1

Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-08 kl. 09:00-11:10

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) (Deltagande på Teams)
Pernilla Hagen (S)
Joacim Ahlqvist (C)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Arjana Nikqi (Nämndsekreterare)
Jonas Magnusson (Enhetschef)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-10-14
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Förslag till IOP Crossroads och Vinternatt

ASN-2020-8018
Sammanfattning

Malmö stad, Stiftelsen Skåne stadsmission och Malmö pingstförsamling har sedan 2014 samverkat kring målgruppen EU-medborgare i social och ekonomisk utsatthet. Sedan januari
2016 finns ett formaliserat avtal om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) gällande
insatserna Crossroads och Vinternatt, avtalet har förnyats årligen.
Crossroads är en öppen verksamhet vid Nobeltorget dit utsatta vuxna EU-medborgare under
vistelse i Malmö kan vända sig för att få sina mest grundläggande behov tillgodosedda samt
tak över huvudet. Vinternatt är ett tillfälligt natthärbärge med 40 sovplatser som bedrivs av
Malmö Pingstförsamling vintertid. Föreliggande ärende föreslår en förlängd
överenskommelse där insatsen Crossroads finansieras med 2 500 000 kr under perioden
2021-01-01 till och med 2021-12-31, insatsen Vinternatt finansieras med 1 480 000 kr under
perioden 2021-01-01 – 2021-03-31
Förvaltningens bedömning, utifrån föregående års statistik och dialog med Skåne
Stadsmission och Malmö Pingstförsamling, är att det finns ett fortsatt behov av insatser för
målgruppen. Utan fortsatta insatser från civilsamhället är tänkbara konsekvenser ökade
kostnader för nödbistånd för förvaltningen, ökade kontakter för social jour samt att det
behov av stöd och rådgivning – som idag tillgodoses av Crossroads – kan behöva sörjas för
av offentliga verksamheter och myndigheter.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslag till överenskommelse om idéburet
offentligt partnerskap avseende Crossroads och Vinternatt.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Beslutsunderlag
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