 220831 Förslag Överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap Rädda Barnens Riksförbund
Budget IOP Malmö Unga som har kommit ensamma
Arbetssätt Rädda Barnen IOP
Förslag Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap Rädda Barnens Riksförbund
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2022-08-09
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2022-08-16
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-08-31
Beslutet skickas till

Rädda Barnens Riksförbund
Ärendet

Bakgrund
Rädda Barnens Riksförbund har lång erfarenhet av att arbeta med och genomföra insatser för
ensamkommande barn och unga som syftar till förbättrat mottagande av målgruppen och
förbättrat psykosocialt mående. Organisationen har sedan 2018 med stöd av externfinansierade
projektmedel arbetat med målgruppen unga med tillfälligt uppehållstillstånd enligt
Gymnasielagen (SFS 2017:353).
Sedan 2020 har Rädda Barnen drivit AMIF-projektet (EU:s Asyl-, migrations- och
integrationsfond) Ung Kraft på åtta platser i Sverige, varav Malmö är en av dessa.
Projektet syftar till att stötta målgruppen att komma ut i arbete genom jobbcoachning, att skapa
nätverk inom arbetslivet och med psykosocialt stöd. Projektet utgår från ungdomarnas behov
och stödjer dem i kontakten med myndigheter, samt ökar deras kunskap och förståelse för de
olika myndigheter och lagrum som de berörs av. Ung Kraft avslutas 30 november 2022 och det
finns ingen möjlighet till förlängning inom ramen för AMIF.
Enligt Migrationsverkets statistik från april 2022 befinner sig totalt 130 individer med tillfälligt
uppehållstillstånd i Malmö enligt Gymnasielagen. Majoriteten av dessa avslutar sina studier under
2022 och 2023. Enligt Gymnasielagen har målgruppen 6 månader på sig efter avslutad
gymnasieutbildning att hitta en varaktig anställning på minst 2 år för att få permanent
uppehållstillstånd.
Rädda Barnen arbetar med flera av dem inom ramen för Ung Kraft i Malmö och ser stora behov
av att kunna fortsätta jobba med målgruppen och stärka deras möjligheter till anställning.
Rädda Barnen och förvaltningens arbetsmarknadsinsatser för unga vuxna 18-29 år har sedan ett
par år tillbaka samverkat kring målgruppen när det varit möjligt utifrån lagens förutsättningar.
Tillsammans har parterna tagit fram gemensamma arbetssätt och rutiner för att i samverkan
kunna stötta målgruppen till en hållbar etablering på arbetsmarknaden.
Mot bakgrund av detta har parterna arbetat fram ett förslag på en överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap för att kunna fortsätta samverka på ett effektivt sätt även när
projektet Ung Kraft avslutas.
Överenskommelsen
Syftet med överenskommelsen är att i samverkan skapa ett större värde än vad de enskilda
parterna kan göra i befintliga verksamheter, var och en för sig, för att förebygga utanförskap och
möjliggöra en hållbar etablering på arbetsmarknaden för målgruppen unga som befinner sig i
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Malmö med tillfälligt uppehållstillstånd enligt Gymnasielagen.
Målet med överenskommelsen är att i samverkan erbjuda målgruppen samordnat och parallellt
stöd från Rädda Barnen och enheten för arbete och studier unga i syfte att skapa förutsättningar
för en hållbar etablering på arbetsmarknaden. Partnerskapet har tre delmål:




Ta fram strukturer och rutiner för samverkan för att ge målgruppen adekvat stöd för att
erhålla en hållbar anställning.
Ta fram en plan för gemensamt lärande och kompetensutveckling.
Samverka kring cirka 20 individer löpande.

