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Sammanfattning

Föreliggande ärende avser ett förslag på förlängning av överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och
torterade (RKC), motsvarande 980 000 kr per år med avtalstid från den 1 januari 2023 till och
med den 31 december 2023.
Nuvarande överenskommelse med Svenska Röda Korset löper ut 31 december 2022
(ASN- 2019-9502) och förlängning av avtalet måste ske minst 6 månader innan avtalet
löper ut.
Förslagen överenskommelse innebär en indexuppräkning på budget med 2 procent i förhållande
till den nu gällande överenskommelsen.
Syfte med partnerskapet är att erbjuda deltagande kvinnor och män vid arbetsmarknadsavdelningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen tillgång till specialiserad vård inom ramen för
deras arbetsmarknadsplan.
Målgruppen är individer inskrivna hos arbetsmarknadsavdelningen med flyktingbakgrund och
som lider av traumasymptom och/eller migrationsrelaterad stress.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förslaget till förlängningen av överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap mellan arbetsmarknads- och socialnämnden i
Malmö stad och Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade
och avsätter 980 000 kronor år 2023 till föreningen.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden uppdrar till förvaltningsdirektören att underteckna
överenskommelsen.
Beslutsunderlag
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Förslag Överenskommelse om förlängning 2023

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2022-06-01
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2022-06-09
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-06-21
Beslutet skickas till

Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade (RKC)
Ärendet

Bakgrund
Det första Idéburna offentliga partnerskapsavtalet med Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade (RKC) tecknades med dåvarande arbetsmarknads- gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden och avsåg perioden 1 januari 2016 till 31 december 2017 med
möjlighet till förlängning 1+1 år (GYVF-2015-4220).
I samband med bildandet av arbetsmarknads- och socialnämnden 1 maj 2017 ersatte denna
nämnd arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som part i överenskommelsen.
Överenskommelsens förlängdes två gånger, 1 januari 2018 till 31 december 2018 (ASN-2017348) och 1 januari 2019 till 31 december 2019 (ASN-2018-4475). Parterna arbetade därefter fram
en ny överenskommelse som avser 1 januari 2020 till 31 december 2021 med möjlighet till förlängning 1+1 år (ASN-2019-9502). Parterna arbetade fram en första förlängning av avtalet
(ASN-2021-6250). Mot bakgrund av detta har parterna arbetat fram förslag på förlängning av
pågående förlängning och denna avser partnerskapets andra förlängning.
Överenskommelsen
Syfte med partnerskapet är att erbjuda deltagande kvinnor och män tillgång till specialiserad vård
inom ramen för deras arbetsmarknadsplan. Målgruppen är individer inskrivna hos förvaltningens
arbetsmarknadsavdelning med flyktingbakgrund och som lider av traumasymptom och/eller migrationsrelaterad stress.
Inom ramen för partnerskapet tillhandahåller RKC bedömning och behandling för målgruppen.
Arbetet kan äga rum individuellt eller i grupp, där merparten av grupperna formas utifrån språktillhörighet.
Behandlingen anpassas efter deltagarens behov, i enlighet med klinisk bedömning. Utöver behandlingsinsatser ingår också erbjudande av psykopedagogiska insatser och informations- och
motivationsarbete för deltagare på arbetsmarknadsavdelningen.
Behandling sker parallellt med planering och aktiviteter på arbetsmarknadsavdelningen och max
sex månader efter avslutad insats på arbetsmarknadsavdelningen. Svenska Röda Korset deltar i
samverkan kring deltagarna vid arbetsmarknadsavdelningen, där deltagarna erhåller rehabilitering, kombinerad med arbetsförberedande insatser och anpassad SFI.
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Det övergripande målet med partnerskapet är att deltagande Malmöbor, efter insatser från RKC,
ska uppleva förbättrad hälsa och förutsättningar för framtida självförsörjning och etablering på
arbetsmarknaden och i samhället.
Förändringar i överenskommelsen
Förslagen överenskommelse innebär en indexuppräkning på budget med 2 procent i förhållande
till den nu gällande överenskommelsen. Det innebär en ökning från 962 000 kr till 980 000 kr.
Överenskommelsen avser perioden 1 januari 2023 till 31 december 2023. Enligt överenskommelsen kan avtalet inte förlängas ytterligare.
Förvaltningens överväganden

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör bedömningen att RKCs verksamhet kompletterar
Malmö stads arbetsmarknadsinsatser för målgruppen och ökar deras möjligheter att få och behålla ett arbete vilket bidrar till att fler Malmöbor ges möjlighet till självförsörjning.
Pågående partnerskap och verksamhet har påverkats kraftigt av Covid-19 men trots detta har
partnerskapet fortskridit i enlighet med överenskommelsen och uppfyller överenskommelsens
mål. RKC har anpassat och utvecklat verksamheten utifrån Covid-19 på ett mycket professionellt och metodiskt sätt utifrån rådande restriktioner och rekommendationer.
Ett av partnerskapets mål är att parterna ska etablera en väl fungerande samverkan kring varje
deltagande individ. Avtalsparterna har följt upp pågående partnerskap och redan under pågående
partnerskap förstärkt samverkans- och uppföljningsrutinerna ytterligare genom att införa månatliga avstämningar avseende inskrivna individer.
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att förlänga överenskommelsen om Idéburet offentligt partnerskap med Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i enlighet med beslutsunderlaget förslag Överenskommelse om förlängning av Idéburet offentligt
partnerskap avseende organisationens verksamhet.
Barnperspektiv
Förvaltningen bedömer att förlängning av överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap
beaktar barnperspektivet med fokus på insatsens syfte och mål att deltagarna ska erhålla verktyg
för att gå vidare till arbete eller studier och i förlängningen självförsörjning. Ett sådant resultat
bidrar såväl till en fungerande livssituation som positiva förebilder för barn och unga.
Jämställdhetsperspektiv
Förvaltningen bedömer att förlängning av överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap
beaktar jämställdhetsperspektivet då arbetsmarknadsinsatsens syfte och mål är att deltagarna,
oavsett kön, ska erhålla verktyg för att gå vidare till arbete eller studier vilket leder till egenmakt
och självförsörjning. Remitteringen till insatser och aktiviteter utgår alltid från individens behov
med det specifika syftet att motverka könsstereotyp remittering
Ekonomiska konsekvenser
Förlängning av överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap innebär en indexuppräkning av budget med 2 procent från 962 000 kr till 980 000 kr.
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