
Tjansteutlatande 
0 Osteraker 

Socialforvaltningen Till Socialnamnden 

Datum 2018-01-18 

Dnr SN 2017/0074 

Tillfalligt bidrag till forening avseende ensamkommande som fyller 18 ar 
och inte fatt sin asylratt provad 

Sammanfattning 
I dccember 2017 antog Socialnamnden riktlinjer (SN §11:5)for det tillfal liga kommunbidrag som 
avser ensamkommande som fyller 18 ar innan de fatt sin asylratt provad. En forening, Foreningen 
Frivilliga Familjehem i Os teraker, har inkommit med en komplett ansokan om 1 080 000 kr. 
Socialnamnden beslutar att bevilja foreningen sokt summa. 

Beslutsforslag 
Socialnamndens beslut 
1. Bevilja bidrag om 1 080 000 kr till Forenin gen Frivilliga Familjehem i Osteraker enligt 

Socialnamndens riktlinjer for fordelning av tillfalligt bidrag till forening som arbetar for 
ensamkommande barn som fyller 18 ar under asylprocessen. 

2. Begara aterrapportering av beviljade medel fran Foreningen Frivilliga Familjehem, i enlighet 
med Socialnamndens riktlinjer (bil. 1) senast den 31 juli 2018. Medel som inte anvants i enlighet 
med riktlinjerna ska aterbetalas till kommunen. 

Bakgrund 
I dec ember 2017 antog Socialnamnden riktlinjer for det tillfalliga kommunbidrag som avser 
ensamkommande som fyller 18 ar innan de fatt sin asylratt provad. Budget for bidraget sattes till 
1 080 000 kr beraknat pa ca 40 u ngdomar och ett bidrag pa 4 500 kr /manad/person under de sex 
manader som bidraget galler, 1 januari 2017- 30 juni 2018. Inf ormation om bidraget och 
ansokningsblankett har varit publicerat pa kommunens hemsida. Ansokningstiden var 19 december 
2017-15 januari 2018. 

Forvaltningens slutsatser 
En forening, Foreningen Frivilliga Familjehem i Os teraker, har inkommit med en ansokan. Ansokan 
ar komplett enligt namndens riktlinjer. Foreningen ansoker om 1 080 000 kr for 44 ungdomar. 
Utover att erbjuda tillfalligt boende beskriver foreningen att de bedriver en omfattande verksamhet 
for malgruppen i kommunen. Forvaltningen foreslar att foreningen ska beviljas ett bidrag fo r sokt 
summa da de uppfyller kraven i namn dens riktlinjer. 
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OOste raker 
Tjansteutlatande 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Socialnamnden 2017-12-14 SN § 11:5 

Bilagor 
1. Socialnamndens riktlinjer for fordelning av tillfalligt bid rag ti ll forening som arbetar for 
ensamkommande barn som fyller 18 ar under asylprocesscn 
2. Ansokan fran Frivilliga Familjehem i O steraker 

Susanna Diesel 
SocialOTrektor 

Maria Thomelius 
Sakkunnig 

Expedieras 

Foreningen Frivilliga Familjehem 
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Bil 1 0 Osteraker 

Socialnamndens riktlinjer for fordelning av ti llfalligt 
bidrag till forening som arbetar for ensamkommande 
barn som fyller 18 ar under asylprocessen 

Dessa riktlinjer galler endast under forutsattning att riksdagen antar 
regeringens forslag om ett tillfalligt kommunbidrag avseende 
ensamkommande barn som fyller 18 ar under asylprocessen. 

Socialnamnden fullgor kommunens uppgifter inom socialtjanstlagen (SoL). 
Socialnamnden har av Kommunstyrelsen fatt i uppdrag att bcsluta om bidrag ti ll 
foreningar inom den sociala sektorn (KS§85, 2008.49 048). Bidrag kan be viljas ti ll 
ideella foreningar som bedriver fri villigt socialt arbete i enlighet med 
socialtjanstlagens inriktning: att framja manniskors ekonomiska och sociala trygghet, 
jamlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhallslivet (SoL 1 kap. 1 § ). 

