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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ingick under vintern 2019/2020 ett idéburet offentligt
partnerskap tillsammans med Fryshuset i Malmö och Skåne stadsmission för att bedriva två
värmestugor. I samband med beslutet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bedriva värmestuga i egen regi.
Utredningens samlade bedömning är att värmestugor inte bör bedrivas av arbetsmarknads- och
socialnämnden i egen regi, utan att eventuella Värmestugor kommande vinter även fortsättningsvis bör ske genom samverkan med organisationer från civilsamhället.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner rapporten och lägger denna till handlingarna

Beslutsunderlag



[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-10-28
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-11-05
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-11-19
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partnerskap tillsammans med Fryshuset i Malmö och Skåne stadsmission för att bedriva två
värmestugor. I samband med beslutet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att bedriva värmestuga i egen regi.
En värmestuga definieras i detta sammanhang som en plats inomhus för värme och tak över
huvudet, matservering och plats att vila.
I utredningen dras slutsatsen att Malmös värmestugor inte bör drivas i kommunal regi. I det fall
nämnden beslutar att värmestugor ska bedrivas även kommande vintrar bör detta, utifrån förvaltningens bedömning, ske i samverkan med civilsamhällets organisationer på likande sätt som
tidigare år. Utredningen bedömer att detta är mest lämpligt utifrån flera perspektiv.
För det första; med hänsyn till värmestugornas syfte. Värmestugornas syfte är att komplettera
socialtjänstens yttersta ansvar för personer i utsatthet med begränsad tillgång till det generella
sociala trygghetssystemet och bistånd utöver nöd hos socialtjänsten. För att detta syfte ska kunna uppnås är förvaltningens bedömning att värmestugorna bör drivas av civilsamhällets organisationer. För de personer som på grund av bristande tillit eller av andra skäl inte vänder sig till
kommunala eller statliga myndigheter utgör civilsamhällets organisationer en trygg part. Genom
civilsamhället avbyråkratiseras nödbehovet under årets kallaste månader.
För det andra; med hänsyn till den kommunala ekonomin. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer inte att det är möjligt att bedriva värmestugor i egen regi på ett mer kostnadseffektivt sätt till samma eller högre kvalitet än vad som görs i samverkan med civilsamhället. Civilsamhället har utöver offentlig finansiering möjlighet att engagera volontärer, ta emot gåvor och
matdonationer. Förvaltningen bedömer inte heller att det finns några uppenbara möjligheter att
göra besparingar i de större kostnadsposterna som rör lokal och personal.
Slutligen bedömer förvaltningen att det ligger utanför de kommunala skyldigheterna att bedriva
värmestugor. Förvaltningen har under året genomfört en omorganisation som innebär att olika
boendelösningar, både interna och externa, för socialtjänstens primära målgrupper samlas inom
samma avdelning. Inom ramen för det fortsatta utvecklingsarbetet pågår en översyn av behov av
biståndslösa härbärgesplatser.
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