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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-24 kl. 09:00-12:45

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen rum 317

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Pernilla Hagen (S)
Lars Eriksson (C) ersätter Charlotte Bossen (C)
Simon Enqvist (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Linus Nilsson (SD) ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Måns Berger (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Rebecka Bichis (avdelningschef)
Anna von Reis (avdelningschef)
Katja Ligneman (avdelningschef)
Rikard Vroland (avdelningschef)
Mimmi Olsson (utvecklingssekreterare)
Emma Söderström (utvecklingssekreterare)
Alice Berg (nämndsekreterare)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-10-01

Protokollet omfattar
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Justerande
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§

324

Fördelning av medel för skyddsinsatser för kvinnojourer 2019

ASN-2019-9508
Sammanfattning

Ärendet behandlar förslag till fördelning av medel till kvinnojourer för skyddsinsatser under
2019. Ärendet innehåller också förslag till förändring av arbetsmarknads- och socialnämndens
bidragsgivning på området.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har två bidragsformer till kvinnojourer. Dels ett
organisationsbidrag som ansöks och fördelas för kommande år, dels särskilda medel för
skyddsinsatser som inte ansöks, utan fördelas på innevarande år.
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen ser ett behov av att samordna nämndens
bidragsgivning till de berörda organisationerna för att underlätta redovisning och uppföljning.
Vidare bedömer förvaltningen att det finns ett behov av att tydliggöra att den del av
verksamheten som avser placeringar på skyddat boende enbart regleras som ett
avtalsförhållande och inte kan finansieras av offentliga bidrag. Mot denna bakgrund föreslår
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att medlen som avsett skyddsinsatser på
kvinnojourer från år 2020 överförs till arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 190912, § 203.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 400 000 kr till ATIM kvinno- och
ungdomsjour för verksamhet 2019.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 200 000 kr till FemCenter kvinnojour för
verksamhet 2019.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 170 000 kr till Malmö kvinnojour för
verksamhet 2019.
4.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 110 000 kr till Hela människan, Noomi
för verksamhet 2019.
5.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar 20 000 kr till Föreningen VOOV för
verksamhet 2019.
6.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att upphöra med fördelning av medel för
skyddsinsatser till kvinnojourer från år 2020.
7.Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att medel för skyddsinsatser överförs till
organisationsbidrag från år 2020
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Särskilda yttranden

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Beslutsunderlag




§203 Fördelning av medel för skyddsinsatser för kvinnojourer 2019
G-Tjänsteskrivelse – Fördelning av medel för skyddsinsatser till kvinnojourer 2019
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24
Ärende: Fördelning av medel för skyddsinsatser för kvinnojourer 2019
ASN-2019-9508
Moderaterna och Centerpartiet instämmer i behovet av att underlätta för redovisning och
uppföljning av de medel som fördelas till kvinnojourer, precis som alla andra medel som
delas ut eller används inom ramen för nämndens ansvarsområden. Det är sannolikt mer
ändamålsenligt med en form av bidragsgivning till denna verksamhet än två olika eftersom
det blir mer komplext för de verksamheter som tar emot medel.
Vi ser dock en risk som skulle kunna uppstå med att föra över all bidragsgivning till
organisationsbidrag eftersom dessa organisationsbidrag även söks av andra verksamheter.
Kvinnojourerna bedriver ett enormt viktigt arbete för stadens utsatta kvinnor, i bättre form än
vad arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör eller skulle kunna göra. Denna förändring
får inte innebära att kvinnojourerna konkurreras ut av andra organisationer som tar del av
organisationsbidrag inom det sociala området. Moderaterna och Centerpartiet kommer att
bevaka utvecklingen mycket noga för att säkerställa att kvinnojourerna inte får minskade
resurser som en följd av detta beslut.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)

