Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Bakgrund
Svenska Röda Korset, Malmö stad och Region Skåne har sedan 2013 gemensamt finansierat
barnverksamheten på Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i
Malmö. Sedan 2016 har Svenska Röda Korset, Malmö stad och Region Skåne haft en IOP för att
minska utsattheten hos barn i familjer som är traumatiserade av krig, tortyr och/eller flykt.
Alla parter önskar fortsätta samarbetet då det inte bara är unikt med trepartsavtal mellan
organisation, region och kommun, men där också barnverksamheten i sig är en unik form av
anhörigstöd och erbjuder målgruppen ett relevant och välutvecklat stöd.
Syftet med samverksformen idéburet offentligt partnerskap är att skapa ett långsiktigt socialt
hållbart Malmö och Skåne genom att stärka en kontinuerlig samverkan mellan den offentliga och den
idéburna sektorn, och öka dialogen mellan parterna.
Region Skåne och Svenska Röda Korset har sedan tidigare en IOP också avseende behandling för
flyktingar som traumatiserats av krig, tortyr och/eller flykt och som lider av PTSD. Även med Malmö
stad finns en IOP med behandlingsplatser inom Avanti, som är en kommunal verksamhet för en
liknande målgrupp.

Parter
Region Skåne
genom Hälso- och sjukvårdsnämnden
291 89 Kristianstad
Organisationsnummer 232100 ‐ 0255
Malmö stad
genom Arbetsmarknads- och socialnämnden
Kungsgatan 13
205 80 Malmö
Organisationsnummer 212000 - 1124
Svenska Röda Korset
genom avdelningen Vård
box 175 63
118 91 Stockholm
Organisationsnummer 802002 ‐ 8711

Syftet med verksamheten
Svenska Röda Korset har genom sin verksamhet, nationellt och internationellt, ett förtroende hos
den aktuella målgruppen och mångårig kunskap om deras levnadsvillkor och behov. Utifrån dessa
behov har Röda Korset startat sin verksamhet för krigs- och tortyrskadade flyktingar, som också
innefattar asylsökande och papperslösa. Det är en icke-vinstutdelande verksamhet och tillför genom
sin identitet en särart som ökar mångfalden i behandling för målgruppen.

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. Barnverksamhetens syfte är
att erbjuda aktiviteter, att stärka barnen och hitta sätt för dem att må bra, och att stärka föräldrarna i
deras föräldraroll samt att stärka relationer inom familjen. Barnverksamheten är tillgänglig för
patienters barn samt för andra barn med samma behov, till exempel från Region Skånes
barnpsykiatriska team för krigs- och tortyrskadade (TKT) och barn med föräldrar som deltar i Malmö
stads verksamhet Avanti.

Överenskommelse
Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna.

Överenskommelsens form och utgångspunkt
Överenskommelsen avser samverkan mellan Region Skåne, Malmö stad och Svenska Röda Korset när
det gäller drift och utveckling av barnverksamheten.
De insatser som möjliggörs genom denna överenskommelse sker inom respektive huvudmans ansvar
och innebär således ingen inskränkning i andra huvudmäns ansvar.

Grundförutsättningar för överenskommelsen
Svenska Röda Korset förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och
föreskrifter som utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk inom deras
verksamhetsområde. Svenska Röda Korset är arbetsgivare och svarar för att gällande lagar,
författningar och avtal följs.
Svenska Röda Korset är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och
patientsäkerhetslagen (2010:659).

Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, öppenhet och en dialog som
karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för kritik samt
transparens och långsiktighet i samarbetet.
Barnperspektivet är centralt i parternas värdegrund; i verksamheten står barnets bästa i fokus och
barnkonventionen utgör utgångspunkt.

Insats - uppdrag
Insatsen består av verksamhet för barn till krigs- och tortyrskadade i Malmö och Skåne genom
behandlingscentret som drivs i Svenska Röda Korsets regi.
Verksamheten innefattar:
•

•

Barngruppsprogrammet Flyktfåglarna - ett fjortonveckorsprogram för barn mellan 6 och 12
år, där barnen tillsammans gör en resa genom nutid, dåtid och framtid, med fokus på samtal
kring vad minnen och känslor är samt på kopplingen tankar – känslor – beteenden.
Programmets syfte är att ge barn verktyg för att identifiera, uttrycka tankar, känslor och
minska risken för psykisk ohälsa och förebygga eller hantera eventuella symtom av PTSD.
Föräldragrupp där barnens föräldrar ges möjlighet att ta del av samhällsinformation
samtidigt som de övar svenska samt får hjälp för att kunna stärka sina barn.

•
•
•
•

I föräldragruppen ingår psykologledda pedagogiska delar.
Kreativaktivitet - en aktivitetsgrupp för familjer som behöver extra stöd, en trygg plats och en
ny samvaro oavsett legal status.
Sommarläger som ger barn och föräldrar en välbehövlig paus i deras vardag och helt enkelt
ger nya och andra sommarminnen.
Sommaraktiviteter som gör sommaren roligare, där familjer får upptäcka nya platser i Skåne
tillsammans och uppmuntrar dem att fortsätta med dessa utflykter.
Stödpersonsverksamhet för de familjer som är i behov av extra stöd i sin vardag.

