Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap –

Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg
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Bakgrundsförutsättningar för avtalet
I september 2012 undertecknades en Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs
Stad och organisationer inom social ekonomi. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart
Göteborg genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Målet är
att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom
välfärdsutvecklingen. Ett Idéburet - offentligt partnerskap (IOP) ger möjlighet för båda
parter att uppfylla syfte och mål.
Antalet ensamkommande barn som kom till Sverige för att söka asyl ökade kraftigt under 2015.
Enligt Migrationsverkets prognos beräknades i början av 2015 att cirka 7 800 ensamkommande barn
kommer att söka asyl i Sverige under 2015. Det blev 35 000 ensamkommande som sökte asyl i
Sverige. Under 2015 anvisades 1698 ensamkommande till Göteborg. 1 april 2016 trädde i kraft en ny
anvisningsmodell och Göteborgs stad får 39.85 promille anvisade av de ensamkommande som söker
asyl i Sverige.
Social resursförvaltningen har av staden fått i uppdrag att planera för en successiv ökning av
boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Behovet av boende och stöd
bedöms ligga på en hög nivå under åtskilliga år.
Grundtanken med IOP- Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg är att skapa
goda förutsättningar för ensamkommande barn och erbjuda en trygg uppväxtmiljö. Tillsammans vill
vi sträva efter att de ensamkommande barnen får en bästa tänkbara första tid i Göteborg och
Sverige. Målet för verksamheten är att ge barnen och ungdomarna en helhetslösning och ett varmt
välkomnande som innefattar boende och omsorg. Överenskommelsen integrerar boende med ett
sammanhållet arbete kring möjlighet till meningsfull fritid och samhällsintegration genom
volontärverksamheter, psykosocialt stöd och arbetsträning. Tanken är att skapa ett varmt
mottagande och hjälpa dem skapa ett nätverk som ger stabilitet, trygghet och positiv utveckling.
Verksamheten kommer att utformas på ett sätt som säkerställer barns delaktighet, utifrån artikel 12 i
FN:s deklaration om barns rättigheter.
Att arbeta med människor i utsatta situationer ställer extra höga krav på professionalitet. Inom IOPMottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg, vill vi erbjuda en god och
professionell omsorg samt skapa förutsättningar för meningsfull fritid.
Verksamheten bygger på nära samverkan mellan olika partners med ansvar för målgruppen. Den
idéburna sektorn är bärare av en vision om ett medmänskligare samhälle och alla människors rätt till
ett värdigt liv. Den offentliga sektorn ansvarar för beslut om placering i lämpligt boende och bidrar
med stora delar av finansieringen. Inom IOP Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i
Göteborg samarbetar aktörer från den idéburna sektorn med aktörer från den offentliga sektorn.

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap
Insatser för ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg.

Målgruppen och syfte
Målgruppen är ensamkommande barn och ungdomar mellan 13 - 20 år. Syftet med
överenskommelsen är att erbjuda ett bra mottagande och skapa goda förutsättningar till integration
för ensamkommande barn i Göteborg. Detta genom trygga uppväxtförhållanden i hemlika miljöer
med integrerade mervärdesinsatser av olika slag.
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Värdegrund
Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog som
karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet, förståelse. Även långsiktighet, transparens och acceptans
för kritik är centrala i värdegrunden som denna överenskommelse vilar på. Vidare bygger
överenskommelsen på varsam och respektfull hantering av de offentliga medlen som möjliggör
verksamheten.
Samverkande parter behöver ha en samsyn kring arbetsmetoder och förhållningssätt. Den
gemensamma värdegrunden tar sig uttryck i hur vi bemöter varje barn/ungdom och är en
förutsättning för att lyckas med verksamheten.
Den gemensamma värdegrund som varje samverkande part förväntas dela och bära utgår från tre
källor:
1. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Här fastslås människans lika värde och lika
rättigheter.
2. FN:s deklaration om barns rättigheter (barnkonventionen). Här fastslås exempelvis att
flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp samt att varje barn har rätt till lek, vila och fritid.
3. Göteborgs Stads policy om mångfald och jämställdhet. Här fastslås att alla, oberoende av
kön, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i
livet. Mångfald är en framgångsfaktor för såväl ekonomisk utveckling som social
sammanhållning och utgör därmed en av förutsättningarna för hållbar socialutveckling.
Samarbeten mellan de samverkande parterna ska kännetecknas av öppenhet och gemensamt
lärande och parterna förbinder sig att:
• Sträva efter ett öppet, flexibelt och prestigelöst förhållningssätt till varandra som
samverkansparter.
•

Samverka för ett gemensamt lärande kring målgruppen och metoder, för utveckling av
arbetsmetoder och för att sprida erfarenheterna vidare.

