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Sammanfattning
Den 27 november 2014, § 203 fattade kommunfullmäktige beslut om
utökad ram för socialförvaltningen med 700 000 kronor för respektive år
2015, 2016 och 2017 gällande bidrag till härbärge för EU-migranter.
Den 17 juni 2015, § 138 fattade socialnämnden beslut om en
handlingsplan för arbetet med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds
kommun. Handlingsplanen omfattar bland annat samarbetet med ideell
sektor, härbärgesplatser och evakueringsplatser vid särskilda händelser.
Paraplyorganisationen Crossroads Lund inkom den 17 juni 2015 med en
önskan att påbörja en diskussion kring ett idéburet offentligt partnerskap
med Lunds kommun för år 2016.
Socialnämnden beslutade den 16 december 2015, § 175 att ge
socialförvaltningen i uppdrag att tillsammans med ideell sektor utreda
förutsättningarna för ett idéburet offentligt partnerskap gällande insatser
för utsatta EU-medborgare.
Detta ärende beskriver uppdragets genomförande och resultatet i form av
en föreslagen överenskommelse mellan Socialförvaltningen och ideell
sektor genom Crossroads Lund, Hjälp tiggare i Lund och Lunds pastorat.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2015 (denna
skrivelse)
Socialförvaltningens förslag till Ideburet Offentligt Partnerskap gällande natthärbärge för utsatta EU-medborgare mellan
Socialförvaltningen i Lund, Crossroads Lund, Hjälp tiggare i Lund samt
Lunds pastorat, den 1 december 2015
Socialnämndens beslut den 16 september 2015, § 175
Socialnämndens beslut den 17 juni 2015, § 138
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2014, § 203
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Barnets bästa
Barns rätt ska alltid vara i främsta rummet. I arbetet med att minska och
motverka hemlöshet ska barns situation och behov särskilt
uppmärksammas. Detta gäller också arbetet med gruppen utsatta EUmedborgare och barnens situation uppmärksammas särskilt i den av
socialnämnden beslutade handlingsplanen för socialförvaltningens arbete
med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun.

Ärendet
Paraplyorganisationen Crossroads Lund inkom den 17 juni 2015 med en
önskan att påbörja en diskussion kring ett idéburet offentligt partnerskap
med Lunds kommun för år 2016. Socialnämnden beslutade den 16
december 2015, § 175 att ge socialförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med ideell sektor utreda förutsättningarna för ett idéburet
offentligt partnerskap gällande insatser för utsatta EU-medborgare.
I ärendet redovisas processen kring framtagande av ett idéburet offentligt
partnerskap (IOP) samt ett förslag till överenskommelse gällande
natthärbärge för utsatta EU-medborgare mellan socialförvaltningen i
Lund, Crossroads Lund, Hjälp tiggare i Lund samt Lunds pastorat.

Utredning av förutsättningarna för en överenskommelse
Socialförvaltningen och Crossroads Lund med tillhörande organisationer
startade arbetet med att bjuda in Nätverket Idéburen sektor Skåne för att
leda en gemensam process för att utröna om det fanns möjlighet att starta
ett arbete för att möjliggöra en gemensam överenskommelse i enlighet
med kriterierna för ett IOP.
Nätverket Idéburen sektor Skåne är en intresseorganisation för den
idéburna sektorn i Skåne. Genom kunskapsutveckling,
omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling stödjer denna
organisation den ideella sektorn att i samverkan mellan den offentliga
sektorn, näringslivet, akademin och enskilda engagerade medborgare att
bättre kunna ta ansvar för den miljömässiga, sociala, ekonomiska och
kulturella utvecklingen i regionen.
Den gemensamma processen identifierade möjligheter och svårigheter
som fanns för respektive part gällande exempelvis samarbete,
definitioner av insatser, lagstiftning och olika perspektiv på målgruppen
utsatta EU-medborgares behov. Arbetet utmynnade i att både Crossroads
Lund med tillhörande medlemsföreningar och socialförvaltningen hade
en gemensam målbild gällande att minska akut nöd för målgruppen
utsatta EU-medborgare, en gemensam värdegrund och insatsen
natthärbärge samt att relevanta delar av socialnämndens beslutade
handlingsplan kunde användas som ett inriktningsdokument för en IOP.
Utifrån denna gemensamma grund bedömdes att IOP gällande
natthärbärge skulle vara möjligt samt att denna form är bättre för
ändamålet än föreningsbidrag.
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Överenskommelsen ska läsas i sin helhet. Överenskommelsen har
gemensamt tagits fram under november månad och reglerar syfte och
värdegrund för arbetet med målgruppen utsatta EU-medborgare samt
varje parts enskilda ansvar. I övrigt beskrivs varje parts insatser och
viktiga begrepp definieras samt hur styrning och uppföljning av
överenskommelsen ska ske.
Verksamheten som omfattas av det Idéburna Offentliga Partnerskapet
finansieras av Socialförvaltningen med 525 000 kronor för år 2016 och
700 000 kronor för år 2017. Socialförvaltningen finansierar kostnader för
hyra och lokalanpassningar upp till maximalt 140 000 kronor, utöver
ovan 525 000 kronor, under vintern för år 2016. För hösten 2016 och för
hela 2017 ansvarar Crossroads Lund för lokaler och lokalanpassning.
Utöver denna finansiering erbjuder den ideella sektorn frivilligt arbete
och egen finansiering som minst motsvarar det årliga erhållna beloppet
från socialförvaltningen.

Socialförvaltningens förslag till beslut
att

ge socialdirektören i uppdrag att teckna Ideburet Offentligt
Partnerskap - gällande natthärbärge för utsatta EU-medborgare
mellan Socialförvaltningen i Lund, Crossroads Lund, Hjälp tiggare
i Lund samt Lunds pastorat, den 1 december 2015 för
socialförvaltningen.

att

uppföljning av överenskommelsen ska redovisas till nämnden i
enlighet med den ordinarie uppföljningen av överenskommelsen
vid varje hel- och halvårsskifte.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Annika Pettersson
socialdirektör

Beslut expedieras till:
Akten

Ricardo Espinoza
verksamhetschef
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