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Kort om Frivilliga Familjehem på Värmdö
Frivilliga Familjehem på Värmdö startade som en förening 2018. Syftet var att stötta de
ensamkommande ungdomarna samt de familjer som hade öppnat sina hem för en ungdom
så att ungdomen kunde stanna på Värmdö; gå kvar i skolan, behålla sina kompisar, nätverk
och trygghet. Efter drygt ett år som förening har vi utvecklats och vi har en bredd av
aktiviteter som stöttar ungdomarna inte bara gällande boenden, utan även i asylprocessen,
med myndighetskontakter, med läxor - vi delar ut nödbidrag och matkassar. Föreningen är i
mångt och mycket ställföreträdande föräldrar som ger råd och stöd i stort och smått.
Alla föreningens ungdomar kom som ensamkommande barn under 2015-2016. 45 av
ungdomarna omfattas av den sk nya gymnasielagen och har därmed tillfälliga
uppehållstillstånd för gymnasiestudier. De flesta av ungdomarna går på gymnasieskolorna
Gustavsbergs Gymnasium, G2 och Värmdö Tekniska Gymnasium, VTG i Gustavsberg.
Föreningen stöttar i första hand ungdomar som antingen går i skolan på Värmdö eller bor i
kommunen. Frivilliga Familjehem på Värmdö omfattar vid verksamhetsårets slut drygt 55
ungdomar. Av dem bor 19 i familjer på Värmdö eller i Nacka. Övriga ungdomar har under
året fått eget boende som de betalar själva.
Vi ser att våra ungdomar lyckas väl med sina studier. Vi är övertygade om att det till stor del
är tack vare att ungdomen har haft ordnat boende, kunnat gå kvar i sin skola här och sluppit
att göra avbrott i studierna genom flytt till Migrationsverkets boenden. Frivilliga Familjehem
på Värmdö har starkt bidragit till att det idag inte finns hemlöshet i gruppen
ensamkommande som tillhör föreningens upptagningssområde. Det är vi mycket stolta över.
Tack vare ett nära samarbete med Värmdö församling har vi kunnat bli så starka. Värmdö
församling har genom medel från Stockholms stift gjort det ekonomiskt möjligt att stötta
ungdomar med bland annat att betala hyror och att driva ett arbetsmarknadsprojekt. Det är
också Värmdö församling som så generöst upplåter sitt hus Lyckebo på Sjöliden till oss, och
där huserar vi varje onsdag kväll.
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Lyckebo – vårt vardagsrum
När solen går ner bakom bryggan på
Sjöliden dukar vi upp smörgåsar, gräddar
våfflor, sätter på kaffe och te. Dagen innan
har någon av oss hämtat de överblivna
smörgåsar, bröd och bullar som Delselius
vid Grisslinge skänker varje vecka. På
morgonen har Coop i Hemmesta lämnat
matsvinn från butiken som vi delar ut till
ungdomarna. Här inne på Lyckebo får
ungdomarna hjälp med läxor, hjälp med
att fylla i papper som kan handla om CSN,
ansökan till socialen, ansöka om id-kort,
skriva kontrakt och stöd att ordna med nytt
boende och mycket mer.
Under året har vi haft ett sjuttiotal
Lyckbokvällar. Det betyder att huset varit
öppet så gott som varje onsdag även om
det varit lov, sommar eller juletid.
Dessutom har vi ofta träffar av olika slag
även andra veckodagar.
Boenden
Ensamkommande barn, dvs asylsökande under 18 år, får ett boende ordnat av kommunen, i
familjehem eller på ett HVB-hem. När den asylsökande fyller 18 år, eller skrivs upp i ålder av
Migrationsverket, betraktas den som vuxen i lagens mening. Det innebär att ungdomen
förflyttas till Migrationsverket boende för vuxna asylsökande. För ungdomarna på Värmdö
betydde det flytt till Migrationsverkets stora komplex i Boden eller Sundsvall. Långt bort och
ofta utan verklig möjlighet att fortsätta sina studier. Detta är själva ursprunget till att så
många människor i vårt land öppnade sina hem och tog emot en ungdom. Så även på
Värmdö. Men efter 2017 då det var relativt lätt att hitta frivilliga familjehem i kommunen, blev
allt svårare. I samverkan med Värmdö Församling ansökte och fick vi totalt 305 000 kronor
av Stockholms stift för att betala för boenden genom Projekt Hemlöshet. Detta ledde till att vi
kunde hjälpa ungdomarna med boendekostnader.
Mellan juni 2018 och december 2018 stod föreningen tillsammans med Värmdö Församling
för ett tjugotal kontrakt. Bland annat Lillsved Idrottsfolkhögskola, Tollare Folkhögskola samt
privatpersoner.
Under hösten 2018 när de ungdomar som omfattas av den Nya gymnasielagen (se nedan)
en efter en fick sitt tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier, TUT, kunde hen ansöka
om ekonomiskt bistånd från kommunen till uppehälle och hyra. Detta förändrade
boendebehovet. Med ett uppehållstillstånd behöver ungdomen ett långsiktigt boende, eget
kontrakt och möjlighet att klara sig själv.
Föreningens ungdomar saknar många gånger det kontaktnät som en familj och föräldrar ofta
innebär. Därför finns vi som fortsatt stöd för att hjälpa till att hitta boende. Föreningen är

