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BILAGA VON 2018/14/1 

Vård och omsorg 
 

 

 

 

 

Silvermissionen 

BAKGRUND 

Silvermissionen, via Minna Blom, inkom med önskemål om bidrag från kommunen för 

att bekosta verksamhet beträffande boende för ensamkommande ungdomar. Den 

önskade bidragssumman uppgår till 1 200 000kr. 

SILVERMISSIONEN 

Verksamheten är en nystartad ideell förening med målsättning att upprätta boende för, i 

första hand, ensamkommande ungdomar (EKU) som för närvarande saknar bostad. 

Grunden är att de EKU som rotat sig och påbörjat ett liv i Sala ska få fortsätta sina liv här, 

trots att det formella ansvaret för myndiga asylsökande i första hand ligger på 

Migrationsverket. 

        Silvermissionens verksamhet ligger i linje med utkastet för bostadsförsörjnings-

programmet för Sala kommun 2018-2024 som Ledningsutskottet beslutade den 20/2 

2018 att skicka ut på remiss, det vill säga att genomföra insatser för att motverka 

hemlöshet. EKU är en av de grupper som nämns i programmet (se bilaga 1, s.19-20). 

Boendet är tänkt att bemannas av en projektanställd samt frivilliga volontärer och 

kommer uppskattningsvis kunna tillgodose 20 platser.   

        Med anledning av att föreningen är nystartad är budgeten förenklad och grovt 

uppskattad, exempelvis är varken lokal eller personal ännu fastställt. Det finns en 

tilltänkt lokal som står till förfogande, men innan avtal kan tecknas med hyresvärden 

behöver finansieringen lösas. Hyresvärden är, enligt Silvermissionen, positiv till 

uthyrning av lokalen för verksamheten och ändamålet. Kostnadsförslaget från 

Silvermissionen kan sägas vara i underkant för den omfattning av verksamhet som 

förväntas bedrivas, men det beror sannolikt på en begränsad erfarenhet i frågor 

gällande den här sortens verksamhet och budget eftersom föreningen är nystartad. 

        Silvermissionen har organisationsnummer, styrelse, stadgar, utkast på dokument 

som är relevanta för boendet (kostnadsförslag, kontrakt och krishantering), protokoll 

från senaste årsmötet samt visioner om samarbete med det övriga samhället. 

Föreningen kan därmed anses vara seriös och på god väg i sitt arbete. 

ANDRA KOMMUNER 

Liknande situationer gällande EKU har uppstått i andra kommuner, som sedermera har 

förhållit sig på olika sätt till situationerna. Några kännetecknande aspekter för hur 

liknande ärenden hanteras är 1) att finansieringen sker utifrån de statliga bidragen 

ämnade för målgruppen som gavs ut till samtliga kommuner för 2017 och 2018, 2) att 

ungdomarna ska bedriva studier i kommunen samt 3) att bidraget inte ges till enskilda 

personer som erbjuder boende i sitt eget hem. 
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Socialnämnden i Tranås kommun gav 27/9 2017 föreningen NätEk 200 000kr i 

föreningsbidrag för ”att användas för kvarboende för ensamkommande flyktingbarn 

som fyllt 18 år och ännu inte beviljats uppehållstillstånd” för perioden september-

december 2017 (se bilaga 2).   

 

Kommunstyrelsen i Vara kommun beslutade 17/10 2017 att låta ideella föreningar 

ansöka om föreningsbidrag, finansierat av de statliga medel som kommunen fick ta del 

av. De statliga medlen budgeterades därmed inte på förhand i kommunens övriga 

verksamhet (se bilaga 3). 

 

Socialnämnden i Ljungby kommun beslutade 18/10 2017 att ge föreningen Goda krafter 

ett bidrag om 100 000kr för 2017, samt beslutade 24/1 2018 att ge 60 000kr för 2018 (se 

bilaga 4 och 5).  

 

Socialförvaltningen i Stockholm stad beslutade 19/9 2017 att ge föreningsstöd till 

Stockholms stadsmission om 10 100 000kr för att erbjuda tillfälliga boendelösningar till 

ensamkommande ungdomar. Här används hela det statliga bidraget till projektet lett av 

Stockholms stadsmission (se bilaga 6). 

 

Socialnämnden i Karlsborgs kommun beslutade 6/12 2017 att inte ge några bidrag till 

föreningsverksamhet för EKU, utan hänvisar istället till Migrationsverkets ansvar för 

personer 18 år och uppåt. Beslutet grundar sig på kommunallagen gällande 

likabehandling samt att det fanns en privat aktör som var intresserad av fastigheten som 

var tänkt till boende för EKU (se bilaga 7). 

BIDRAG 

De statliga medel, specifikt riktade gentemot ensamkommande barn och unga, som 

kommunen tagit del av har redan budgeterats för i liknande verksamheter inom 

kommunen (stödboende), varpå det inte finns någon särskilt avsedd summa att ta av i 

förhållande till det ankomna bidragsönskemålet. Vad som däremot skulle vara möjligt är 

att ge Silvermissionen ett föreningsbidrag, likt exempelvis stödet till Kvinnojouren.  

        För att få en uppfattning kring sammanhanget är det nämnvärt att lyfta omfånget 

av det statliga bidraget till kommunen, nämligen ca 25 000kr per EKU för 2018. Det 

behöver dock inte på något vis vara likställt med ett eventuellt bidrag till 

Silvermissionen, särskilt med hänsyn till att de statliga medlen redan är budgeterade för 

inom liknande verksamheter.  

        Silvermissionen är en fristående, partipolitiskt obunden ideell förening, vilket 

innebär att kommunen inte bör medverka i verksamheten. Den hjälp som kommunen 

därmed skulle kunna bistå med är endast ekonomisk, vilket innebär att Silvermissionen 

själva ansvarar för boendet utan något avtal eller kontrakt med kommunen. 
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Likt andra kommuner har även Sala investerat de statliga medlen för målgruppen i 

adekvata verksamheter. Utifrån den bakgrund som beskrivits ingår inte ytterligare 

bidrag i det kommunala uppdraget samt att det ej heller finns ekonomiska medel som 

kan avsättas för ändamålet.  

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Socialchefen föreslår 

 

att         Vård- och omsorgsnämnden avslår det sökta bidraget från Silvermissionen. 

 

 

  


