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1. Bakgrund till överenskommelsen
Malmö stad och den ideella föreningen Hela Människan i Malmö har undet en längte tid parallellt
uppmdrksammat att det förekommer missförhålianden bland vissa av stadens massagesalonger;
undermåliga arbetsförhåilanden med förekomst av sexuell exploatering och kopplat till detta även
illegal vetksamhet som koppleri och köp av sexuella tjänstet. Massagesalongerna är en ill stota
delar osynliggjotd, svåtåtkomlig och inte i tillräck1ig omfattning uppmärksammad vetksamhet, dät
olika fortner av utsatthet fötekommer.

Hela Människan i Malmö har genom sin verksamhet Noomi samverkat med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen sedan 201,7 för attpä bästa sätt nå ut till persofler på thaimassagesalonger.
Atbetsmarknads- och socialförwaltningen konstaterade i rapporten Uppsökande projekt,

Thaimassagesalonger i Malmö 2017 att det x svått att nå ut till persofler som arbetar på salongerna,
och att ett sätt är genom samarbete med civilsamhället då målgmppen kan uppleva ett större
förtroende gefitemot id6buren sektor. Noomi utvecklade ett uppsökande arbete geritemot
thaimassagesalonger under 2017, och har språk- och kulturkompetens för att möta målgruppen.
Pamllellt har även Miljöförvaltningen Malmö stad bedrivit tillsynsarbete bland
thaimassagesalonget och uppmfuksammat dänga arbetsföthållanden, där risk föteligget föt bland
aflnLat sexuell exploatering.

I början av 201,9 genomfötde Noomi en omfattande behovsanalys inom omtådet som bland
atnatvisat att det skett en ökning av antalet thaimassagesalonger från 50 salonger är 2073, till 106

salonger när tapporten sktevs. De samlade etfatenheterna tydet pä att ökningen av antalet
thaimassagesalonger beror på en ökad efte{rägan på sexuella tjänster. Resultatet visar att det på
thaimassagesalongerna idagarbetar ca 31.8 kvinnor varav mänga under dältga atbetsföthållanden
och risk för sexuell exploatering. Ett sammanhang drir det även finns flettalet barn till de

pefsofler som atbetar på salongema.

De samlade erfatenheteraa av Malmö stad och Noomis atbete visar ett behov av ytteÅtgarc
insatser föt målgruppen och att det finns stora vinster med att samverka inom omtådet.

2. Parter
Avtalet ät ftamatbetat i samverkan mellan de inom a*.talet berötda patterna,.

Föteningen Hela Människan i Malmö -Verksamheten Noomi
Hela Människan i MaImö är kyrkornas gemeflsalnma socrala arbete. Föreningen har sex §rkor
som hur,'udmän; Svenska I(yrkan Malmö Pastotat, samt fem lokala ftilryrkor. Föreningen driver
sedan 2015 Noomi, en stödvetksamhet föt våldsutsatta kvinnot, med fokus på de som utnyttjats i
prostitution och människohandel för sexuella ändarnäL. Noomi hat ett skyddat boende samt
arbetx uppsökande och utåttiktat föt att erbjuda stöd till enskilda individer. Verksamheten
etbjuder också utbildning ti1l allmänheten och yrkesvetksamma och vetkar opinionsbildande.

Poststugan 78,21,7 65 Malmö
Organisatiolrsrlummer: 802438-1, 35 5

Kontaktperson: Ellen Samuelsson, verksamhetsansvarig, Hela Människan i Malmö

Atbetsmarknads- och socialnämnden
Malmö stad 205 B0 Malmö
Organisationsnularmer: 212000 -1 124
I(ontaktperson: Niclas Olsson, Utvecklingssekreterare Sexuell Hälsa, Atbetsmatknads- och
socialförwaltningen
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arbetslivserfarenhet och/eller kontakter på arbetsmarknaden, kan ges tillfille till bättre
atbetsvillkor på sina nuvarande arbetsplatser. Insatset som genomförs ska leda till att de personer
som arbetat på salongetna fär större kunskap orn det svenska samhället och därigenom ökade
vaimöjligheter, exempelvis kring 

^flnal 
arbete. Partnerskapet ska även bidra till att uppnå

stflrkturella förändringar som skapar bättre förutsättningar och ökade möiligheter för
målgruppen.