I det samordnade och parallella stödet ansvarar Rädda Barnen för att ge målgruppen
psykosocialt stöd. Det innefattar arbete med att stärka individens egenmakt och självkänsla.
Stödet från Rädda Barnen innefattar också samverkan med andra aktörer kring individen så som
skola, civilsamhällesaktörer och andra myndigheter. Rädda Barnen bidrar också med sitt
förtroende hos målgruppen som de åtnjuter efter mångårig erfarenhet av att ha arbetat med
målgruppen.
Förvaltningens verksamheter med arbetsmarknadsinsatser gentemot unga vuxna 18-29 år
ansvarar för målgruppens arbetsmarknadsplanering. Det innefattar arbetsmarknadscoachning,
rekrytering, jobbcoachning, vägledning, och matchning till arbete. Även andra
arbetsmarknadsinsatser kan bli aktuella beroende på de individuella behoven. Verksamheten
bidrar även med samordning och kontaktvägar till förvaltningens övriga verksamheter samt
parterna inom samverkansplattformen Ung Malmö.
Som en del i att skapa hållbara stödstrukturer kring ungdomarna bidrar Rädda Barnen också till
partnerskapet genom att utbilda och informera medarbetare i Malmö stad om gymnasielagens
ramverk samt målgruppens behov och förutsättningar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden finansierar partnerskapet med 799 250 kr. Dessa medel
täcker en heltidstjänst på Rädda Barnen samt övriga kostnader kopplat till överenskommelsens
verksamhet. Överenskommelse avser perioden 1 december 2022 till 30 november 2023 med
möjlighet till förlängning 1 år.
Förvaltningens övervägande

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att en överenskommelse om Idéburet
offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialnämnden och Rädda Barnens
Riksförbund skapar möjligheter att arbeta med och erbjuda målgruppen samordnat och parallellt
stöd.
Rädda Barnens verksamhet för målgruppen kompletterar arbetsmarknads- och socialnämndens
arbetsmarknadsinsatser och en överenskommelse om partnerskap ökar och stärker målgruppens
möjligheter till en hållbar etablering på arbetsmarknaden.
Rädda Barnen i Malmö har genom åren byggt upp ett förtroende och nätverk med såväl
målgruppen som med andra civilsamhällesaktörer som också arbetar med unga vuxna. Många
unga i utsatt ställning vänder sig till Rädda Barnen när de har behov av stöd och de upplevs av
dom som enkelt att komma i kontakt med projektmedarbetarna i Ung Kraft.
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Förvaltningen bedömer att partnerskapet möjliggör för Rädda Barnen att fortsätta ge
målgruppen psykosocialt stöd, bibehålla målgruppens förtroende samt möjligheter att fortsätta
arbeta med uppbyggda nätverk och kontakter.
Det finns en tillit och god dialog mellan överenskommelsens parter vilket bidrar till ett gynnsamt
samverkansklimat och goda förutsättningar att nå överenskommelsens målsättningar. Rädda
Barnens Riksförbunds engagemang, erfarenhet och kunskap av att arbeta med målgruppen
skapar goda förutsättningar för kunskapsöverföring och ett gemensamt lärande under
partnerskapet.
Förvaltningen bedömer att förslaget till överenskommelse uppfyller kraven för arbetsmarknadsoch socialnämndens riktlinjer för stöd och bidrag till Idéburen sektor gällande IOP (ASN-20214461).
Barnrättsperspektiv
Förvaltningens bedömer att överenskommelsen om Idéburet offentligt partnerskap utgår från ett
helhetsperspektiv i bedömning av deltagarens stödbehov och insats.
I det fall barn finns i deltagarens omvårdnad ska särskild vikt fästas vid frågor gällande deras
livssituation. Genom partnerskapet skapas förutsättningar för att dessa eller framtida barn ska
växa upp i sammanhang där föräldern eller föräldrarna är självförsörjande, vilket utgör en stark
skyddsfaktor för barnen.
Rädda Barnen bedöms av förvaltningen vara särskilt lämpade som samverkanspart kring frågor
som berör alla barns rättighet att utvecklas och växa upp i trygghet. Arbetet kommer genomsyras
av organisationens gedigna erfarenhet och kompetens av att arbeta och förbättra
levnadsvillkoren för barn och unga.
Jämställdhetsperspektiv
Förvaltningen bedömer att Rädda Barnen arbetar medvetet och aktivt för att motverka att
könsnormer inte ska påverka individens möjligheter för insatser och stöd. Detta är ett viktigt
perspektiv för förvaltningen såväl för samarbetet och förslaget till överenskommelse om
idéburet offentligt partnerskap.
Ekonomiska konsekvenser
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap innebär inga nya kostnader för nämnden
utan kommer 2023 påverka det budgetutrymme som finns för stöd till idéburen sektor inom
arbetsmarknadsområdet.
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att ingå överenskommelse om Idéburet offentligt
partnerskap tillsammans med den ideella föreningen Rädda Barnens Riksförbund i enlighet med
beslutsunderlaget Förslag överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap Rädda Barnens
Riksförbund.
Ansvariga

Marcus Eriksson Avdelningschef
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Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