Forening som kan soka 
Ansokan kan goras av den forening som ar verksa m i kommunen och ar uppbygg d 
och arbetar enligt demokratiska principer. Foreningen ska aktivt arbeta med den 
malgrupp som beskrivs i dessa riktlinjer. Foreningens arbete ska omfatta erbjudande 
om tillfalligt boende inom kommunen under pagaende asylprocess for malgruppen. 

Malgrupp 
Ungdomar som anvisats til l kommunen som ensamkommande barn, och som hunnit 
fylla 18 ar innan de fatt sin asylratt provad, och valt att bo kva r i kommunen, istallet 
for att flytta till Mi grationsverkets anlaggningsboende, och ar registrerade hos 
Migrationsverket samt gar i gymnasieskolan. 

Om ansokan 
Ansokan ska va ra inkommen senast den 15 januari 2018. Ansokan galler perioden 
2018-01-01-2018-06-30.1 ansokan ska sokt belopp anges , antal boendeplatser som 
avses och en beskrivning av beloppets jindamal. Ansokan sker pa blankett som finns 
publicerad pa kommunens hemsida under sokperioden. Till ansokan ska bif ogas 
foreningens senaste arsmotesprotokoll alternativt senaste motesprotokoll. Endast 
kompletta ansokningar behandlas. 

Redovisning skall ske efter slutdatum 201 8-06-30 och vara kommunen tillha nda 
senast 2018-07-31. Rcdovisningen skall innchalla antal manader och dagar eller nar 
en placering har upphort fore slutdatum for de som fyllt 18 ar och valt a tt stanna 
kvar i kommunen. 

Ersattning upphor direkt vid ett slutbesked om awisn ing fran Migrationsverket. 
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Bil 1 0 Osteraker 

Mcdcl som intc liar anvands enligt riktlinjer for malgruppen skall atcrbctalas fill 
kommunen. 

Beslut 
Beslut om beviljande eller avslag av ansokan fattas av Socialnamnden i jan uari 2018. 
Mcdlen bctalas ut innan februari manads utgang 2018 . 

Ansokningsperiod och information 
Ansokningstidcn for bidragct ar 201 7-12-19 till 2018-01-15. Information om 
mojlighet att ansoka om bidrag kommer att publiceras pa kommunens hemsida, 
www.osteraker.se. tillsammans med namndens riktlinjer och ansokningsblankett. 

Socialnamnden forutsatter att den forening som soker bidrag enligt dessa riktlinjer 
foljer gallande lagstiftning. 

Riktlinjerna antagna av Socialnamnden 2017-12-14 (SN 2017/0074) 
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"lil 2. 

ZoiVoo=K-i3s (or 
ANSOKAN OM TILLFALLIGT BIDRAG FOR 
FORENING enligt Socialnamndens riktlinje SN 2017/0074 

UPPGIFTER OM FORENINGEN 
SOCIAL NAMNDPN 

... K OMMUN 
SOCIALNAMNDEN 

2013 -01- I i 
Foreningens namn: Frivilliga Familjehem i Osteraker 

to— jS^n. ] 
Organisationsnummer: 802511-3450 

Utdelningsadress: Seveniusvagen 57 

Postnr: 18433 Ort: Akersberga 

Telnr/mobilnr: 0763985900 E-postadress: tomas@frivilligafamiljehem.se 

Kontaktperson: Tomas Tysen 

Bankkonto/inklusive clearingnr: 5398 10 927 91 (SEB) 

UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN 

Ansokningsdatum: 10/1 2018 Sokt summa: 

1 080 000 SEK 
Avser antal boendeplatser: 

44 
Verksamhetens mSlgrupp: 

Ungdomar som anvisats till kommunen som ensamkommande barn, och som 
hunnit fylla 18 ar innan de fatt sin asylratt provad, och valt att bo kvar i 
kommunen, istallet for att flytta till Migrationsverkets anlaggningsboende, och 
ar registrerade hos Migrationsverket samt gar i gymnasieskolan. 