Personal på boenden och i de övriga insatserna ska regelbundet föra samtal om
värdegrundsrelaterade frågor i personalgruppen och tillsammans med barnen och ungdomarna. Hur
arbetet med värdegrundsrelaterade frågor bedrivs i verksamheten konkretiseras i bilagor för
respektive insats.

Partners
Detta IOP är inrättat mellan:
Offentlig sektor: Social resursförvaltning - Göteborgs Stad
Idéburen sektor: Ingående organisationer från idéburen sektor är: Röda Korset, Rädda Barnen,
Göteborgs Räddningsmission, Bräcke diakoni, Individuell Människohjälp, Skyddsvärnet i Göteborg,
Reningsborg i Göteborg, Göteborgs Stadsmission och Karriär-Kraft Service.
Samtliga organisationer är icke vinstdrivande, partipolitiskt obundna och arbetar utifrån alla
människors lika värde. Organisationernas arbete utgör såväl ett mervärde för de människor de
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möter, som ett komplement till Göteborgs Stads ordinarie verksamheter genom en form som de
offentliga aktörerna inte kan erbjuda.

Parternas inbördes relation
Undertecknande parter i detta avtal betraktas som självständiga och jämbördiga aktörer. Varje parts
integritet och oberoende ska respekteras. Parterna ansvarar var för sig för sin insats i arbetet och
varje parts särart och mervärde ses som en tillgång för partnerskapet.

Avtalets form och utgångspunkt
De avtalade verksamheterna ska utgå från politiska beslut som:
•
•
•

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi.
Kommunfullmäktiges budget samt mål och inriktningsdokument
Lagstiftningar kring målgrupp

Denna överenskommelse reglerar mål, syfte, värdegrund för arbetet med målgruppen. Till detta
övergripande partnerskapsavtal knyts specifika insatser formulerade i avtalet och specificerade i
bilagor. Insatserna kan vid behov och över tid förändras, bytas ut eller helt utgå utan att det Idéburna
Offentliga Partnerskapet behöver omförhandlas, under förutsättning att avtalets mål, syfte,
värdegrund för arbetet med målgruppen inte förändras.
I bilagorna beskrivs de specifika insatserna, dess innehåll, upplägg, tidsperiod samt ekonomiska
förutsättningar. I bilagorna beskrivs också de olika organisationernas mervärdesinsatser vid
uppstarten och mervärdesinsatser som är möjliga att utveckla. Bilagorna utgör en del av
partnerskapet.
Vardera avtalsparten bär ansvaret för sin del av insatserna såsom de beskrivs i särskild bilaga.
Social resursförvaltning bär ansvaret för att skapa förutsättningar för god samverkan med
kommunens egna verksamheter såsom skola, socialtjänst och fritidsverksamheter.

Samverkan med relaterade insatser
Undertecknande parter ska bidra med att utveckla samverkan med relaterade insatser för de
ensamkommande barnen och ungdomarna såsom kommunens insatser kring mottagande, stöd,
skola, gode män, etc.

Mål och avtalade insatser
Övergripande målsättning:
Målet med IOP- Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg är att genom
samverkan mellan olika idéburna organisationer och Göteborgs Stad skapa en extra dimension av
goda förutsättningar för ensamkommande barn och ungdomar. Partnerskapet ska erbjuda barnen
och ungdomarna en helhetslösning och ett varm välkomnande som integrerar boende med ett
sammanhållet arbete kring möjlighet till meningsfull fritid och samhällsintegration genom
volontärverksamheter, psykosocialt stöd och arbetsträning.
4

Verksamheten ska vara präglad av professionalitet, engagemang och hjärta – och att där dra nytta av
de ingående parternas yrkeskunskaper, starka volontärsnätverk och långsiktiga medmänskliga
engagemang. Målet är dessutom ett gemensamt lärande och metodutveckling som på sikt kan sprida
sig både geografiskt till andra platser i Sverige men också avseende upplägg och innehåll till andra
aktuella samhällsutmaningar i Göteborg.
Omfattningen gällande antal boendeplatser beräknas till minst 200 och kommer att revideras
kontinuerligt.

