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Beslut fattat om två nattöppna
värmestugor för hemlösa i Malmö
På onsdagseftermiddagen röstade politikerna i arbetsmarknads- och
socialnämnden ja till det förslag på avtal om två nattöppna värmestugor för
hemlösa som idéburna organisationer i Malmö tagit fram.
– Det är mycket positivt att vi efter en konstruktiv dialog landat i ett
partnerskap där Malmö stad går in och betalar för en större del av det arbete
vi i civilsamhället utför. Samtidigt ser vi detta framför allt som ett steg på
vägen mot en långsiktig lösning för att ingen i Malmö ska behöva leva i
hemlöshet, säger Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission.

Nämndens beslut innebär att Malmö stad, genom ett särskilt avtal (se
faktaruta) ger organisationerna i uppdrag att driva två nattöppna
värmestugor, från 16:e december i år till 15 april nästa år, med möjlighet för
att förlänga avtalet ett år om alla parter vill.
Organisationerna ser ett stort behov av insatser för människor i hemlöshet i
Malmö. De har, i olika konstellationer, tillhandahållit en varm plats att vila på
sedan hösten 2015.
Under 2018 hade värmestugan för vuxna i genomsnitt 78 besök per natt och
värmestugan för unga i genomsnitt 53 besök per natt. Dessa siffror, menar
organisationerna inte alls speglar det verkliga behovet av tak över huvudet,
många väljer att finna sovplats utomhus, eller i trappuppgångar för att kunna
ligga ner och få sova, istället för viloplatser i en värmestuga.
Det var tydligt för personalen på värmestugorna att fler sökte sig till
värmestugorna när Stadsmissionen tvingades lägga ner sin Nattjour vid
årsskiftet 2018/2019. Anledningen var att Malmö stad valde att minska antal
sovplatser och begränsa vilka som har rätt till plats i härbärge, vilket stred
mot Stadsmissionens värdegrund.
– Människor ska inte frysa ihjäl i vår stad. Vi tycker det är bra att Malmö stad
nu erkänner det arbete vi har gjort de senaste fyra åren och som påbörjades
när vi öppnade det första akutboendet hösten 2015. Det är ett steg på vägen
till en mer hållbar lösning, men att öppna värmestugor räcker inte. För att
lösa de mest akuta behovet krävs det härbärgen med sovplatser men mest av
allt måste Malmö stad föra en politik som förebygger att människor blir
hemlösa, säger Johanna Nilsson, Kontrapunkt, och sätter på så sätt fokus på
det som var organisationernas ursprungliga mål när dialogen med kommunen
drog igång våren 2019.
– Under vintern 2018/2019 såg vi hur stort behovet av värmestugor var,
samtidigt som vi såg att den lösning vi kunnat erbjuda inte var värdig.
Människor satt och vilade i fåtöljer, i en trång och liten lokal. Vi ville dra
igång en process som skulle mynna ut i något bättre, helst sovplatser åt alla,
och vi är glada att vi i alla fall kommit en bit på vägen, säger Ninni
Smedberg, Svenska Kyrkan i Malmö.
Ännu återstår att hitta lämpliga lokaler för värmestugorna, men arbetet
beräknas bli lättare när hyreskostnaden nu är säkrad via avtalet med staden.

– Vi för dialog med fastighetsägare i Malmö, och hoppas att den som har tips
på bra lokaler hör av sig till oss. Arbetet för människor i hemlöshet är ett
gemensamt ansvar för alla som vill skapa ett hållbart och medmänskligt
Malmö, säger Kenneth Brusquini, ordförande i Röda Korsets malmökrets.
Samarbetet kring årets värmestugor sätter individens behov i centrum,
genom att samarbeta kan vi gemensamt skapa en bättre helhetslösning där
våra olika kompetenser samverkar för att bistå människor med det stöd de
behöver.
– Värmestugorna handlar inte bara om att människor inte ska frysa ihjäl
under kalla vinternätter. I och med att alla inblandade organisationer på olika
sätt arbetar med mer långsiktigt stöd till människor i utsatthet kan
värmestugan bli en första kontakt som leder till att en person får hjälp med
hela sin situation, säger Sigrun Sigurdsson, Fryshuset.

Fakta:
Avtalet, ett så kallat IOP – Idéburet offentligt partnerskap, innebär att staden
uppdrar åt organisationerna att driva två värmestugor, en för unga människor
mellan 18-25 år och en för människor över 25 år, under perioden 1 december
till och med den 15 april 2020. Staden bekostar bland annat lokalkostnader
medan organisationerna står för samordning, egen personal och
volontärrekrytering.
Värmestugorna kommer att drivas gemensamt av Röda Korset Malmökretsen,
Kontrapunkt, Svenska Kyrkan i Malmö, Fryshuset och Skåne Stadsmission,
även om avtalet med Malmö Stad formellt är skrivet med de två sistnämnda.
Ytterligare idéburna organisationer medverkar i koordinering av insatser för
delar av målgruppen. Dessa är till exempel Ensamkommandes förbund,
Rädda Barnen och Pingstförsamlingen i Malmö.

Kontakt:
Sigrun Sigurdsson, Verksamhetschef Arbete & Entreprenörskap, Fryshuset i
Malmö. Tel 0761 26 95 88, sigrun.sigurdsson@fryshuset.se
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