Verksamhetens syfte och m5l: 

Erbjuda tillfalligt boende under pagaende asylprocess for malgruppen. 
Ansokan galler perioden: 

2018-01-01-2018-06-30 

Underskrift behorig firmatecknare: Datum och ort: Akersberga 10/1 2018 

Namnfortydligande: Tomas Tysen Telefonnummer: 0763985900 



VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Beskriv er verksamhet mer utfdrligt 

Sedanjuni2017 harvi inom Frivilliga Familjehem i Osteraker jobbat ideellt for att ombesorja att 
Osteraker kommuns ungdomar i asylprocess, som fyllt eller blivit uppskrivna i ilder till 18 ar, har 
mojligheten att bo kvar i kommunen dar de har bott i over 2 Srs tid. 
I en annan s§ utsatt situation har de da kvar den enda trygghet som finns med skola, larare, 
kompisar, traningskompisar och deras vuxna kontaktnat. Vi ar ett stort natverk av ideellt 
arbetande vuxna, vanliga, medmanniskor, boendes i Osteraker, som utover att vi har oppnat upp 
vara egna hem aven jobbar mycket aktivt for att hitta fler hem for ungdomarna. 
Vi jobbar tatt tillsammans med foreningarna "Tillsammans Akersberga", "IFEN" och "FFFF Eduardo 
Madriago" och tillsammans har vi en operativ arbetsgrupp som sedan sommaren 2017 har haft 
mycket strukturerade veckomoten dar vi jobbar med praktiska och operativa frSgor: 

- status pa ungdomarnas situation, 
- kommande 18-arsdagar eller aldersuppskrivningar 
- rekrytering av familjer 
- moten med familjer 
- moten med ungdomar och moten. 
- Uppfoljning med ungdom och familj 
- Stottning mot familjerna 
- Stottning mot ungdomarna, vardagsfragor och asylprocess 

Genom en gemensam kommunikationsplattform har vi grupper for familjerna och kan d3 snabbt 
hantera uppkomna fragor. 

Vi arrangerar aktiviteter med familjer och ungdomar som ett led i ett naturligt integrationsarbete. 
T.ex ordnade vi Adventsfika och Julafton. Tack vare det tata samarbetet med ovanstaende 
foreningar sa vagar vi pasta att vi har byggt ett bra fundament for ett mycket lyckat 
integrationsarbete och att vi gemensamt skapar en sa trygg och human situation som mojligt for 
ungdomarna. 

Vi har till dags datum ordnat med boende for 36 ensamkommande ungdomar, skrivna i Osterakers 
kommun, och som gar i skola i kommunen. Vi raknar med ytterligare 4 som fyller 3r under forsta 
halvSret 2018 samt ytterligare 4 som ev. kan komma att aldersuppskrivas. 

Ansokan skickas till: 
Osterakers kommun 
Socialnamnden 
184 86 Akersberga 

En kopia av senaste arsmotesprotokoll alternativt senaste motesprotokoll saint 
foreningens registtefingsbevis ska bifogas. 



FRlSlLLICA 
FAMIL3EHEM 

FRIVILLIGA FAMILJHEM I OSTERAKER MOTESPROTOKOLL 
• OST?^ ViT nn KOMMUN 
| SOCIALNAMNOfcN 

22!S -01- 1 1 
DnT ~~ ]S.(jrT Datum och tid: 7/1 2018 

Plats: Cecilia Saxer 
Narvarande: Cecilia Saxer, Anna Hellstrom, Jennie Virta, Victor Manriques, Peter Schon, Asa J 
Tysen, Tomas Tysen 

§ 1 Motes oppnande 

Ordforande halsar alia valkomna. 

§ 2 Narvarande 

Se ovan 

§ 3 Val av justerare 

Jennie Virta 

§ 4 Godkannande av dagordning 

Ja 

§ 5 Senaste motesprotokoll 

Motet gick igenom tidigare mote. 

§ 6 MotesfrSgor 

Genomg&ng av situationen for ungdomar och familjehem. Fyra (4) ungdomar st£r p£ tur for flytt. 
Dessa ar akutplacerade. Varav en (1) ungdom m§ste flytta senast 12/1. 
- Familj boende i Brevik kan ev. ta emot ungdom, men kravet ar att ungdom ar sjalvgSende. 