Under ett år har Röda Korset möjlighet att ta emot cirka 70 barn och 40 föräldrar i verksamheten.
Verksamheten fungerar ofta som ett första steg för många familjer att bli mer aktiva, där familjerna
inte sällan lever isolerat och utan interaktion med föreningsliv i övrigt. Arbete görs därför också för
att skapa band till existerande föreningsliv.
Röda Korset arbetar för att stärka barnen och hitta sätt för dem att må bra, att stärka föräldrarna i
sin föräldraroll samt att stärka relationer inom familjen och stärka anknytningen mellan barn och
föräldrar. Verksamheten är föränderlig och anpassas efter de aktuella familjernas behov och arbetet
med utveckling är kontinuerligt.
Verksamheten utförs av Svenska Röda Korset, huvudsakligen i organisationens egna lokaler i Malmö.
Verksamhetschef
Verksamhetschef är Anette Carnemalm, leg psykolog och psykoterapeut.
Avgränsningar
Överenskommelsen mellan de tre parterna gäller bara verksamheten riktad till barn - inte hela
behandlingscentret.
Samverkan
Röda Korset ansvarar för driften av verksamheten. Alla parter ansvarar för att skapa god samverkan
mellan de verksamheter som kan ha koppling till denna grupp barn. Särskilt viktiga samverkansparter
är Region Skånes TKT och Malmö stads Avanti. Parterna kommer kontinuerligt att kommunicera och
det är alla parters ansvar att upprätthålla kontakten.
Målgruppen
Barn till de personer som behandlas på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och
torterade samt andra barn med samma behov. Barnen kan själva vara traumatiserade, sekundärt
traumatiserade eller befinna sig i riskzon för att utveckla diagnosen posttraumatiskt stressyndrom.

Ekonomi
Överenskommelsens ekonomiska omfattning är 1 070 000 kronor per år. Verksamheten finansieras
av Region Skåne med 400 000 kronor, Malmö stad med 400 000 kronor och Röda Korset med
270 000 kronor per år.
Då behovet av tidiga och förebyggande insatser för barn och unga med psykisk ohälsa är stort är
parterna överens om att under överenskommelsetiden undersöka möjligheter till ökad finansiering
när tillfälle ges, till exempel via statliga riktade satsningar, ökat budgetutrymme eller liknande.

Som en del av partnerskapet står Röda Korset också för volontärer.
Det är fritt för Röda Korset att söka om medel från andra finansiärer eller samarbetsaktörer.
Röda Korset fakturerar Malmö stad och Region Skåne för kostnader enligt överenskommelse en gång
per år.

Marknadsföring
Parterna ska i de situationer som är lämpliga beskriva verksamheten och att de insatser som utförs
sker genom ett idéburet offentligt partnerskap.

Uppföljning och kunskapsinhämtning
Kunskapsinhämtning och kunskapsutbyte, både vad det gäller målgruppen och deras behov samt
arbete som sker på mer strukturell nivå (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt), utgör en
viktig del av partnerskapet.
Återkoppling, utvärdering och dialog mellan parterna sker på samverkansmöten minst två gånger
årligen, Röda Korset är sammankallande till samverkansmöten.
Röda Korset upprättar årligen en verksamhetsplan och vid årets slut en årsberättelse som redogör för
verksamheten under det gångna året.

Period för partnerskapet
2021-01-01 t o m 2024-12-31
Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är slut.

Förlängning
Överenskommelsen kan förlängas med maximalt 2 år.
Ställningstagande till förlängning skall tas 9 månader innan överenskommelsen upphör.

Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist
Alla parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om betydande
avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras ska parterna, innan förändringarna genomförs,
föra en dialog.
Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i sina åtaganden,
eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan annan part när som helst under perioden
påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller 9 månaders
uppsägningstid.
Vid händelse av att överenskommelsen bryts kan Röda Korset bli återbetalningsskyldig för delar av
eller hela summan utbetalda medel.
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan överenskommelsens parter.

Underskrifter
Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar där parterna tagit sitt original.

Malmö_________________________________________________________
Britt-Marie Pettersson, direktör Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad

Malmö_________________________________________________________
Ulrika Wickman, avdelningschef Vård, Svenska Röda Korset

Malmö_________________________________________________________
Gilbert Tribo, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne

Kontaktpersoner
Mimmi Olsson

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad
Tel: 0709 - 50 75 94

Bim Soerich

Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne
Tel: 040 - 675 31 27

Elin Magnusson

Svenska Röda Korsets behandlingscenter
för krigsskadade och torterade
Tel: 040 - 32 65 23

Anette Carnemalm

Svenska Röda Korsets behandlingscenter
för krigsskadade och torterade
Tel: 040 - 32 65 32

