
Årsredovisning av mervärdesinsatser 2016

Under 2016 fick drygt 270 ensamkommande barn och unga mervärdesinsatser inom 
IOP (idéburet offentligt partnerskap) i Göteborg. För att ge ungdomarna bästa möjliga 
start i sin nya hemstad, gjordes tidigt en överenskommelse mellan Göteborgs Stad och 
flera av stadens idéburna organisationer. Avtalet, som var unikt i sitt slag i Sverige, 
innebar att de idéburna organisationerna skulle bidra med egna mervärden utifrån sina 
olika styrkor och resurser som exempelvis psykosocialt stöd, fadderfamiljer, fritids
aktiviteter, utbildning, läxhjälp och praktikplatser.

Parterna som ingick i överenskommelsen var Social resursförvaltning i Göteborgs 
Stad, Bräcke diakoni, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Göteborgs Räddningsmission, 
Individuell Människohjälp, Karriär Kraft Service, Reningsborg, Rädda Barnen,  
Röda Korset samt Skyddsvärnet i Göteborg.

Utöver de mervärdesinsatser som organisationerna redan bidrog med under 2016, 
avsattes totalt 2.797.000 kronor för ytterligare insatser, där sex organisationer valdes ut 
för att täcka in så många mervärden som möjligt samt nå bästa möjliga framgång. 

Nio organisationer
272 ensamkommande barn i IOP
Hur gick satsningen?

Långsiktig investering  
i ensamkommande barn och unga.



Nu blir det lättare att få jobb.
Arbetspraktik och vägledning till rätt utbildning  
underlättar den långsiktiga samhällsintegrationen.  
Bräcke diakoni bjöd under 2016 in ungdomar som bor 
på IOPboenden att ta del av den information som finns 
kring möjlighet till praktik, olika tematräffar och besök 
på mässor. Satsningen ledde till att 22 av de 40 ungdomar 
som visat intresse för en praktikplats, tackade ja till den. 
Under tematräffarna deltog 10 av 13 anmälda ungdomar 
på temat att skriva personligt brev och CV, medan 23 av 
34 anmälda ungdomar deltog i en temadag med fokus på 
arbete och utbildning. Mässor som har besökts är exempel
vis Gymnasiedagarna och Euroskills.

Efter arbetspraktiken uttryckte 93 procent av deltagarna 
att de hade fått en positivare syn på sina möjligheter att 
hitta ett jobb i Sverige. 75 procent av dem var nöjda med 
att ha fått öva sig i svenska språket och träffa nya svenskar. 
Tematräffarna gav positivt gensvar med en önskan om 
fler träffar.

Bräcke diakoni  
– för långsiktig samhällsintegration

500 samtal i motvind.
Krismottagningen vid Skyddsvärnet tog under 2016 emot 
ungdomar från olika boenden inom IOP i Göteborg. 
Totalt tolv psykologer, socionomer, psykiater och psyko
terapeuter arbetade ideellt med kris och stödsamtal till 
ensamkommande flyktingbarn. 

Under året genomförde vi cirka 500 samtal för  delade 
på 75 behandlingsperioder av varierande längd. För många 
ungdomar försämrades det psykiska tillståndet under 
året. De årslånga handläggningstiderna och de uppenbara 
orättvisor som ungdomarna upplevde bidrog till allvarliga 
posttraumatiska stressyndrom. Kristerapeuterna har 
förutom behandlingssamtalen också genomfört seminarier 
för personal och andra som arbetar med flyktingar inom 
ämnen som exempelvis posttraumatisk stress och kris
bearbetning, sömnstörningar, barnkonventionen samt 
reaktioner och bemötande vid sexuella övergrepp.

Krismottagningen  
– vid Skyddsvärnet i Göteborg

Bemötandet spelar roll.
Rädda Barnen har genomfört en kompetenshöjande  
insats inom Traumamedveten omsorg – en pedagogisk 
modell kring grundläggande behov hos barn och ung
domar som har utsatts för traumatiserande händelser. 
Målet med satsningen var att sprida kunskap om hur  
en person som upplevt ett trauma kan reagera och agera 
för att personalen vid boenden för ensamkommande 
flyktingbarn ska kunna erbjuda bästa möjliga bemötande. 
Under 2016 utbildades personal och chefer, totalt  
72 anställda, vid sex olika boenden. Deltagarna har  
visat sig vara mycket nöjda med utbildningsinsatsen  
och finner kunskapen mycket användbar.

Rädda Barnen  
– traumamedveten omsorg

”Jag behöver att de känner mig och de hjälpa mig 
till när att jag kunna leva samma en svensk.”

En av ungdomarna inom Bräcke diakonis praktiksatsning 
praktiserade på Quality Hotel Winn. Efter en uppskattad 
praktikperiod fick han och ytterligare  fyra ungdomar också 
sommar- och extrajobb där. Samma sak var det för andra, 
som praktiserade på bl.a. Eco Ride och Stena Fastigheter.

Fotograf: Birgitta Natanaelsson



Främlingen blir mindre 
främmande.
Röda Korset erbjöd under 2016 tio kurser och föreläs
ningar för bättre kompetens att möta ensamkommande 
barn och ungdomar riktade till personal vid IOPboenden, 
gode män med flera. Kurserna Första hjälpen samt 
 Psykologisk första hjälpen, samlade tillsammans 240 
deltagare. Välbesökta föreläsningar var Människor på 
flykt – familjeåterförening, Vad är psykosocialt stöd samt 
Att möta unga – Family Lab. Övriga föreläsningar 
handlade om länderkunskap, sexuella trakasserier, sömn
störningar, Barnkonventionen samt traumamedveten 
omsorg.

