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Sammanfattning

I ärendet redovisas åtgärder vidtagna av ATIM Kvinno- och ungdomsjour med anledning av ett
försök till förskingring av en av föreningens anställda. Föreningen har polisanmält händelsen
och flera åtgärder har tagits för att säkerställa att de rutiner som brustit fortsättningsvis
tydliggörs och förbättras. ATIM erhåller årligen organisationsbidrag och medel för
skyddsinsatser från arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att nämnden godkänner redovisningen av
åtgärder inför vidare bedömning organisationsbidrag.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning av
åtgärder gällande ATIM Kvinno- och ungdomsjour.

Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-09-03
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-09-12
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärendet

ATIM Kvinno- och ungdomsjour är en av tre kvinnojourer i Malmö som arbetar med skydd och
stöd för våldsutsatta kvinnor och unga. De har funnits sedan 2004 och har sedan dess vuxit och
blivit den kvinnojour som har flest platser för skyddsbehövande i Malmö. De har plats för åtta
kvinnor och deras barn och har en omfattande öppen verksamhet med stödinsatser både för
vuxna och barn.
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ATIM har sedan mer än tio år tillbaka beviljats organisationsbidrag från Malmö stad och
särskilda skyddsmedel sedan år 2014. Under år 2018 uppgick bidraget från Malmö stad till totalt
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780 000 kr. Arbetsmarknads- och nämnden har undertecknat en avsiktsförklaring om långsiktig
samverkan med ATIM och de andra kvinnojourerna (ASN-2017-4613).
I mars 2019 uppdagades att en anställd i föreningen med firmateckning överfört pengar från
föreningens konto till sitt privata bankkonto och sedan vidare till ett konto i annat land.
Händelsen polisanmäldes den 16 maj 2019 av föreningen. Den före detta anställda betalade
tillbaka hela summan till föreningen den 7 maj 2019, därför rubricerades brottet försök till grov
förskingring. Polisutredningen pågår fortfarande. (se till ärendet bifogat dokument Anmälan).
Föreningen hade vid tillfället beslutade ekonomiska rutiner om att två i förening skall
firmateckna ekonomiska transaktioner. Dock har denna rutin inte säkerställts på föreningens
internetbank, där det varit tekniskt möjligt för en enskild att genomföra transaktioner. Den
anställde kunde därigenom överföra medel utan varken styrelsens- eller annan firmatecknares
godkännande. Styrelseordförande och en av de anställda informerade arbetsmarknads- och
socialförvaltningen i juni 2019 om bedrägeriförsöket. Förvaltningen har sedan dess haft löpande
dialog med föreningens nya styrelseordförande och anställd personal för att få en samlad bild av
händelsen. Förvaltningen har även begärt en åtgärdsplan från föreningen för att säkerställa att
bristerna i deras rutiner åtgärdats.
Föreningen har genomfört ett antal åtgärder som dokumenterats i åtgärdsplan (se bilaga
Åtgärder). De har avslutat anställningen för den berörda medarbetaren, krävt tillbaka pengarna
samt polisanmält förskingringsförsöket. Delar av styrelsen har bytts ut och föreningen har haft
extra insatt årsmöte där medlemmarna informerats om händelsen. Styrelsen har regelbundet
informerat föreningens auktoriserade revisor som granskat styrelsens interna kontroll och
efterlevnad av rekommendationer gällande ändring av rutiner. Revisorn har rekommenderat
ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018 och medlemmarna beviljade detta. ATIM
har vidare informerat sin bank, som i samråd med den nya styrelsen omorganiserat behörigheter
till internetbanken. Nu behövs det kontrasignering eller dubbel firmateckning för att göra uttag
även i internetbanken.
Förvaltningen överväganden
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning är att en enskild anställd hos föreningen
har missbrukat sin ställning, agerat självständigt och i strid med föreningens beslutade
ekonomiska rutiner. Rutinerna kunde kringgås genom att den anställda använde sig av
internetbanken. Det har funnits vissa brister gällande hur föreningens ekonomiska rutiner sett ut
och den dåvarande styrelsens ansvar har brustit gällande det övergripande ansvaret för
ekonomin i föreningen. Rutinerna för bankärenden och i synnerhet internetbanken har nu
skärpts och tydliggjorts i stadgar.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att föreningen har agerat korrekt i samband
med att det misstänkta brottet upptäckts genom att polisanmäla, informera arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och upprätta en åtgärdsplan. Alla pengar har betalats tillbaka till föreningen
av den före detta anställda och därmed har inte föreningens ekonomi på sikt påverkats negativt
av förskingringsförsöket. Förvaltningen har i samband med händelsen genomfört uppföljning
med socialsekreterare som placerat på föreningens skyddade boende, i uppföljningen av inga
brister i verksamheten kunnat påtalas.
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har fortlöpande kontakt med den nya styrelsen och
uppdateras kring polisanmälan och utvecklingen i föreningen. Vidare kommer förvaltningen i
samband med ansökan om organisationsbidrag att genomföra en särskild uppföljning av
föreningens verksamhet och ekonomi under år 2019.
Förvaltningens samlade bedömning är att de åtgärder som föreningen vidtagit är tillräckliga för
att återställa förtroendet inför bedömning av fortsatt organisationsbidrag.
Ansvariga

Jonas Magnusson Enhetschef
Katarina Lindeberg Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

