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Sammanfattning

Svenska Röda Korset, Malmö stad och Region Skåne har sedan år 2016 haft en
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) som gäller barnverksamheten på
Svenska Röda Korsets behandlingscenter för tortyr- och krigsskadade i Malmö. Syftet med
barnverksamheten är att minska utsattheten hos barn till föräldrar med migrationsrelaterade
trauman, traumatiska minnen från krig eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
Nuvarande överenskommelse gäller fram till 31 december 2020. Beslut om ny överenskommelse
ska tas nio månader innan överenskommelsen upphör. Alla tre parter önskar fortsätta
samarbetet och förvaltningen föreslår därför en ny överenskommelse om IOP som gäller från 1
januari år 2021 till 31 december 2024. I överenskommelsen anges former, förutsättningar och
avgränsningar för samarbetet. Region Skåne och Malmö stad står för 400 000 kr vardera per år
och Röda korset 270 000 kr per år. Som en del av partnerskapet står Röda korset även för
volontärer.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till överenskommelse om
idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö
stad, Region Skåne och Röda korset för barnverksamheten på Svenska Röda korsets
behandlingscenter för tortyr- och krigsskadade, under förutsättning att motsvarade
beslut tas i Region Skåne och att nämnden fastställer budget för 2021.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Beslutsunderlag
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ASN-2018-572-Fortsättning av IOP mellan Region Skåne, Röda korset och
SRN-2015-1752-Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Röda Korset, Malmö Stad och
Region
IOP Malmö stad - Region Skåne - Röda Korset 2021-2024
Verksamhetsberättelse 2019 Barnverksamheten RKC Malmö

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-02-03
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-02-11
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-02-21
Beslutet skickas till

Region Skåne, hälso- och sjukvårdsnämnden
291 89 Kristianstad
Svenska Röda korset, avdelningen Vård
Box 175 63
118 91 Stockholm

Ärendet

Svenska Röda Korset, Malmö stad och Region Skåne har sedan år 2016 haft en
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) som gäller barnverksamheten på
Svenska Röda Korsets behandlingscenter för tortyr- och krigsskadade i Malmö.
Dåvarande sociala resursnämnden i Malmö stad och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region
Skåne fattade beslut om överenskommelsen i december år 2015 (SRN-2015-1752).
Överenskommelsen gällde från 1 januari 2016 till 31 december 2018 med möjlighet till max två
års förlängning. Den 8 mars 2018 tog arbetsmarknads- och socialnämnden beslut om att
förlänga överenskommelsen under 2019 och 2020 (ASN-2018-572). Region Skåne, genom hälsooch sjukvårdsnämnden fattade motsvarande beslut den 1 mars 2018.
Nuvarande överenskommelse gäller fram till 31 december 2020. Beslut om ny överenskommelse
ska enligt nuvarande avtal tas nio månader innan överenskommelsen upphör. Alla tre parter
önskar fortsätta samarbetet och förvaltningen föreslår därför en ny överenskommelse om IOP
som gäller från 1 januari år 2021 till 31 december 2024.

Barnverksamheten

Barnverksamheten drivs på Svenska Röda korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade
i Malmö. Behandlingscentret har som uppgift att rehabilitera och ge god hälso- och sjukvård till
tortyr- och krigsskadade flyktingar samt minska lidandet i sviterna av krig och tortyr.
Syftet med barnverksamheten är att minska utsattheten hos barn till föräldrar med
migrationsrelaterade trauman, traumatiska minnen från krig eller posttraumatiskt stressyndrom
(PTSD). Mer specifikt syftar verksamheten till att stärka barnen att hitta sätt för dem att må bra,
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att stärka föräldrar i sin föräldraroll och att stärka relationer inom familjen. Barnverksamheten
har funnits sedan år 2010. Mellan år 2010 och 2013 finansierades verksamheten med medel från
Allmänna Arvsfonden, därefter finansierade Svenska Röda korset själva verksamheten
tillsammans med bidrag från Malmö stad och Region Skåne mellan år 2013 till 2015.
Verksamheten är tillgänglig för barn med föräldrar som deltar i arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamhet Avanti, för barn från Region Skånes barnpsykiatriska team för krigsoch tortyrskadade (TKT) samt andra barn med samma behov. En mer detaljerad beskrivning av
verksamheten finns i förslag till överenskommelse år 2021 – 2024 samt i verksamhetsberättelsen
för år 2019, bifogade i ärendet.

Överenskommelsen

Den föreslagna överenskommelsen gäller från 1 januari 2021 till 31 december 2024 med
möjlighet till två års förlängning. Överenskommelsen förutsätter att Region Skåne genom hälsooch sjukvårdsnämnden fattar motsvarande beslut som arbetsmarknads- och socialnämnden.
I överenskommelsen anges former, förutsättningar och avgränsningar för samarbetet mellan
parterna. Överenskommelsen beskriver barnverksamhetens aktiviteter, metoder och målgrupp
samt samarbetets värdegrund. Överenskommelsen fastslår ramar för ekonomin och
partnerskapets totala ekonomiska omfattning är 1 070 000 kr per år. Region Skåne och Malmö
stad står för 400 000 kr vardera per år och Röda korset 270 000 kr per år. Som en del av
partnerskapet står Röda korset även för volontärer.

Förvaltningens överväganden

Svenska Röda korset uppger att barn till föräldrar med migrationsrelaterade trauman,
traumatiska minnen från krig eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en socialt och
ekonomiskt utsatt målgrupp. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att
barnverksamheten erbjuder barn och unga i Malmö såväl förebyggande och tidiga insatser som
professionellt psykosocialt stöd. Verksamheten erbjuder dessutom stöd till vårdnadshavare och
familjer. Röda korset uppger att majoriteten av verksamhetens deltagare kommer från Malmö.
Parterna träffas på samverkansmöten en gång per termin och alla parter upplever samarbetet
som gott och givande. I dialog på samverkansmöten framkommer att barnverksamheten mycket
väl uppfyller syftet med överenskommelsen och att Röda Korset på ett flexibelt och nytänkande
sätt tar sig an målgruppens behov. Förvaltningen bedömer att det finns ett stort värde i att
överenskommelsen utgörs av tre parter där respektive part genom sitt perspektiv kan bidra till
goda förutsättningar för att barn och unga som lever i utsatta situationer kan få stöd ur ett
helhets- och långsiktigt perspektiv. Förvaltningen bedömer vidare att partnerskapet är ett gott
exempel på hur olika aktörer kan samverka för att ta sig an komplexa samhällsutmaningar.
Enligt Malmö stads regler och riktlinjer för stöd till idéburen sektor (STK-2018-74) ska
organisationer som mottar stöd från Malmö stad uppfylla ett antal krav. Svenska Röda korset är
en ideell förening som arbetar utifrån barnkonventionen och tar ställning för demokrati som
samhällssystem och aktivt verkar för jämlikhet, mångfald och allas lika värde i verksamheten.
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Röda Korset ska enligt nuvarande överenskommelse årligen inkomma med årsredovisning och
förvaltningen bedömer att redovisningen återkommande ger en tydlig bild av verksamheten,
verksamhetsberättelse för år 2019 är bifogad i ärendet för att ge exempel på redovisningens
karaktär.
I framtagandet av den överenskommelse som förvaltningen föreslår har juridiska aspekter setts
över för att säkerställa att verksamheten inte omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).
Om nämnden godkänner den föreslagna överenskommelsen kommer förvaltningen att reservera
medel i budget för 2021.
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