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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-16 kl. 09:00-10:50

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Hansson (S)
Pernilla Hagen (S)
Joacim Ahlqvist (C)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Agnes Löfgren (nämndsekreterare)

Utses att justera

Helena Nanne
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Idéburet offentligt partnerskap Hela Människan, Noomi

ASN-2019-17494
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit ett initiativ om att ingå ett idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Föreningen Hela Människans i Malmös verksamhet Noomi
kring insatser för att minska tvångsarbete och sexuell exploatering av framför allt kvinnor på
thaimassagesalonger i Malmö.
Insatserna har utformats utifrån behovskartläggningar som både arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och föreningen Hela Människans verksamhet Noomi, utfört.
Kartläggningarna visar på att det förekommer sexuell exploatering och illegal verksamhet som
koppleri och köp av sexuella tjänster och ett behov av ytterligare information och
uppsökande insatser för målgruppen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser behovet av ytterligare insatser för målgruppen
och samarbetet över sektorsgränserna inom området bedöms fördelaktigt för alla parter.
Verksamheten Noomi är väletablerad och har ett gott samarbete med förvaltningen sedan
tidigare.
Enligt förvaltningens förslag finansierar arbetsmarknads- och socialförvaltningen en
samordnare som anställs av Hela Människan i Malmö, Noomi, med 350 000 kr per år.
Förvaltningen ingår också i partnerskapet med del i en befintlig tjänst för samordning av
Malmö stads insatser. Perioden för partnerskapet skrivs inledningsvis på ett år med möjlighet
till förlängning på två år.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö stad och
Hela Människan i Malmös verksamhet Noomi
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Beslutsunderlag
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