Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Mall för redovisning av medel beviljade till insatser för
jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet
och nationella minoriteter
Utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter beslutade vid
sammanträde i februari 2018 om att bevilja medel för insatser inom ovan
nämnda områden.
Vid vilken nämnd har utvecklingsarbetet bedrivits?
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Utvecklingsarbetets namn:
HBTQ-certifiering av ungdomssektion på enhet ekonomiskt bistånd och
mottag samt ungdomssektionen på enhet barn och familj
Utvecklingsarbetets måluppfyllelse
Målet med utvecklingsarbetet var att anställda i verksamheten ska få en ökad
kunskap om HBTQ, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och
livsvillkor för HBTQ-personer. Målet har även varit att verksamheten påbörjar
ett förändringsarbete för en öppen och inkluderande arbetsmiljö, samt ett
välkomnande bemötande utifrån ett HBTQ-perspektiv. Målet är ännu inte
uppnått då certifieringen och handlingsplan ej färdigställs förrän januari 2019.
Verksamheten har i samband med utbildningar börjat se över litteratur för barn,
lokalernas tillgänglighet samt i övrigt börjat normgranska verksamheten.

hbtq-certifiering av ungdomssektion på enhet ekonomiskt
bistånd och mottag samt ungdomssektionen på enhet barn
och familj

Hur har utvecklingsarbetet förankrats i den aktuella nämnden
/bolaget/föreningen?
Kommunstyrelsen har beviljat utvecklingsmedel som använts till en gemensam
utbildning/certifiering för handläggare inom sektionen arbetsmarknad ungdom
samt sektion barn-och ungdom på socialtjänst Väster. I arbetet deltar även tre
av verksamhetens jämställhetsombud. Handlingsplanen som framarbetas
kommer att knyta an till åtaganden som berör målområde fyra under år 2019.
På vilket sätt har tidigare erfarenheter från arbetet med jämställdhet och
antidiskriminering använts i utvecklingsarbetet?
Verksamheten har tidigare genomfört jämställdhetsanalyser, mänskliga
rättigheter-quiz, deltagande på Mänskliga rättighetsdagarna, utbildning i
diskrimineringslagen för chefer. Kränkande särbehandling har varit ett tema på
konferens för personalen.
Hur kommer nämnden att tillvarata de erfarenheter som gjorts i
samband med utvecklingsarbetet?
Genom att arbeta aktivt med den handlingsplan som framarbetas i samband
med certifieringen.
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Vilket är resultatet i förhållande till utvecklingsarbetes budget:
Verksamheten har uppnått de kriterier som är uppställda för certifieringen.
Verksamheten har beviljats 100 000 konor plus mervärdesskatt för 30 personer.
I kostnaden ingår 16 utbildningstimmar fördelade på 4 utbildningstillfällen samt
4 timmar processledning för arbetsgruppen som ansvarar för framarbetandet av
en handlingsplan. De beviljade medlen har gått till avsett ändamål, dock
avslutas inte certifieringen förrän januari 2019.
Underskrift ansvarig chef:
Joanna Eriksson

Nämndens svar skickas till: anders.p.eriksson@malmo.se