Följande delmål syftar till att förwerkliga det övergdpande målet;

Delmål 1.. Skapa ett socialt s§ddsnät för de kvinnot som arbetar på massagesalonger i Malmö,
vilket kommer att förbätta deras livskvahtl,höja deras kunskapsnivå kring rättigheter samt bidra
till att förebygga exploatering.

Delmål 2. Förbatuad tillgång till anständiga arbetsvillkor (på nuvarande arbetsplats) och andra
an s tällmngsmö j ligh e ter.

Delmål S. ÖUa kunskap hos besluts fattare och myndigheter på operativ och strategisk nivå
kring de svåtigheter målgruppen harfkan stå inför.

4.3 Verksamhet som partnerskapet omfattar

Vetksamheten kommer 
^tt 

onf^tta ett antalinsatser som syftar till att uppnå det övergdpande
målet:

Uppsökande verksamhet på massagesalonger i Malmö kommer att genomföras kontinuerligt för
att spdda språkligt anpassad samhällsinformation kring de rättigheter som finns. Information
som geflom dialog dktas både til1de som arbetar samt :ll de som förestår salongerna. De
individuella kontakterna som skapas i det uppsökande arbetet ska också leda till att kvinnorna
lättarc kan söka individuellt stöd hos myndigheter när sä behövs eller hos andra aktörer. Årbetet
kommer till viss del att genomföras i samverkan med miljöförvaltningens tillsynsverksamhet som
utgär frän ett lagstadgat miliö- och hälsoperspektiv.

Verksamheten ska skapa en samordningsstruktur mellan relevanta aktörer i syfte att koordinera
och effektivisera de insatser som görs för målgruppen, och verka för ett bättre samarbete i olika
individärenden.

Verksamheten kommer är.efl att anordna utbildningsiflsatser med fokus på de särskilda
förutsättrungar målgruppen hat. Detta för myndigheter som kommer i kontakt med målgruppen.

Därtill utforma en checklista för de som möter målgruppen i sitt arbete för att underlätta
upptäckandet av människohandel.

Genom samvetkan skapas bättre förutsättningar för må§ruppen där Ntalmö stad och Noomi
kompletterar varandra genom respektive kompetenser och de insatser som riktas ti1l och skall
g g^ målgruppen.

5. Organisation och samverkan
N{aImö stad och Noomi, Hela N{änniskan i N{almö, ans\rarar gemensamt för den ör,ergripande
samordningen av insatserna.
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Noomi ät ansvartga föt genomförandet och koordinedngen av verksamhet som beskdvs under
nrbriken 4.3.Detta kräver löpande samverkän och opetativt samarbete med ovdga pattet.
Arbetsmarknads- och socialförwaltningen och miljöförvaltningen är särskilt viktrga aktörer för
genomförandet.

Insatsema planetas och samordnas genom en arbetsgrupp med represeritafltet ttän parterna som
möts regelbundet. Relevanta aktöret bjuds in utiftån behov. Det är alla parters 

^fls.var ^ttupprätthålla kontakten och föra en god dialog genom avstämningsmöten i arbetsgruppen. Malmö
stad ansvatat föt att sammaflkaila arbetsgfuppen.

5.1 Uppföljning

Uppföljning av själva partnetskapet och eventuell förlingning diskuteras minst en gång per
termin med repteseritaflter fiån Noomi och Malmö stad. Malmö stad arTsvarat för att
sammankalla till ett sådant sarnmanhang.

Verksamheten ska följas upp kontinuedigt. Detta utifrån om de aktiviteter som verksamheten
genomför ligger i linie med det syfte och indktrringar som finns beskrivna i samverkansavtalet
och som beslutas i styrgrupp. I(unskapen som geflereras inom vetksamheten ska användas för
utveckling av partnetskapet med intentionen att gagna målgruppen.
Bädapattet är ansvartga för att bidra med den information som behövs för att kunna följa upp
verksamheten enligt den överenskomna planen.

Senast tre månadet efter projektets slut sammanställer Noomi en rapport som redogör för
verksamheten som bedrivits under året och en beskrivning av måluppfyllelse. Rapporten ska även
innehålla en tydlig ekonomisk tedovisning. Rapporten delges stfgrupp och arbetsmarknads- och
socialförvaltningelr som infotmation.

6. Resurser och ekonomi
Hela Människan i Malmö bidtar med:

o Petsona]resutset som syftat tiil att genomföta verksamheten, samt jllsammans med

Malmö stad samordna och kootdineta arbetet.