Kontakt efter helgerna d& de haft gaster i "gastrummet" under Julen. 
- Ev. 2 familjer som tidigare visat intresse men som inte haft ekonomisk forutsattning. Vi tar upp 

fr&gan p& nytt om ekonomiskt stod kan erh&llas. 
- Flera beslut i asylprocess for ungdomar som annu inte f&tt forsta beslut. Risk finns for 

Sldersuppskrivningar och darmed blir boendet direkt akut. Vi fortsatter att soka fler familjer. 
- Flera ungdomar som har fodelsedatum (18 Sr) under v^ren. Forberedelse for att hitta familj aven 

for dessa ungdomar. 
- Facebookaktiviteter okar efter helgerna for att hitta nya familjer. Ansvarig TT. 

Den psykiska ohalsan ar fortsatt mycket betungande. AJT har med ungdom £kt till psykakut efter 
inrSdan av psykolog. Fortsatt kontakt med familjerna for att stamma av laget hos respektive familj 
och ungdom. 

Aktiviteter: Julfirandet var lyckat. Tv& FFH-familjer och ytterligare 5 vuxna narvarade och 30-talet 
ungdomar. Absolut merparten av de FFH-placerade ungdomarna var med sina familjer under 
julgen, undantaget de familjer som var utomlands, samt familj dar vuxna arbetade Julafton. Mat, 
Kalle, Julklappsleken och Karl-Bertil stod pS programmet:-). 

Ansokan till kommunen ang. Statsbidraget genomfors senast 11/1 2018. Ansvarig Tomas Tysen 
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FRMLLIGA 
FAMILJEHEM 

§ 7 Ovriga fr£gor 

AJT informerar om att manniskor i v&r narhet kan tankas vara medmanniska/kontakt aven mot 
ungdomar som har PUT. En tanke kring detta funderar vi vidare p£. Ett bra satt att stotta och 
underlatta integrationen for ungdomarna som f&tt uppehSllstillstSnd. 

VM tar aven upp att vi bor titta p& aktiviteter som inte bara ror ungdomarna och familjerna - utan 
hur kan vi f& in fler svenskfodda att engagera sig. Vi tar det med oss. 

Tillsammans Akersberga holler stangt for flytt p& torsdag - men oppnar p& nytt i nya lokaler 
nastkommande torsdag (18/1). 

§ 8 Avslutning 

Nasta sammantraffande bestams i veckan dS resten av gruppen ar &ter fr^n resa. 

Ordforande forklarade motet avslutat. 

Vid protokollet 
Tomas Tysen (ordforande) 

Jennie VirtV 
Justeras 
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Sii\ Skatteverket 
Skatteenhet Uppsala 

751 87 UPPSALA 
2017-09-21 

6sTFr7Ai<T:ns KOMMUN 
SOCIALNAMNDEN 

2018 -0!" 11 
Dnr S.on. 

FRIVILLIGA FAMILJEHEM I OSTERAKER 
c/o TOMAS TYSEN 
SEVENIUSVAGEN 457 
184 33 AKERSBERGA 

Meddelande om andring i organisationsnummerregistret 

Skatteverket har registrerat foljande uppgifter. 
Organisationsnummer Juridisk form 

802511-3450 61 IDEELLA FORENINGAR 
Lan 

01 STOCKHOLM 
Kommun 

17 OSTERAKER 
Atgard 
NYREGISTRERAD 2017-09-21 

UPPLYSNINGAR 
Detta ar en kortfattad beskrivning av de registrerade uppgifterna. En utforligare beskrivning finns i 
broschyren Organisationsnummer (SKV 709), som finns att hamta p£ www.skatteverket.se under 
Sjalvservice. 

Kontrollera registrerade uppgifter 
Kontakta Skatteverket om nSgon uppgift ar felaktig. 

Organisationsnummer 
Organisationsnummer ar en identitetsbeteckning som 
enligt lag (SFS 1974:174) ska faststallas for juridiska 
personer (t.ex. ideella foreningar). Organisationsnumret 
anvands vid sidan av namnet som identitetsbeteckning 
i flera olika sammanhang. Anteckna darfor ert organisa
tionsnummer och ange alltid numretvid korrespondens 
med foretag och myndigheter. 

Bevis 
Bevis om tilldelat organisationsnummer kan - mot 
avgift - bestallas hos Skatteverket. 

Namn 
Namnet kan vara forkortat eiler redigerat. 

