Överenskommelse om Idéburet
offentligt partnerskap
Rädda Barnens Riksförbund och arbetsmarknads- och socialnämnden, Malmö
stad
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1 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 insatser för ensamkommande barn och
unga som syftar till ett förbättrat mottagande av målgruppen och förbättrat
psykosocialt mående. År 2018, när den så kallade nya gymnasielagen (SFS
2017:353) röstades igenom och många fick tillfälliga uppehållstillstånd, fortsatte
organisationen arbeta med de som då hunnit bli före detta 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.
År 2019 beviljades Rädda Barnen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen
(strategiska avdelningen) §37 medel av Länsstyrelsen för projektet Min väg till
bostad (projekttid 1 september 2019 till 31 december 2020). Syftet med
projektet var att stötta målgruppen med att hitta en stabil och varaktig
boendesituation. Insatsen bedömdes som framgångsrik då den mötte de behov
som identifierats och nådde fler deltagare än beräknat.
Sedan 2020 har Rädda Barnen nationellt drivit AMIF-projektet (EU:s Asyl-,
migrations- och integrationsfond) Ung Kraft på åtta platser i Sverige. Detta
projekt 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 ungdomarnas 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 i Malmö med tillfälligt uppehållstillstånd enligt gymnasielagen.
Majoriteten av dessa avslutar sina studier under 2022 och 2023. Rädda Barnen
arbetar med flera av dem inom ramen för Ung Kraft och ser stora behov av att
kunna fortsätta jobba med målgruppen och stärka deras möjligheter till
anställning även efter projektets avslut.
Enligt Gymnasielagen har målgruppen enbart 6 månader på sig efter avslutad
gymnasieutbildning att hitta en varaktig anställning på minst 2 år för att få
permanent uppehållstillstånd. Detta är en mycket stor utmaning för
ungdomarna.
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 som enkelt att komma i kontakt med
projektmedarbetarna i Ung Kraft.
Rädda Barnen och enheten för arbete och studier unga (EASU Ung Malmö)
har sedan ett par år tillbaka samverkat kring målgruppen när det varit möjligt
utifrån lagens förutsättningar. Tillsammans har parterna tagit fram
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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 en överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap för att kunna fortsätta samverka på ett effektivt
sätt även när Ung Kraft avslutas.
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2 Avtalsparter
Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan de inom
överenskommelsen berörda parterna.
Rädda Barnens Riksförbund
Ledebursgatan 5
21155 MALMÖ
Organisationsnummer: 802002-8638
Kontaktperson: Sara Svensson, Regionchef Rädda Barnen
079024043, sara.svensson@rb.se
Arbetsmarknads- och socialnämnden, Malmö stad
205 80 MALMÖ
Organisationsnummer 212000–1124
Kontaktperson: Truls Hallin, enhetschef
0729–634893, truls.hallin@malmo.se

3 Värdegrund
Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar,
öppenhet och dialog som karaktäriseras av ansvarstagande, ömsesidig tillit,
lyhördhet och förståelse. Även långsiktighet, transparens och acceptans för
kritik är centrala i värdegrunden som detta avtal vilar på. Vidare bygger avtalet
på varsam och respektfull hantering av de medel som möjliggör verksamheten.
Det offentliga stöd som möjliggör partnerskapet utgår ifrån Malmö stads regler
och riktlinjer för Malmö stads stöd till idéburen sektor. Parterna till denna
överenskommelse förbinder sig att följa dessa riktlinjer.

4 Syfte med partnerskapet och verksamheten
Syftet med partnerskapet 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.
4.1 Målgrupp
Unga som befinner sig i Malmö med tillfälligt uppehållstillstånd enligt
Gymnasielagen.
4.2 Verksamhet som partnerskapet omfattar
Rädda Barnen ansvarar 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.
Som en del i att skapa hållbara stödstrukturer kring ungdomarna bidrar Rädda
Barnen också till partnerskapet genom att utbilda och informera medarbetare i
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Malmö stad om Gymnasielagens ramverk samt målgruppens behov och
förutsättningar.
Se Bilaga Arbetssätt Rädda Barnen IOP för beskrivning av föreningens arbetssätt.
Enheten för arbete och studier unga (EASU) 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.
EASU bidrar även med samordning och kontaktvägar till förvaltningens övriga
verksamheter samt parterna inom samverkansplattformen Ung Malmö.
4.3 Mål
Det övergripande syftet med partnerskapet är att förebygga utanförskap,
arbetslöshet och eventuell papperslöshet med medföljande negativa
konsekvenser för individ och samhälle.
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.
Delmål 1: ta fram strukturer och rutiner för samverkan för att ge målgruppen
adekvat stöd för att erhålla en hållbar anställning.
Delmål 2: ta fram en plan för gemensamt lärande och kompetensutveckling.
Delmål 3: Samverka kring cirka 20 individer löpande.