Målgruppens delaktighet
Genom ett rättighetsbaserat förhållningssätt som utgår från FN´s deklaration om mänskliga
rättigheter utvecklas mervärdesinsatser utifrån barnens och ungdomarnas behov.
Förhållningssättet innebär att vi arbetar enligt principerna om:
•
•

•
•

Deltagande, alla har rätt till ett aktivt fritt och meningsfullt deltagande i beslut som har att
göra med utveckling i barnens och ungdomarnas egna liv och i samhället.
Icke-diskriminering, ingen ska diskrimineras på grund av etnicitet, hudfärg, kön språk,
religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning,
egendom, börd eller ställning i övrigt.
Ansvarsutkrävande, stärka barnens och ungdomarnas förmåga att i organiserad form få
kunskap om hur de kan hävda sina rättigheter.
Öppenhet och insyn, öppenhet och insyn är en förutsättning för att människor ska kunna
ställa de ansvariga till svars, vilket innebär en öppen och kontinuerlig kommunikation
gentemot alla parter.

Delaktighetsaktiviteter baserat på egenmakt . Delaktighetsbegreppet är komplext och inrymmer
flera dimensioner. Det handlar både om att " få vara med" och kunna utöva inflytande (Elvstrand,
2009). Vårt partnerskap ska aktivt jobba med båda dessa dimensioner. Vilka verksamheter som
startas/utvecklas baseras på egenmakt och utifrån det vill vi upplåta de möjligheter som våra
organisationers strukturer och arbetssätt (frivillighet) har att erbjuda utifrån målgruppens eget
formulerade behov. Delaktighetsaktiviteterna handlar om att målgruppen ska formulera och
realisera sina egna idéer.

Hem för ensamkommande
De i partnerskapet ingående organisationerna erbjuder boende och omsorg inom olika boende
former: HVB-boende, stödboende, träningslägenheter och boende med inriktning inom psykiatri.
HVB hem enligt HVB förordningen: Ett HVB är en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot
enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende. När ett HVB tar emot målgruppen
ensamkommande barn är syftet med verksamheten att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran.
Boende med inriktning inom psykiatri: Boendet ska förutom de insatser som ingår i hem för
ensamkommande barn/ungdomar erbjuda en boendeform med:
- Ökad personaltäthet per barn/ungdom
- Psykiatrikompetens hos arbetsledning och personal
- Specialiserat stöd för minskad psykisk ohälsa
Den gemensamma målsättningen är att boendet beläggs så att risken för ökad ohälsa förebyggs hos
de som bor där sedan tidigare. Ytterst fattar verksamhetschefen för boendet beslut om placering.
Kraftigt reducerad ersättning utgår för obelagd plats
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Barnen och ungdomarna ska erbjudas ett tryggt och bra hem som inkluderar tillsyn, omsorg, boende
och fritidssysselsättning. Barnen och ungdomarna ska förberedas för ett självständigt liv utifrån sina
individuella förutsättningar. Boendet ska lägst erbjuda en standard omfattande:
•
•
•
•
•

Eget rum (som huvudregel)
Gemensamt kök, toalett och våtutrymmen (kan delas, men separat för pojkar och flickor)
Gemensamhetsutrymmen
Tillgång till dator, internet, telefon och TV
Samtliga boenden får en kontaktman som har ett utökat ansvar för individens omsorg
och utveckling.

Hem för minderåriga ska vara bemannat dygnet runt, nattetid med sovande jour eller utifrån de
nationella riktlinjer som gäller. Boendepersonal ska aktivt stödja skolarbete, arrangera för hälso- och
sjukvårdsbesök, hjälpa till med att arrangera tolkstöd vid behov och allmänt underlätta integration i
svenska samhället. Placering av barnen/ungdomarna på boendeplatserna görs av Göteborgs Stad.
Stödboende är en ny tillståndpliktigt boendeform som följer Socialstyrelsens föreskrifter. Stödboende
är ett eget boende där ungdomar lever självständigt med anpassat stöd och träning som ger
förutsättningar att planera inför ett självständigt framtida liv/vuxen livet. Stödboende är för ungdomar i
åldern 16- 20 år. För ungdomar i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett
stödboende.

