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Sammanfattning

Arbetsmarknad- och socialnämnden ansökte och fick beviljat medel under 2018 för fyra
utvecklingsprojekt inom ramen för arbete med jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt.
Utvecklingsmedel har använts för två HBTQ certifieringar (homo-bi-trans-queer), utveckling av
struktur för hållbar integrering av barnrätten samt barnperspektiv i stadsutveckling. Samtliga
satsningar och dess resultat finns redovisade i bilagorna.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen av beviljade medel 2018 till
insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnder översänder redovisningen till kommunstyrelsen.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag












Underrättelse, avseende ansökan om medel, samt mall för redovisning
Mall för redovisning av medel beviljade till insatser för
jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet
och nationella minoriteter
G-Tjänsteskrivelse ASN 180222- Redovisning av beviljade medel
Redovisning av beviljade medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering,
barnrättsperspektivet och nationella minoriteter
HBTQ-certifiering av ungdomssektion på enhet ekonomiskt bistånd och mottag samt
ungdomssektionen på enhet barn och familj
Hur mycket värt är allas lika värde - mot en HBTQ-certifierad verksamhet för
ensamkommande barn och unga i Malmö stad
Program för barnets rättigheter i stadsutveckling
Struktur för integreing av barnets rättigheter i ASF
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter beviljade under 2018 följande
utvecklingsprojekt som arbetsmarknads-och socialnämnden ansökte medel för:
o HBTQ-certifiering av ungdomssektion på enhet ekonomiskt bistånd och mottag samt
ungdomssektionen på enhet barn och familj.
o Hur mycket värt är allas lika värde - mot en HBTQ-certifierad verksamhet för
ensamkommande barn och unga i Malmö stad.
o Program för barnets rättigheter i stadsutveckling.
o Struktur för integrering av barnrätten i arbetsmarknads-och socialförvaltningen.
Nämnden ska redovisa hur medlen har använts och om syftet har uppnåtts. Varje
utvecklingsprojekt redovisas enskilt i bilagorna enligt stadskontorets mall. Förvaltningens
bedömning är att medlen användes ändamålsenligt samt att medlen har bidragit till mobilisering
och utveckling i frågorna.
HBTQ certifieringarna har bidragit till verksamhetsutveckling både utifrån arbetsmiljöperspektiv
och verksamhetsperspektiv. I certifieringen ingår framtagande av en handlingsplan som sträcker
sig under tre års tid. Detta skapar kontinuitet i arbetet och möjlighet att integrera arbetssättet
och frågorna i det ordinarie arbetet.
Arbetet med barnrätt i stadsutveckling har bestått av omfattande delaktighetsprocesser med
civilsamhället, barnrättsorganisationerna, privata aktörer och andra förvaltningar. Tillsammans
utforskade aktörerna nya arbetssätt som inkluderar och stärker barns rätt i det offentliga rummet
och stadsplaneringen. Aktörerna har uttryckt behov av fortsatt samverkan i frågan och
samarbetet kommer att fortlöpa under andra former framöver.
Utvecklingsmedlen har även bidragit till uppbyggnaden av interna strukturer och förutsättningar
för integrering av barnrätten i ordinarie verksamhet. Medlen har faciliterat barnrättsnätverkets
planering och genomförande av aktiviteter så som utbildningar, konferenser och planeringsdagar
vilka i sin tur har skapat en grund för fortsatt arbete med barnrättsintegrering.
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