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Asylboende med
regnbågsflagga
I Surahammar finns Sveriges enda hbtq-certifierade anläggningsboende för
asylsökande. Det drivs av Attendo på uppdrag av Migrationsverket.
met och bastun samt könsneutrala
toaletter.
– Men bemötandefrågan är den
viktigaste. All personal bemöter målgruppen på ett schyst och korrekt
sätt, utan fördomar, säger boendets
verksamhetschef, Jeanette Peretic.
I dag är 20 platser på Westsura reserverade för hbtq-personer. Målet
är att det ska bli 100 av totalt 250
platser. Migrationsverket vill inte ha
något renodlat HBTQ-boende. Tanken är att människor med olika syn

på dessa frågor ändå möts förr eller
senare. Ledningen sticker inte under stol med att umgänget mellan
hbtq-personerna och övriga ibland
är problematiskt. Det förekommer
trakasserier och till och med hot
även på Westsura.
Personalen lägger stor vikt vid
kunskapsspridning. Man har tagit
hjälp av Migrationsverket, Polisen
och RFSL och haft gemensamma informationsmöten.
JOHAN DELBY DAGENS SAMHÄLLE
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Asylsökande som är homosexuella,
bisexuella och transpersoner är dubbelt utsatta. De kan ha varit förföljda i sina hemländer och problemen
kan fortsätta när de kommer till ett
boende i Sverige.
Migrationsverket har därför gett
Attendo i uppdrag att ta fram 100
asylplatser för hbtq-personer.
Hbtq-certifieringen görs av Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL. Personalen på Westsura utbildade sig under perioden
augusti 2014 till april 2015. I maj i fjol
fick asylboendet sin hbtq-certifiering
och regnbågsflaggan kunde hissas
på gårdsplanen.
Vad handlar då certifieringen om?
Personalen ska till en början ha ett
normkritiskt tänkande. Alla boende
får en fråga om vilket pronomen de
vill bli tilltalade med och man använder begreppet partner i stället
för man/hustru. Alla blanketter har
försetts med en tredje könskategori
bredvid ”man” och ”kvinna”.
Det finns också möjlighet att erbjuda särskilda träningstider i gym-
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Friare tyglar lyfter
Tjörns äldreomsorg
Personalen driver äldreboenden som intraprenader. Det har ökat yrkesstoltheten
och medfört toppbetyg från de äldre.
övrig personal ökat, liksom trivseln.
Rekryteringar har blivit lättare. Verksamheten är också kostnadseffektiv.
Överskott har uppstått, som bland
annat har använts till resor med de
äldre.
I Öppna jämförelser framgår att
de boende är mycket nöjda med bemötandet, maten och allt annat.
Flera studiebesök har tagits emot,
både från svenska kommuner och

utlandet. Modellen har varit nominerad till den europeiska utmärkelsen Social innovation in ageing. Och
fler boenden på Tjörn är på väg att
införa den.
– Intraprenadformen har varit
en framgångsfaktor, säger Lilian
Bohlin. Den innebär bland annat att
boendena lyder direkt under socialchefen, inte äldreomsorgschefen.
MAGNUS WREDE DAGENS SAMHÄLLE
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För några år sedan satsade Tjörn på
driftsformen intraprenad för äldreboendet Tubberödshus, och kort
därefter för Lilldal. Personalen får
jobba med en treårig budget och fattar alla beslut om schemaläggning,
inköp, pedagogik och aktiviteter.
– Det har blivit friare och mer flexibelt, men har samtidigt skapat mer
ordning och reda i en mjuk verksamhet. Intraprenad är som ett litet företag inom kommunen, säger Lilian
Bohlin, avdelningschef på socialförvaltningen.
Den ”relationsmodell” som tillämpas bygger på samtal med de äldre
(som är i åldrarna 80–100 år). De
boende ingår i ledningsgruppen. De
får lägga sig och gå upp när de vill,
träffa och prata med personal i stort
sett när de vill, ta ett glas vin till maten, åka på utflykter.
Miljön är hemlik, personalen har
privata kläder. Personalrum saknas,
de anställda är med de äldre hela
tiden.
Utvärderingar visar att yrkesstoltheten hos undersköterskor och
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Socialt kontrakt ska
lyfta utsatta unga
För att stödja utsatta barn och minska risken för långsiktigt utanförskap har
Norrköpings kommun och Leksell Social Ventures ingått ett avtal, ett socialt
utfallskontrakt. Projektet är det första i sitt slag i Sverige.

Projektet p
 ågår i fyra år med start i

höst. Ett 60-tal ungdomar i åldern 6
till 18 år väljs ut. Det är samtliga placerade på hvb-hem eller hos Statens
institutionsstyrelse. Ett ”multidisciplinärt team” rekryteras för att arbeta med dem. Det handlar om totalt fem tjänster med projektledare,
socionomer, arbetsterapeut och specialpedagog.
Kommunen räknar med att minska kostnader, dels genom att man
undviker att barnen är placerade,
dels genom att andra sociala insatser kan minskas. Dessutom ska skolresultaten förbättras.
– Historiskt har de här ungdo-

marna blivit återplacerade. Det ska
vi undvika genom starkare insatser
och bättre uppföljning, säger Norrköpings ekonomichef, Claes-Göran
Magnell. För att Leksell Social Ventures ska få tillbaka 10 miljoner kronor krävs att projektet sänker kostnaden lika mycket åt kommunen.
För att få maxbeloppet 12 miljoner krävs att de deltagande barnens skolresultat mätbart har förbättrats. Projektet pågår i fyra år och
utvärderas noggrant. Kommunen
räknar med att dra nytta av metodutvecklingen.
JOHAN DELBY DAGENS SAMHÄLLE
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Sociala investeringar är ett fenomen
som vuxit på senare år. Idén att tidiga förebyggande åtgärder ger stora
långsiktiga vinster, både mänskliga
och ekonomiska, har fått fäste. Samarbetet i Norrköping är det första
med en extern finansiär.
Leksell Social Ventures är ett investeringsbolag som stödjer samhällsentreprenörskap och social innovation. Det ägs av familjen Leksell med Laurent Leksell i spetsen.
Han är huvudägare för börsbolaget
Elekta, som bland annat tillverkar
strålknivar för behandling av cancertumörer.
Leksell Social Ventures satsar 10
miljoner kronor i projektet och är garanterat att få tillbaka 4. Som mest
kan det få tillbaka 12. Denna eventuella vinst återinvesteras dock i bolaget.
– Vi har ett filantropiskt mandat,
men vi är ett företag. Om vi kan få
betalt för goda resultat kan kapitalet göra gott om och om igen, säger
Henrik Storm Dyrssen, vd för Leksell Social Ventures.

