Ansökan om medel till förstudie inför uppstart av kramiverksamhet i område Lund.
Projektägare och samverkansparter
Arbetsförmedlingen är huvudägare.
Samverkanspartners är kriminalvården, Lunds Kommun samt aktuella
kranskommuner. Då det även finns planer på att starta upp ett mini-Maria krävs
samverkan med det projektet för att undvika dubbelarbete.

Bakgrund och problembeskrivning
I Lunda-området saknas det i nuläget samordnade insatser för målgruppen, dvs
personer i åldersgruppen 18-45 med kriminell bakgrund och/eller risk att hamna i
kriminalitet.
Forskning visar att en av de viktigaste faktorerna i arbetet med social integration av
kriminella är att verka för att de får ett lönearbete. Riskerna att återfalla i brott
minskar markant i och med att man får ett arbete och ett socialt sammanhang. Att
öka andelen personer i målgruppen som har lönearbete innebär vinster både för
individen och samhället.
Krami startade sin första verksamhet 1980 i Malmö. Bakgrunden var att
Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Malmö stad gemensamt konstaterade, att
de insatser som gjordes för den aktuella målgruppen var ineffektiva, kostsamma och
att samordning saknades. För att den enskilde skulle få en långsiktig
rehabiliteringsinsats med målsättningen att etablera sig på arbetsmarknaden var ett
samarbete mellan kommunala och statliga myndigheter nödvändigt då man såg att
samverkan gav bättre förutsättningar att lyckas med målsättningen. De insatser man
erbjuder i en kramiverksamhet är svåra för de inblandade organisationerna att få till
stånd utan en samordnad verksamhet. Krami har därefter vuxit och drivs idag på ett
20-tal platser i Sverige.
Krami finansieras gemensamt mellan Arbetsförmedling, Kommun och Kriminalvården
där varje organisation står för lönekostnader. Gemensamma driftskostnader (lokaler
mm) fördelas mellan Kommunen och Kriminalvården.
För att kunna fatta beslut om en kramiverksamhet ska startas upp i Lund-området
behövs en förberedelsefas där information inhämtas, förutsättningar och utmaningar
undersöks, ekonomiska vinster kartläggs. Detta ska även innefatta en beskrivning av
hur kommunerna påverkas av att inte starta upp en kramiverksamhet.

Syfte
Projektet är en förstudie som syftar till få ett underlag inför ett beslut om en eventuell
uppstart av en kramiverksamhet i Lund och dess kranskommuner.

Mål
Förstudien skulle kartlägga förutsättningar, utvärdera effekter, behov och vinster med
en uppstart av kramiverksamhet. Att upparbeta samarbete med kommun och
kriminalvård samt att göra upp en övergripande plan för vidare insatser.

Beskrivning av projektet och dess organisation
En projektledare kommer att driva förstudien. Under arbetet kommer information
såsom resultat, arbetsmetodik, organisering etc från olika kramiverksamheter att
inhämtas, både via material och fysiska besök.
Ta fram underlag och kartlägga ekonomiska vinster och samhällsnytta av en uppstart
av krami utifrån de olika samverkansparternas verksamheter och titta närmare på hur
man jobbar med målgruppen idag.
Identifiering av kommuner som är aktuella som samverkansparter samt att upparbeta
samarbete med dessa.
Skissa på hur en verksamhet i Lund med omnejd skulle kunna se ut organisatoriskt.
Ta fram utkast till avtal/överenskommelser.

Förväntat resultat
Förväntat resultat är att tillräckliga fakta tagits fram av hur man arbetar med
målgruppen idag i de respektive verksamheterna samt få en överblick över hur
samverkan skulle kunna fungera för målgruppen genom en kramiverksamhet och vad
effekten/vinsterna skulle bli av detta. Förstudien ska även resultera i en skiss av hur
ett krami skulle kunna organiseras i Lund-området.

Förvaltning av projektets resultat
Förstudien syftar till att skapa underlag inför beslut om en uppstart av en
kramiverksamhet. Detta äger de olika samverkansparterna gemensamt.

Finansiering och andra resurser
Kostnad för en projektledare på 50%, budget för resor.

Tidsplan
50% under sex månader. Med start 150831
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