dock ingen bostadsförmedling och vi har inte tillgång till bostäder mer än någon annan. Men
vi är ihärdiga, kreativa och envisa.
Nya gymnasielagen - möjlighet till tillfälliga uppehållstillstånd
Den nya gymnasielagen, NGL, gav många av våra ungdomar hopp och en ny chans att få
uppehållstillstånd i Sverige. Lagen klubbades igenom i juni 2018 av regeringen med stöd av
Centern och Vänsterpartiet, efter flera månaders debatt. NGL innebär i korthet att en
asylsökande som sökt asyl före 18 års ålder, kommit till Sverige senast 24 november 2015,
som väntat 15 månader eller längre för att få sitt första besked om avslag och som fått detta
avslag efter att hen fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder kunde ansöka om tillfälligt
uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Efter avslutade studier har ungdomen sex månader
på sig att skaffa ett fast jobb (minst två års anställning) med kollektivavtalsenlig lön. Om den
lyckas kan hen ansöka om permanent uppehållstillstånd. Ansökningstiden var mellan 1 juli
och 31 december 2018. Runt 45 av våra 55 ungdomar omfattades av nya gymnasielagen.
Under några intensiva dagar mellan den 2 och 4 juli 2018 hade Frivilliga Familjehem på
Värmdö öppet hus på Lyckebo där vi var flera som hjälpte ungdomarna att fylla i sina
ansökningar till den nya gymnasielagen. Stämningen var hoppfull och ljus, och även
ungdomar från andra håll kom till oss för hjälp. Under en orolig period därefter underkändes
lagens tillämpning av flera domstolar, men NGL fick till slut sitt godkännande.
I september började de första positiva beskeden om tillfälliga uppehållstillstånd droppa in. En
ny period i ungdomarnas liv började. För oss i föreningen innebar det här mycket jobb med
att hjälpa ungdomar med ansökningar om ekonomiskt bistånd från kommunen, ansöka om
uppehållstillståndskort, personnummer, id-kort, CSN - allt positivt naturligtvis. Vi skrev ihop
informationsmaterial med att göra-listor för den som fått TUT och vi höll informationsmöte
(2018-11-19) för våra medlemmar om vad det tillfälliga uppehållstillståndet för
gymnasiestudier innebar.
De som inte omfattas av nya gymnasielagen
Ett tiotal av föreningens ungdomar omfattas inte av den nya gymnasielagen. Under året har
dessa ungdomar fortfarande varit i asylprocess. Den här gruppen är särskilt utsatt.
Föreningen har sedan årsskiftet 2018/2019 särskilt stöttat den här gruppen med nödbidrag,
matkassar, hyror, busskort. Föreningens insamlade pengar går främst till den här gruppen.
I april fick Värmdö Församling i samverkan med oss 255 000 kr av Stockholms stift för att
motverka hemlöshet - pengar som föreningen använder för att stötta gruppen.
Aktiviteter
Listan av aktiviteter som föreningen gjort är lång.
Våffelcafé på Kyrkogårdens dag
Vasamuseet
Utflykt till Möja
Utflykt till Grinda
Workshop Nya gymnasielagen
Våffelcafé på Sommarkonsert på Sjöliden
Spökvandring i Gamla Stan
Baka till Alla Hjärtans Jul
Alla Hjärtans Jul - välgörenhetskonsert
Baka till KÄR:s föreställning “Scener i tunnelbanan”