Särskilt uppskattade var föreläsningarna på temat Att 
möta unga, där 96 procent av deltagarna ansåg att de 
kommer att ha nytta av sina nya kunskaper och insikter  
i sitt arbete.

Röda Korset  
– kunskap ger bättre bemötande

En fritid med mening.
Individuell Människohjälp arbetar för att bekämpa och 
synliggöra fattigdom och utanförskap. Under 2016 
genomförde vi en mängd aktiviteter med syfte att skapa 
en meningsfull fritid och stärka självkänslan hos dem som 
bor på IOPboenden. Bland aktiviteterna, som främst var 
förlagda till skolloven, märks konstverkstad för tjejer, läger 
med sportlovsaktiviteter, kurs i hur man kan tjäna pengar 
på extrajobb utan att starta eget företag, smygpremiär 
med mingel och talasvenskacafé under Göteborgs Film
festival, fotografikurs samt ett större sommarlovspaket. 

Under satsningen skapades även ett nätverk av personal 
med fritidsansvar på samtliga boenden där gemensamma 
frågor diskuterades.

IM - individuell människohjälp

Tryggve och Annica Gustafsson tillhör de 700 som kom 
till Smyrnakyrkan i Göteborg när Räddnings missionen 
sökte faddrar till ensamkommande flyktingbarn. 
Satsningen bidrog till att 150 ensamkommande 
flyktingbarn fick en värdefull kontakt in i det svenska 
samhället.

”De hör alltid av sig och frågar hur det är och säger 
att jag är välkommen till dem. De säger att jag får 
ringa när jag vill.”

”Aref är som vår tredje pojk.”
Göteborgs Räddningsmission lyckades rekrytera ett stort 
antal svenska familjer, par och ensamstående till sin fadder
verksamhet för ensamkommande flyktingbarn. Totalt 
resulterade satsningen i 150 matchningar med barn från 
boenden inom IOP.

I satsningen ingick nio utbildningstillfällen, nio upp
startskvällar och två fadderträffar.

Därtill genomförde vi två telefonuppföljningar med 
faddrar samt två enkätutvärderingar bland ungdomarna.

Göteborgs Räddningsmission  
– fadderverksamhet

Foto: Jonatan Sverker/Dagen



”Inom Göteborgs Räddningsmission är vi bekymrade över hur vi ska kunna 
fortsätta att stödja ungdomar och faddrar i de förändrade omständigheter 
som råder. Det finns en stor oro bland barnen inför framtiden. Faddrarna är 
ett stort stöd för många, ibland de enda som finns kvar. Vi ser ett stort behov 
av fadderverksamheten framöver eftersom den har visat sig vara så värdefull. 
Vi har under slutet av 2016 tagit emot drygt 15 förfrågningar från boenden, 
socialsekreterare och gode män som vill se om fortsättning på satsningen.”

”Det har under året efterfrågats om Rädda Barnen kan genomföra större 
föreläsningssatsningar inom IOP för att öka kunskapen kring traumamedveten 
omsorg. Vid ett möte inom ramen för TMO framgick att cheferna önskade 
bättre framförhållning när det gäller tilldelningen av platser och därmed 
bokning av alla utbildningsmoment. Därför önskar vi att denna process kan 
påskyndas i styr och samverkansgrupp, så att utbildningsinsatsen kan få 
maximal effekt för de involverade.”

”Röda Korset kommer att fortsätta erbjuda kompetensutveckling för boende
personal inom Första Hjälpen och psykologisk Första Hjälpen. Vi kommer 
också att erbjuda handledning av personal, som utförs av personal från vårt 
behandlingscenter för krigsskadade och torterade flyktingar.”

”Bräcke diakoni vill öka antalet ungdomar som vill ta del av mervärdesinsatsen 
och de aktiviteter som erbjuds. Förhoppningsvis kan ungdomarna behålla 
påbörjad kontakt och erbjudas nya kontakter med arbetsgivare. Praktik och 
inspiration till en framtida utbildning underlättar deras väg ut i arbetslivet.”

”De årslånga väntetiderna, den godtyckliga åldersuppgraderingen och uppen
bara orättvisor som ungdomarna upplever har skapat allvarliga PTSD symtom. 
Under de sista månaderna av 2016 och januari 2017 har alla ungdomar som 
fått avslag på sin asylansökan ofta i kombination ett par års åldersuppgradering 
uttalat suicidtankar. Många av dessa ungdomar har flytt efter det att deras 
fäder har mördats, tillfångatagits och försvunnit. De har också själva utsatts 
för dödshot av terroristorganisationer. De avvisas till dödsstraff eller misär 
och anser det är bättre att ta livet av sig i Sverige. Stöd i form av samtal anser 
Skyddsvärnet kommer att behövas även i framtiden.”

Några 

tankar 

inför 

framtiden

För mer information:  
www.brackediakoni.se
www.goteborg.se
www.karriarkraft.se
www.manniskohjalp.se
www.raddabarnen.se
www.raddningsmissionen.se
www.redcross.se
www.reningsborg.se
www.skyddsvarnet.se
www.stadsmissionen.org
 

En stor del av jobbet handlar om att få de här barnen och 
ungdomarna att kunna känna hopp igen och tron att det 
de gör från dag till dag, gör skillnad. Att de har möjlighet 
att bygga upp ett nytt liv i Sverige.
Skyddsvärnet i Göteborg

På bild: Margareta Lundgren, Elisabeth Kwarnmark och Ritva Holmström,  
volontärer på Skyddsvärnet i Göteborg.
Fotograf: Mats Hedenskog
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