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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-05 kl. 09:00-10:20

Plats

Kungsgatan 13, Lokal 5130

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Arjana Nikqi (Nämndsekreterare)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Joacim Ahlqvist (§§ 231-234)
Helena Nanne (§§ 235-258)

Justeringen

2020-11-10

Protokollet omfattar

§253

Underskrifter
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Joacim Ahlqvist (§§ 231-234)

Helena Nanne (§§ 235258)
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Förslag till Idéburet Offentligt Partnerskap, Värmestugor vintern
2020-21

ASN-2020-9831
Sammanfattning

Under vintern 2019–2020 hade arbetsmarknads- och socialförvaltningen ett idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Stiftelsen Skåne stadsmission och Fryshuset i Malmö med
syfte att driva två värmestugor i Malmö under vintermånaderna.
Föreliggande ärende föreslår en ny överenskommelse för vintern 2020–2021. Partnerskapet
omfattar två insatser, en värmestuga för unga mellan 18-25 år och en värmestuga för vuxna
över 25 år. Insatserna föreslås att bedrivas under fyra vintermånader vintern 2020-2021, med
start i december 2020 fram till och med 31 mars 2021.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att behovet av de akuta insatser som civilsamhällets organisationer erbjudit under föregående vintrar är väl dokumenterat och stärks av
det faktum att flera myndigheter regelbundet hänvisat besökare dit. Förvaltningen bedömer
att behovet kvarstår inför kommande vinter och anser att denna insats med fördel genomförs
i samverkan med det civila samhällets organisationer.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner överenskommelsen om Idéburet offentligt
partnerskap, Värmestugor vintern 2020-2021.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse ASN 2020-11-19 Förslag till idéburet offentligt partnerskap,
Värmestugor, vintern 2020-2021
Rapport Värmestugor Ung och Vuxen 2019-2020
Överenskommelse Idéburet offentligt partnerskap Värmestugor vintern 2020-2021