Påskfest på Lyckebo
Våffecafé på Sjölidendagen
Chillkvällar med IFEN
Baka till Unga Hjärtans välgörenhetsshow
Unga Hjärtan Välgörenhetsshow
Våffelcafé på blombytardag med Värmdö Skeppslags Fornminnesförening
Övernattning i tält på Björnö
Läger i Rättvik under trettonhelgen

Jobbprepp 2019 - arbetsmarknadsprojekt
Efter att våra ungdomar fått ett tillfälligt uppehållstillstånd, TUT, genom nya gymnasielagen,
stod det klart att nästa utmaning gällde att få in en fot på arbetsmarknaden, detta för att ha
en chans att få ett fast arbete inom sex månader efter avklarade gymnasiestudier. Därför
drog vi igång arbetsmarknadsprojektet Jobbprepp 2019 tillsammans med Värmdö
församling. Projektet finansieras via medel från Stockholm stift, cirka 275 000 kronor som
även ska användas till kulturevenemang. Fokus på kort sikt är att få ferie och sommarjobb,
på längre sikt att få ett fast jobb. Kick-offen på projektet var på Nacka företagarträff mässan i
februari där föreningen syntes iförda gröna t-shirtar med texten Sökes: Finnes: samt
informationsmaterial om de ensamkommandes speciella situation gällande
arbetsmarknaden. Programmet Jobbprepp 2019 startade i april. Intervjuer med var och en
av de anmälda ungdomarna, cv-workshops, teaterpedagog Jenni Inge har hållit i rollspel där
vi tränat arbetsintervju samt genom forumteater med situationer på en arbetsplats.
Jobbprepp 2019 fortsätter under hela kalenderåret 2019.

Årets entreprenör - ideell sektor
Den 1 maj mottog föreningen priset Årets
Entreprenör - ideell sektor av
socialdemokraterna på Värmdö.
Motivering:
“Årets vinnare är både en etablerings- och
integrationsmotor. Genom sitt arbete har
de bidragit till trygghet, en ljusare framtid
och meningsfullare liv för många
Värmdöbor. Från början var syftet att
hjälpa ensamkommande barn och
ungdomar att kunna stanna på Värmdö
och fortsätta sin skolgång här genom att
få Värmdöborna att öppna sina hem på
frivillig basis. Numera har verksamheten
utvecklats och föreningen stöttar
ungdomarna på alla tänkbara sätt i att ta
sig an vuxenlivets utmaningar. Priset
delas ut för deras unika bidrag till en
starkare samhällsgemenskap.”

Föreningen i media
Föreningen har uppmärksammats i media under verksamhetsåret. Inte minst genom att
Cecilia Dufva nominerades till Årets Värmdöbo, Min lokala hjälte och Svenska hjältar 2019. I
artiklar i Aftonbladet, NvP, Mitti och tv-inslag i TV4 har Cecilia intervjuats och pratat om
ungdomarnas situation och föreningens arbete. Ett fantastiskt genomslag!
www.ffpv.se och sociala medier
Föreningens hemsida har gjorts om och fått ny form och nytt innehåll under året. Det är här
alla kan hitta aktuell information om föreningen och om aktuella händelser som berör oss.
Kontakt med ungdomarna, volontärer och inom föreningen sker mestadels genom Facebook
och chattar.
Kampanjer
Frivilliga Familjehem på Värmdö har under verksamhetsåret haft två kampanjer för att samla
in pengar som använts till i första hand att köpa matkassar till våra ungdomar. Julkampanjen
räckte till 101 matkassar!
Samarbeten
Under året har vi haft samverkan med lokala aktörer som Ifen, Rädda Barnen, Välkommen
till Värmdö, Värmdö Kulturskola och Tillitsverket. Men utan Värmdö Församling hade vår
förening inte kunnat åstadkomma så mycket som vi gör. Ett särskilt tack till Värmdö
församling!

