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Umeå kommun tvingar KFUM Umeå lägga ner framgångsrik
verksamhet för ensamkommande ungdomar. Konsekvenser väntas för
tusentals barn och ungdomar.
Den 29 juni fick KFUM Umeå besked av Umeå kommun om att man avslutar samarbetet med föreningen kring
ensamkommande flyktingbarn. Det innebär att verksamheten läggs ned redan den 31 augusti och att 24
placerade ungdomar ska flyttas från KFUM Umeås boende, 13 av dem redan under juli.
Mitt i semestertider tvingas föreningen att kalla till förhandling om uppsägning av 17 personer och att
omedelbart säga upp 14 lägenheter. Eftersom föreningen inte plockar ut någon vinst från verksamheten utan
använder alla medel till barn- och ungdomsverksamhet så uppstår även en oro för hur förändringen påverkar
idrotts- och lägerverksamhet i kommunen.
Den hastiga förändringen innebär att KFUM Umeå inte hinner anpassa sin verksamhet till nya förhållanden och den
direkta förlusten för detta beräknas uppgå till miljonbelopp redan i år.
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Detta kan få långtgående konsekvenser för KFUM Umeå som förening och för många ungdomar i Umeå
kommun. Förändringen äventyrar all vår barn- och ungdomsverksamhet, både idrotten och våra
lägergårdar. Dessutom så äventyras våra ambitioner att satsa särskilt på resurssvaga grupper för att ge alla
barn och ungdomar lika möjligheter, säger Åsa S Boman, föreningsdirektör.

Bakgrunden till kommunens agerande är regeringens beslut att sänka dygnsersättningen per ensamkommande
flyktingbarn. En av anledningarna till det är att många aktörer plockat ut vinster ur verksamheterna för
ensamkommande flyktingbarn. KFUM Umeå har däremot aldrig plockat ut sådana vinster utan använder alla sina
tillgångar till barn- och ungdomsverksamhet i kommunen. Föreningen värnar särskilt om de som inte har samma
möjligheter som andra och är därför en stark kraft för att motverka ojämlikhet.
Den verksamhet som KFUM Umeå har utvecklat genom ca tio års samarbete med kommunen har nått stora
framgångar även i jämförelse med andra, liknande verksamheter. 90 procent av de ensamkommande ungdomarna
har varit självförsörjande när de lämnat verksamheten vid 21 års ålder. Den kompetens som byggts upp för att nå ett
så gott resultat tvingas föreningen nu att säga upp.
I Umeå kommuns strategiska plan för 2016-2028 läggs särskild vikt vid samarbete med den ideella sektorn som man
säger ” bidrar starkt till Umeås utveckling” och ”gör Umeå till en bra kommun att bo och leva i” (Strategisk plan, ver
1.0, sid 6). Därför är det än mer anmärkningsvärt att kommunen nu agerar på detta sätt.
Föreningen
KFUM Umeå är en idéburen, ideell förening som arbetar för att skapa möjligheter för unga människor. Vi gör det
genom idrott, läger, lägerskolor, kurser, utbildning och socialt arbete. KFUM är en aktiv samhällsaktör som vill ligga i
framkant när det gäller att skapa meningsfull verksamhet tillsammans med unga människor. Vi finns för alla unga
men särskilt för de som inte har samma förutsättningar som andra. Vi är en av Umeås största och äldsta föreningar
med ca 1700 medlemmar. Detta gör oss också till Sveriges näst största KFUM-förening.
Kontakt
Föreningsdirektör Åsa S Boman asa.s.boman@kfum.nu 070 176 86 46
Styrelseordförande Torstein Bratvold, torstein@bratvold.se 070 588 48 08

Adress:
Telefon:
E-post:

Järnvägsallén 20, 903 28 Umeå
+46 90 18 57 00
info@kfum.nu

Hemsida:

www.kfum.nu