. Specifik sptåk- och kultmkompetelrs

o Lokaler föt olika eveflts och kontot samt teknisk utrustning till de anställda

o Arvode till referensgruppen och andra kostnader i samband med möten med

referensgruppen

. 1nköp av exteffra t)änster som exempelvis webdesignet

o I(ostnader för atttryckamateÅal som t.ex. broschyrer

. Ett utökat stöd till de krinnor som projektet kommer i kontakt med, utöver det stöd som

ges inom ramen för projektet. Detta gäller psykosocialt och praktiskt stöd, tillgång till ett

utökat socialt nätverk, stöd i orientering mot det svenska sptåkeq samhället och

arbetsmarknaden.

Malmö stad bidtar med:
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o Personalresurser som syftar till att samordna och koordinera arbetet och bistå med

kunskap både inom och utanför verksamhetsområdet. Beräknas uppgå till ctka 25o/o av

en befintli g heludstjänst under överenskommelsens löptid.

o Undedättande a.i, samverkan med andra verksamheter inom lv{almö stad och strukturer

som kan undedätta genomförandet av verksamheten.

o Bistå med finansiering ar. del i tjänst avseende aflstälid projektledare inom Noomi som är

ansvarig för utförandet av r.etksamheten som detta IOP omfattar.

o Bredda kompetensen kring området genom olika aktörer inom Malmö stad

o Genom N{iljöförvaltningen bidta med uppsökande arbete geflom tillsyn med syftet att

skapa en bättre arbetsmiljö för petsoner pä thatnassagesalonget i MaImö.

Det står Hela N{änniskan i Malmö fiitt att ansöka om bidrag fuän andra bidragsgivare. f)ock får ej

aflflan finansiering fötekomma för samnra insats. Föteningens hela ekonomr ska \rara transparent
och q'dlig för alla inblandade parter.

6.1 Ekonomi
Malmö stad finansierar personalkostnader för personal anställd av Hela Människan med 350 000
kr årligen under tiden föt överenskommelsen. Hela Människan i Malmö fakturerar
arbetsmatknads- och socialförwaltningen en gång per åt.
Ekonomrska förändringar ska skriftligen meddelas respekuve part senast tre månader innan
avtalet går ut.

7. Period för avtalet
Avsikten med överenskommelsen är långsiktig samverkan inom området. Partnerskapet a\rser

perioden 2020-01-01 - 2020-12-31. Överenskommelsen upphör därefter utan krav på föregående
uppsägning så vida inte avtalet födängs enligt nedan.

Overenskommelsen kan fötlängas med 2+1är.Bädaparter ska skriftligen godkänna en sådan

förlängning av övetenskommelsen senast 2 mänader innan övetenskommelsen upphör.
Efter förlängningsperioden upphör överenskommelsen utan krav på föregående uppsägning.

8. Omförhandling, hävningsrätt samt tvist
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelse i detta avtal. Ändringar i avtalet ska vara
skrifdiga och godkännas av bägge parter för attvara grktga. Om betydande ar,'vikelset ftån
verksamhetsplan och budget sker ska pafierna innan förändringama genomförs föra en dialog
och godkänna förändringarfla' Part kan häva detta avtal om moq)art brister i sinz ätaganden på
ett allvarligt sätt och rättelse inte sker utan dröjsmåI.
Vid händelse av att avtalet här.s blfu Hela Människan i N{almö återbetalningss\.ldig för delar eller
hela summan som arbetsmatknads- och socialnämnden utbetalt inom ramen för detta avtal. Om
tvist uppståt ska denna i första hand lösas genom dialog mellan avtalspartetna.I annat fall ska

tvisten lösas i allmän domstol.
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9. Sekretess
Partetna är medvetna orn 

^tt 
arbetsmatknads- och socialnämnden och atbetsmatknads- och

socialförvaltningen i Malmö stad, lnar att följa offentlighets- och sekretesslagen vad gäller
allmänna handlingar.

10. Underskrifter
Denna överenskommeise har upprättats i två likatydande exemplar dåt p^rterfl^ tagit var sitt
odginal.

Malmö 2o2o- a7- l0

För Ärbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad
Britt-Marie Petters son, förwaltningsdirektör

r) - ,fl
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För Hela Människan i Malmö
E1len Samuelsson, verksamhetsansvadg