Boendet ska lägst erbjuda en standar omfattande:
• Stöd från personal i form av kontaktman som har en utökat ansvar för individen
omsorg och utveckling
• Hyra, El, försäkring och en gångs hemutrustningsbidrag på ca 7500 kr.
• Månadsbidrag enligt ekonomi rutiner i Ensamkommande unga Göteborgs vilken
grunder sig på försörjningsnormer.
• Förutom månadsbidraget betalar boendena för extra tilläggskort på Västtrafik och
fritidsladdning
• Bidrag till fritidsaktiviteter 1000 kr per termin
• Receptbelagd medicin inom högkostnadsskyddet, sjukvård (om inlagd på sjukhus),
bidrag till glasögon (upp till 1 500 kr).
• Även ett engångsbelopp i form av startbidrag för kläder och skor på 3 000 kr när
en asylsökande ungdom kommer till ett boende utbetalas.
Inkomst från arbete
Om en ungdom arbetar och har tjänat ihop mer än ett prisbasbelopp (44 500 kr för 2013) under året
(januari – december) kan det påverka månadsbidraget. Då kan motsvarande lön för den månaden
dras av från månadsbidraget.

Organisationerna som driver boende ska tillse att dessa drivs i enlighet med gällande lagar samt de
allmänna råd och föreskrifter som finns i Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU,
LVM och LSS, SOSFS 2011:09. Dokumentation ska ske renligt gällande lagar och föreskrifter och
journaler och övriga handlingar ska förvaras på ett betryggande sätt.
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Boenden ska uppfylla kraven gällande LSO, lagen om skydd och olyckor, samt utöva ett kontinuerligt
systematiskt brandskyddsarbete, SBA.
Organisationerna som driver boenden ska kontinuerligt följa upp verksamheten. För kommunens
uppföljning och utvärdering ska denne beredas tillräcklig insyn i verksamheten samt få tillgång till för
överenskommelsen relevanta uppgifter som kommunen anser vara behövliga.
Organisationerna som driver boenden ska iaktta vad som sägs om anmälan om missförhållanden i 14
kap 1 § Socialtjänstlagen samt omgående informera kommunen om missförhållanden och avvikelser.
Boenden som ingår i detta IOP för ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg skall ur
tillståndsmässig synvinkel anses bedrivas på entreprenad. Krav på tillstånd för att bedriva hem för
vård eller boende från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppfylls av Göteborgs Stads tillstånd.
Utöver dessa allmänna insatser bygger överenskommelsen på ingående organisationers långa
erfarenhet av att skapa goda boende- och aktivitetslösningar för grupper med särskilda behov.
Boendepersonal ska aktivt medverka, planera och understödja att barnen och ungdomarna deltar i
partnerskapets övriga insatser. Boendepersonal ska också sörja för att barnen och ungdomarna vid
behov får tillgång till samhällets och organisationernas nätverk av relevanta professionsgrupper som
kan samverka runt barnen.
För att säkerställa barnens/ungdomarnas delaktighet i utvecklingen av mervärdesinsatser ska en
undersökning genomföras en undersökning vid inflyttning till boenden. Detta med syfte att ta reda
på individens behov och intressen för att på bästa sätt kunna ge det stöd som vi eftersträvar.
Undersökningen ska ske genom samtal, intervjuer, enkät eller liknande. Detta ska genomföras på
samtliga boenden i partnerskapet, resultatet ska sammanfattas och arbetas om till olika förslag om
insatser.

Mervärdesinsatser
De mervärdesinsatser som undertecknade organisationer bidrar med är i huvudsak:
•
•
•
•
•
•

Kompetensutvecklingsinsatser till personal som arbetar på boendet. Insatserna tar
utgångspunkt i metoder som utvecklats i ingående organisationers kunskap och
erfarenheter.
Mottagningsstöd för enskilda barn och ungdomar utifrån individuella behov.
Förankring och integration i svenska familjer.
Meningsfull fritid för samtliga barn och ungdomar. Ingående organisationer har en bredd
av kunskap, erfarenheter, verksamheter och nätverk som används för att ge barnen och
ungdomarna en meningsfull fritid och en så bra introduktion i samhället som möjligt.
Psykosocialt stöd. Barnen och ungdomarna får i partnerskapet ett fördjupat psykosocialt
stöd som utvecklats och finns i de ingående organisationernas verksamheter och
volontärsarbete
Introduktion till arbetsmarknaden. Äldre ungdomar får inför sitt liv som vuxna i Sverige ta
del av ingående organisationers verksamheter, kunskap, nätverk och erfarenheter för att
kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
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Mer ingående beskrivningar av mervärdesinsatser som ingående organisationer bidrar med i
partnerskapet beskrivs i respektive organisations bilaga till avtalet. I bilagorna beskrivs också
de mervärdesinsatser som partnerskapet kan utveckla under avtalstiden.
Styrgruppen kommer årligen att fatta beslut om prioriterade mervärde insatser.
Ytterligare mervärdeinsats - BIV/BIS Barn i väntan/Barn i start
IM erbjuder BIV/BIS stödgrupper till minst 40 barn och ungdomar varje år. Därtill tillkommer
eventuella föräldra- och syskongrupper. Det finns stödgrupper för:
•