Koder for Ian och kommun 
Har anges geografiska koder for den juridiska 
personens sate enligt Statistiska centralbyrans normer. 

Juridisk form 
For att man ska kunna sarskilja olika typer av 
juridiska personer finns uppgift om juridisk form. 

Andra adress 
Byter foreningen adress ska ni andra adress hos 
Skatteverket. Anvand blanketten Adressandring, 
ideella foreningar och stiftelser (SKV 2020). Ni kan 
aven meddela den nya adressen till Svensk 
Adressandring p3 telefonnummer 020-97 98 99 
eller via www.adressandring.se. 

Avregistrera 
Om foreningen upphor ska ni avregistrera foreningen 
hos Skatteverket. Anvand blanketten Avregistrering 
(SKV 2021). 

Information 
Las mer i broschyren Skatteregler for ideella 
foreningar (SKV 324) eller kontakta Skatteverket for 
information om skatteregler. 

Las mer om fordelarna med att anvanda e-tjanster 
pa www.skatteverket.se. 

You have been assigned an organization number. An organization number is an identity number which legal 
persons are assigned by law. Your organization number should be given next to your name when you get in 
touch with Swedish authorities and enterprises. 

http://www.adressandring.se
http://www.skatteverket.se


KOi/MUN 
SOC!/U-^AMNDt:N 

STADGAR FOR FORENINGEN 
Frivilliga Familjehem i Osteraker 

2213 -01- 1 I 

§ 1 Foreningens namn 

Foreningens namn ar Frivilliga Familjehem i Osteraker 

§ 2 Foreningens andamal 

1) Att verka for de ensamkommande barn och ungdomar som fyllt 18 ar ska fa mojlighet alt bo kvar i kommu
nen dar de bott och etablerat sig genom att finna boenden hos friv illiga familjhem. 

2) Att verka for att de ensamkommande far en tillhorighet i kommunen och snabbare integreras i det svenska 
samhallet. 

3) Att samarbeta med andra foreningar, organisationer, naringslivet och den kommunala verksamheten med 
syfte att den ensamkommande och nyanlande snabbt ska integreras i det svenska samhallet. 

§ 3 Foreningens sate 

Foreningen har sitt sate i Osterakers kommun, Stockholms Ian. 

§ 4 Medlemsskap 

Medlem i foreningen ar den som vil l stotta och verka for foreningens malsatt ning och forbinder sig att folja fore
ningens stadgar. 

§ 5 Medlemsavgifter 

Medlem ska betala den medlemsavgift som arligen faststalls av arsmotet. 

Styrelsen bestar av ordforande, viceordforande, kassor, sekreterare och ovriga ledamoter. Antalet styrelseleda-
moter faststalls av arsmotet. Styrelsen ska ha tva supp leanter. 

Ordforande valjs av arsmotet. Styrelsen utser inom sig vice ordforande, sekreterare och kassor. Styrelsen kan 
aven vaija inom sig andra ansvarsposter. Vid forfall intrader suppleant. Avgar en ledamot fore mandattidens ut-
gang intrader suppleant i dennes stalle for tiden t o m nasta arsmote. 

§ 7 Styrelsens uppgifter 

Styrelsen foretrader foreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelagenheter. Styrelsen beslutar a 
foreningens vagnar savida inte annat foreskrivs i des sa stadgar. Styrelsen ska verkstalla av arsmotet fattade be-
slut, handha foreningens ekonomiska angela genheter och fora rakenskaper, samt avge 5rsredovisning till ars-
stamman for det senaste rakenskapsaret. 
Styrelsen sammantrader nar ordforanden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamoter begar delta. 

Styrelsemotet ar bes lutsmassigt da minst halften av ledamoterna ar narvara nde och nar det a r kallar minst en 
vecka i forvag. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika rostetal gallerden mening ordforanden bitra-
der, dock ske r avgorandet vid val genom lottni ng. 

§ 8 Rakenskaper 

Rakenskapsar ska vara kalenderar. 

§ 6 Styrelsen 

§ 9 Revisorer 



Styrelsens forvaltning ska arligen granskas av tva pa arsmote t utsedda revisorer. 