5 Organisation och samverkan
För avtalet och den verksamhet som bedrivs ska en styrgrupp inrättas.
Styrgruppen ska bestå av representanter från Rädda Barnen och enheten för
arbete och studier unga. Styrgruppsmöten ska hållas minst 2 gånger per år eller
vid behov. Rädda Barnen är sammankallande till dessa möten och ansvarar för
dokumentation av styrgruppens arbete.

6 Ekonomi
Arbetsmarknads- och socialnämnden finansierar partnerskapet med 799 250 kr.
Dessa medel ska täcka en tjänst på Rädda Barnen samt övriga kostnader
kopplat till överenskommelsens verksamhet.
Se Bilaga Budget IOP Malmö Unga som har kommit ensamma för fullständig budget.
Enheten för arbete och studier unga bidrar med arbetstid för en
arbetsmarknadssekreterare. Genom arbetsmarknadssekreteraren får deltagarna
tillgång till de kommunala arbetsmarknadsinsatserna.
Rädda Barnen bidrar med sin kunskap och erfarenhet från tidigare arbete med
målgruppen, nätverk och etablerad samverkan med andra aktörer av betydelse
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för måluppfyllelsen i överenskommelsen samt interna stödfunktioner
(handledning, ekonomistöd, asylrätt med mera) kopplade till den medarbetare
som arbetar i partnerskapet. Utöver det bidrar Rädda Barnen med
effektmätningsverktygen Mina Svar och Direktödsenkät.
Rädda Barnen fakturerar arbetsmarknads- och socialförvaltningen och medel
utgår gentemot faktura utifrån följande betalningsperioder
1 december 2022 till 31 maj 2023, 1 juni 2023 till 30 november 2023.
Ekonomiska förändringar ska meddelas respektive part skriftligen minst 6
månader innan avtalet löper ut.
Det står Rädda Barnen fritt att ansöka om bidrag från andra samarbetsaktörer
eller bidragsgivare, dock får ej annan finansiering förekomma för samma insats.
Rädda Barnens hela ekonomi ska vara transparent och tydlig för alla inblandade
parter.

7 Uppföljning
Uppföljning av partnerskapet och verksamheten sker kontinuerligt på
styrgruppens sammanträden. Rädda Barnen kommer följa upp verksamheten
med deras effektmätningsverktyg Mina svar och Direktstödsenkät.
Rädda Barnen ansvarar för att vid avtalstidens slut sammanställa en rapport.
Rapporten ska innehålla en redogörelse för verksamheten och dess
måluppfyllelse samt en ekonomisk redovisning. Rapporten delges
arbetsmarknads-och socialförvaltningen.
Enheten för arbete och studier unga är ansvarig för uppföljningen av
partnerskapet å arbetsmarknads- och socialförvaltningens vägnar.
All statistik ska redovisas ålders- och könsuppdelad.

8 Period för avtalet
Överenskommelsen avser perioden 1 december 2022 till 30 november 2023.
Överenskommelsen upphör därefter utan krav på föregående uppsägning så
vida inte avtalet förlängs enligt nedan.
Överenskommelsen kan förlängas med 1 år. Båda parter ska skriftligen
godkänna en sådan förlängning av överenskommelsen senast 3 månader innan
överenskommelsen upphör.
Detta avtal gäller under förutsättning att arbetsmarknads- och socialnämnden
godkänt avtalet genom lagakraftvunnet beslut.

9 Omförhandling, hävningsrätt samt tvist
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelse i denna
överenskommelse.
Ändringar i överenskommelsen ska vara skriftliga och godkännas av bägge
parter för att vara giltiga.
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Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna
innan förändringarna genomförs föra en dialog och godkänna förändringarna.
Part kan häva detta avtal om motpart brister i sina åtaganden på ett allvarligt
sätt och rättelse inte sker utan dröjsmål. Vid händelse av att avtalet hävs kan
part bli återbetalningsskyldig för delar eller hela summan utbetalda medel.
Om tvist uppstår ska denna i första hand lösas genom dialog mellan
avtalsparterna. I annat fall ska tvisten lösas i allmän domstol.

10 Sekretess
Parterna är medvetna om att arbetsmarknads- och socialförvaltningen Malmö
stad, har att följa offentlighets- och sekretesslagen vad gäller allmänna
handlingar.
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11 Underskrift
Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar där parterna
tagit var sitt original.
Malmö 2022-___- ___

Malmö 2022- ___ - ___

För arbetsmarknads- och
socialförvaltningen

För Rädda Barnen

Britt-Marie Pettersson

Sara Svensson

Förvaltningsdirektör
Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, Malmö stad

Regionchef
Rädda Barnens Riksförbund,
Region syd

9(9)