Asylsökande barn och ungdomar, 7-20 år, i Göteborg. (Såväl ensamkommande som med
familj.)

•

Nyanlända barn och ungdomar, 7-20 år, med uppehållstillstånd i Göteborg. (Såväl
ensamkommande som med familj.)

•

Nyanlända föräldrar i Göteborg, såväl asylsökande som med uppehållstillstånd, som
söker stöd i sin föräldraroll. (I dagsläget endast för föräldrar som har barn i våra
stödgrupper.)

BIV/BIS syfte är att ge psykosocialt stöd för att stärka nyanlända barn och ungdomar i sin
identitet och i sitt nya sammanhang. Vidare syftar stödgruppsverksamheten till att ge
möjlighet att dela tidigare erfarenheter och möta andra unga i samma situation.
Verksamheten ska även bidra till att medvetandegöra nyanlända barn och ungdomar om
deras möjligheter till inflytande och påverkan, som i sin tur kan öka inkludering och
etablering i samhället.
Arbetet i stödgrupperna vilar på ett antal grundpelare:
•
•
•
•
•
•
•

Att inge hopp.
Att inse sin begränsning när det gäller att påverka andra människors mående och
beteende, och att inte ta på sig skulden när nära personer i ens omgivning mår dåligt.
Förmedla känslan av att vara värdefull och att ha rätt till hjälp och stöd för egen del.
Genom att öppet dela tankar och erfarenheter med andra får man förståelse för sig
själv och för andra.
Att skapa trygghet genom struktur och förutsägbarhet.
Betona personliga rättigheter och personliga gränser.
Förmedla känslan att man inte är ensam om sina minnen, tankar och känslor.

Organisation och samverkan
De medverkande organisationerna bär enskilt ansvaret för sin del av insatserna. Social
resursförvaltning bär ansvar för sin del i partnerskapet samt för att skapa förutsättningar för god
samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen som till exempel bidra med kunskap om
kompetensutvecklingsinsatser och krav på kvalitet i verksamheterna.
De olika insatserna är tätt kopplade till varandra och de fyller olika behov som målgruppen har. God
samverkan krävs för att insatserna ska skapa en helhet och för att undvika dubbelarbete. Samverkan
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ska vid behov ske med verksamheter inom Social resursförvaltning, med stadsdelarna och med andra
aktörer inom Social ekonomi.

Kommunikation
Insatserna kräver kontinuerlig kommunikation mellan de olika parterna. Det är alla parters ansvar att
upprätthålla kontakten mellan de olika insatserna och med Social resursförvaltning.

Styrnings- och ledningsorganisation:
Varje organisation ansvarar för att utse representanter med rätt mandat att fatta beslut till
styrgrupp, samverkansgrupp och arbetsgrupper.
STYRGRUPP
Utgörs av de ansvariga företrädarna för avtalsparterna.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Styrgruppen ansvarar för att den gemensamma målsättningen och att intentionen i det
ingångna avtalet följs.
Styrgruppen följer upp verksamheten på en strategisk nivå via verksamhetsrapporter vid
minst två (2) tillfällen per år.
Styrgruppens ansvarar för att förändra inriktning/direktiv till samverkansgruppen om skäl till
det framkommer.
Styrgruppen förhandlar om förändringar av avtalet.
Styrgruppen fattar beslut om partnerskapet ska utökas med nya organisationer.
Styrgruppen fattar beslut om vilka mervärdesinsatser som ska prioriteras.
Vid beslut om förändringar av prioriterade mervärdeinsatser eftersträvas att beslut fattas i
konsensus.
Om enighet vid beslut inte nås gällande mervärdesinsatser är det de idéburna
organisationerna som har avgörandet. När det gäller beslut om boende är det Social
resursförvaltning som har avgörandet.
Verksamhetschefen för verksamhetsområdet Integration på Social resursförvaltning ansvarar
för kallelse och dokumentation av styrgruppens arbete.