§ 10 Arsmote 

Ordinarie arsmote, vilket ar foreningens hogsta beslutande organ, halls arligen fore den 31 mars pa tid och plats 
som styrelsen bestammer. Skriftlig kallelse ska avsandas till alia medlemmar senast 30 dagar fore ordinarie ars
mote och senast 15 dagar fore extra arsm ote. 

Vid ordinarie arsmote ska foljande arenden behandlas: 

1. Val av ordfdra nde och sekreterare for motet. 
2. Faststallande av rostlangd for motet. 
3. Val av protokolljusterare och rostraknare. 
4. Fraga om motet har utlysts pa ratt satt. 
5. Faststallande av dagordning. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberattelse for det senaste verksamhetsaret. 

b) Styrelsens ekonomiska berjittelse for det senaste rakenskapsaret. 
7. Revisionsberattelsen for rakenskapsaret. 
8. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen for den tid revisionen avser . 
9. Faststallande av medlemsavgifter. 
10.Faststallande av verksamhetsplan och en budget for det kommande verksamhets-/rakenskapsaret. 
11 .Val av ordforande i foreningen for en tid av 1 ar. 
12.Val av ovriga styrelseledamoter samt suppleanter for en tid av 1 ar 
13. Val av firmatecknare 
13.Val av revisorer 
14. Val av valberedning 
15. Behandling av styrelsens forslag och inkomna motioner. 
16. Ovriga fragor. 

§ 11 Extra arsmote 

Extra arsmote halls nar styrelsen eller revisorerna finner att det ar nodvandigt eller nar minst en tredjedel av for
eningens medlemmar kraver detta genom en skriftlig begaran til l styrelsen. Av begaran ska framga det eller de 
arenden som medlemmarna vill att motet ska behandla. Pa extra arsmote far endast de arenden som angivits i 
kallelse behandlas. 

§ 12 Rostratt 

Vid arsmote har varje medlem en rost. Rostratten ar personlig och kan inte utova s genom ombud. 

§ 13 Beslut, omrostning och beslutsniassighet 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om sa begars, efter omrostning (votering). 

Omrostning sker oppet, utom vid val dar sluten omrostning ska aga rum om nagon begar detta. Beslut fattas, 
savida dessa stadgar ej foreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika rostetal galler den mening som ordforan-
den bitrader, vid val sker dock avgorandet genom lottning . 

Ledamot av st yrelsen far inte delta i beslut om ansvarsfrihet for en verksamhet for vilken denne ar ansvarig, inte 
heller vid val av rev isor. 

Motet ar beslutsmassigl med det antal rostberattigade medlemmar som ar narvarande pa motet. 

§14 Regler for andring av stadgarna 

For andring av dessa stadgar kravs beslut av arsmote med minst 2/3 av antalet avgivna roster. Forslag till andring 



av stadgarna far ge s saval av medlem som styrelsen. 

§ 15 Uttrade 

Medlem som onskar uttrada ur foreningen ska skriftligen anmala detta till styrelsen och anses darmed omedel-
bart ha lamnat foreningen. 

§ 16 Uteslutning 

Medlem f§r inte uteslutas ur foreningen av annan anledning an att den har forsum mat att betala medlemsavgif-
ten, motarbetat foreningens ver ksamhet eller andamal, eller uppenbarligen skadat foreningens intressen. 

Fraga om uteslutning far inte avgoras forran medlem fatt del av de omstandigheter som foranlett att medlems-
skapet ifragasatts. Beslut om uteslutning far inte fattas forran medlemmen fatt tillfalle att yttra sig inom viss av 
foreningsstyrelsen angiven tid, minst 5 dagar. I beslutet ska skalen for uteslutning redovisas. Beslutet ska tillstal-
las den berorde inom 5 dagar efter beslutet. 

§17 Uppldsning av foreningen 

For upplosning av foreningen kravs beslut av arsmote med minst 2/3 av antalet avgivna roster. Om foreningen 
upploses ska foreningens eventuella tillgangar overlamnas ti ll ett andamal som beslutas pa arsmotet. Kopia av 
det arsmotesprotokoll som innehaller beslut o m foreningens upplosning ska darefter sandas till skattekontoret 
for avregistrering av foreningen. 


