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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 Behandlingscentrum för tortyr- och krigsskadade i
Malmö. Verksamheten är unik och erbjuder målgruppen ett relevant och välutvecklat stöd. Dialog
har under flera år förts mellan de tre parterna om utökad samverkan gällande barnverksamheten.
Region Skåne och Svenska Röda Korset har sedan tidigare IOP gällande Krigs – och tortyrskadade
flyktingar och asylsökande i Skåne som lider av PTSD.
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Syftet med Partnerskapet och verksamheten
Syftet med IOP är att skapa ett lånsiktigt socialt hållbart Malmö och Skåne genom att stärka
samverkan mellan den offentliga och den idéburna sektorn. Syftet är också att skapa förutsättningar
för långsiktig samverkan och öka dialogen mellan parterna.
Svenska Röda Korset har genom sin verksamhet nationellt och internationellt ett förtroende hos
aktuell målgrupp och mångårig kunskap om målgruppens förhållande och behov. Utifrån dessa
behov har Röda Korset startat sin verksamhet för krigs- och tortyrskadade flyktingar och
asylsökande/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 en god hälso- och sjukvård till tortyr- och
krigsskadade flyktingar samt minska lidandet i sviterna av krig och tortyr. Barnverksamhetens syfte är
att erbjuda aktiviteter, stöd och behandling för patienternas barn samt till andra barn med samma

behov, till exempel från Region Skånes Team för Krigs- och Tortyrskadade, TKT, och Malmö stads
verksamhet PTSD-center.

Avtalad 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. Överenskommelsen reglerar åtaganden,
organisation och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten knuten till överenskommelsen.
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.
För verksamhet enligt hälso‐ och sjukvårdslagen (1982:763) är Svenska Röda Korset vårdgivare enligt
3 § 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.
Malmö stads värdegrund står för förståelse, respekt, engagemang och kreativitet.
Region Skånes värdegrund är välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Svenska Röda Korsets värdegrund beskrivs väl av rörelsens sju grundprinciper humanitet,
opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet.
Barnperspektivet är viktigt i parternas värdegrund och i verksamheten står barnets bästa i fokus.

Insats - uppdrag
Insatsen är att driva verksamhet för barn till krigs- och tortyrskadade i Malmö och resten av Region
Skåne genom behandlingscentret som drivs i Röda Korsets regi.
Verksamheten innefattar:
Barngruppsprogrammet ”Väskornas växthus”, ett trettonveckorsprogram för barn mellan 6-12 år
med behandlande karaktär som stärker barnen och även hanterar 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
edukativa delar.

Aktivitetsgrupp på centrat för papperslösa familjer där familjen en gång i veckan ska kunna delta i en
fritidsaktivitet som känns trygg.
Sommarläger som ger barn och föräldrar en välbehövlig paus i sin vardag.
Stödpersonsverksamhet för de familjer som är i behov av extra stöd i sin vardag.
Under ett år har Röda Korset möjlighet att ta emot ca 70 barn och 40 föräldrar i verksamheterna.
Verksamheterna fungerar ofta som ett första steg för många familjer att bli mer aktiva. Familjerna
kan leva isolerat och utan interaktion med föreningsliv i övrigt. Arbete görs 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.
Insatserna ska nå barn såväl från Malmö som från resten av Skåne.
Om insatserna inte når tilltänkt målgrupp ska detta tas upp i samverkansgrupp.
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. Malmö stad och Region Skåne ansvarar för att
hjälpa till att skapa god samverkan mellan de kommunala och regionala verksamheter som kan ha
koppling till denna grupp barn. Särskilt viktiga samverkansparter är Region Skånes TKT och Malmö
stads PTSD-center. 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 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.
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 om
kostnaderna skulle öka.
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 att verksamheten och de insatser som utförs,
sker genom ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan.

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 föregående år.

Period för partnerskapet
2016-01-01 tom 2018-12-31
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.
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_________________________________________________
Carina Nilsson, ordförande i sociala resursnämnden, Malmö stad
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Malmö
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Anna-Lena Hogerud, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
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