SAMVERKANSGRUPP
De medverkande organisationerna bär enskilt ansvaret för sin del av insatserna och varje enskild part
har ansvar för sin egen projektorganisation. Samverkansgruppens syfte är att möjliggöra ett
gemensamt erfarenhetsutbyte och sammanställa information kring IOP-insatserna kring
ensamkommande barn och ungdomar.
Samverkansgruppen har beslutsmandat för de operativa frågorna inom avtalet utifrån inriktningen
och målsättning som styrgruppen har valt.
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Gruppen utgörs av representanter för avtalsparterna för de specifika insatserna samt representanter
från Social Resursförvaltning. Avtalsparterna representeras företrädesvis genom sina
verksamhetsansvariga. Social resursförvaltning representeras av ansvarig enhetschef eller
motsvarande.
•
•
•
•
•

•

Samordnaren på Social resursförvaltning ansvarar för kallelse och dokumentation av
gruppens arbete.
Samverkansgruppen ska mötas regelbundet med lämpligt intervall.
Gruppen upprättar vid behov förtydligande rutiner och arbetsflödesbeskrivningar kring de
gemensamma insatserna.
Gruppens representanter ska säkerställa att insatserna utförs enligt avtalet, ska lösa
eventuellt uppkomna problem och vid behov lyfta frågor till styrgruppen för beslut.
Samverkansgruppen ansvarar för att det sker en gemensam kunskapsinhämtning. Se under
rubrik kunskapsinhämtning för en mer detaljerad beskrivning.
Samverkansgruppen lämnar vid två (2) tillfällen per 12-månadersperiod skriftlig rapport till
styrgruppen om verksamhetens läge och utveckling utifrån inlämnade
verksamhetsrapporter. Rapporten ska sammanfatta samtliga under perioden pågående
insatser och minst utgöra en redovisning av områden som gemensamt fastställts.

ARBETSGRUPP
Samverkansgruppen kan vid behov besluta att tillsätta en särskild arbetsgrupp för mer löpande
frågor. Arbetsgruppen ansvarar i sådant fall mot samverkansgruppen.
REFERENSGRUPP/FÖLJEFORSKNING M.M.
Syftet med referensgruppen är att arbeta med lämpliga metoder och modeller för att följa upp
partnerskapets arbete och resultat, exempelvis följeforskning. Målsättningen är att följa upp vilka
resultat som partnerskapets insatser åstadkommit gällande barnen och ungdomarnas utveckling i det
svenska samhället.
En annan målsättning är att följa upp resultatet av IOP som modell i välfärdsutvecklingen.

Kunskapsinhämtning och uppföljning
Partnerskapet kring insatser för ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg innebär också en
kunskapsinhämtning där vardera parten förbinder sig att bidra. Samverkansgruppen ska i detta syfte
göra en årlig sammanställning av de verksamhetsrapporter som upprättats under året.
Sammanställningen ska beskriva varje verksamhet. Sammanställningen utgör även underlag för
ekonomisk uppföljning och granskning. Granskningen är kopplad till varje separat bilaga och
uppföljning sker av Social resursförvaltning.
Varje deltagare i partnerskapet skall vid årligen lämna en rapport med de erfarenheter man
tillgodogjort sig. Rapporten sammanställs av Social resursförvaltning.
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Finansiering och betalningsvillkor
Överenskommelsen baseras på en ramfinansiering om ersättning per barn och dygn, vilket baseras
på stödet som Migrationsverket betalar ut. Vid förändringar i detta belopp kan ersättningen ändras
på motsvarande sätt. Ändringar på ersättningsnivåerna meddelas sex månader innan ändringen
träder i kraft . Ersättningen baseras på abonnemang utifrån antalet boendeplatser som startas upp
utifrån gemensam överenskommelse specificerad i respektive bilaga. Utöver denna summa tillskjuter
de idéburna organisationerna egen resursinsats i form av arbetsledning, overhead, administration
och kompletterande stödresurser. Detaljerad budget framgår av respektive bilaga.
Ersättning för mervärdesinsatser som prioriteras att utvecklas inom IOP:t är beräknat till 50
kr/barn/dygn. Framtagna förslag läggs som verksamhetsplaner, presenteras och beslutas av
partnerskapets styrgrupp. De idéburna organisationerna fördelar sedan finansiering utifrån dessa
beslut.
Ersättning för HVB-boende (asyl och PUT) 1700 kr/belagd plats/dygn. 1750 kr inklusive ersättning för
mervärdesinsatser.
Ersättning för HVB-boende (asyl och PUT) 1500 kr/obelagd plats/dygn. 1550 kr inklusive ersättning
för mervärdesinsatser
Ersättning för stödboende (asyl och PUT) 900 kr/belagd plats/dygn. 950 kr inklusive ersättning för
mervärdesinsatser
Ersättning för stödboende (asyl och PUT) 700 kr/obelagd plats/dygn. 750 kr inklusive ersättning för
mervärdesinsatser.
Ersättning för boende med inriktning inom psykiatri 3500 kr/belagd plats/dygn. 3550kr inklusive
ersättning för mervärdesinsatser.
Ersättning för boende med inriktning psykiatri obelagd plats 1500 kr/obelagd/plats/dygn. 1550 kr
inklusive ersättning för mervärdesinsatser.
Ersättningen för insatsen Barn i väntan/Barn i start som genomförs av IM uppgår till 1.5 mkr för
2016. Ersättningen regleras årligen i enlighet med Göteborgs Stads årliga budgetbeslut.
De i partnerskapet ingående organisationerna fakturerar Göteborgs Stad, Social resursförvaltning för
HVB-boende, stödboende och boende med inriktning inom psykiatri.
Redovisning av beläggning av platser/insatser görs för varje barn och ungdom individuellt. Blanketter
och rutiner för detta ansvarar Social resursförvaltning för. Redovisningen görs löpande vid
förändring, dock minst en gång per månad. I enlighet med Social resursförvaltningens kommande
rutiner ska alla boenden använda BO-Web för att redovisa beläggningen. Föreståndare ansvarar att
beläggningen redovisas till Social resursförvaltning.
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Fakturering sker månadsvis i efterhand för samtliga barn som får en insats genom
överenskommelsen.
Kostnaden faktureras månadsvis till:
N 130
Intraservice
405 38 Göteborg
Mottagarkod 400
Ersättning för mervärdesinsatser:
Bräcke diakoni fakturerar Göteborgs Stad, Social resursförvaltning 50 kr/barn/dygn för
mervärdesinsatser avseende samtliga barn som får en insats genom överenskommelsen. De
ingående organisationerna erhåller sedan från Bräcke diakoni ekonomisk ersättning för de
mervärdesinsatser man gemensamt kommit överens om ska genomföras under avtalstiden inom
ramen för avtalets totala ram för mervärdesinsatser.
De ingående organisationerna rekvirerar Bräcke månadsvis till:
Bräcke diakoni
Box 21062
418 04 Göteborg
Ansvarsnummer: 4100

Avtalstid
Avtalet gäller från 2015-05-01 till 2021-04-30. Om part vill säga upp avtalet i förtid gäller 6 månaders
uppsägningstid (avseende boendedelarna tidigast från 2018-05-01). Avtalet kan förlängas med 2 + 2
år om parterna skriftligen är överens härom före avtalstidens utgång. För de specificerade insatserna
gäller kompletterande reglering av avtalstid, aktivering av platser och uppsägning.

Omförhandling, hävning samt tvist
Alla parter kan påkalla omförhandling av bestämmelse i detta avtal.
Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget sker ska parterna innan förändringarna
genomförs föra en dialog på styrgruppen för godkännande av eventuella ändringar. Om någon av
parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller det råder
väsentligt förändrade omständigheter så ska alla medverkande parter föra en dialog om huruvida
avtalet kan fortsätta.
Part kan häva detta avtal om någon motpart inte fullföljer sina åtaganden och rättelse inte sker utan
dröjsmål. Vid händelse av att avtalet hävs blir den part som brustit i åtagande återbetalningsskyldig
för delar eller hela summan som social resursförvaltning har betalat ut inom ramen för detta avtal.
Resterade parter ska i sådant läge föra en dialog om huruvida deras insatser kan fortsätta.
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan avtalsparterna.
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Det är styrgruppen som ansvarar för att dialog och omförhandling sker om part begär det eller om
det annars är påkallat.

Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till detta avtal samt dess bilagor ska för att vara giltiga vara skriftliga och
undertecknade av berörda parter.

Underskrift
Denna överenskommelse är upprättat i likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original. Om
nya parter tillkommer under perioden biläggs de till huvudavtalet.
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