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Uppgifter om organisationen
Förening:
FemCenter Kvinnojour
Besöksadress:
Hemsida:

Möllevångsgatan 33A
www.femcenter.se

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

500 000

690 000

1 116 000

690 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
FemCenter kvinnojour arbetar med mäns våld mot kvinnor. Organisationen erbjuder kvinnor och barn från hela
landet skydds- och stödåtgärder. FemCenters primära målgrupp är kvinnor och flickor med utländsk härkomst
utsattaför fysiskt och psykiskt våld, hot om våld och s.k. hedersrelaterat våld och förtryck.
Syftet med verksamheten är att vara en fristad för utsatta kvinnor och flickor. Organisationen arbetar även ur ett
etnicitetsperspektiv med målet att motverka strukturell diskriminering av flickor och kvinnor med utländsk
härkomst på grund av en etnisk tillhörighet.
FemCenter söker om organisationsbidrag till den öppna stödverksamheten samt till kanslikostnader. Den öppna
verksamheten riktar sig till stödsökande som inte placeras på jourens hemliga boenden samt även till kvinnor och
barn som lämnat jourens boenden men som har fortsatt behov av stöd. FemCenter ger dessa individer psykosocialt
stöd i form av stödsamtal, juridisk rådgivning, hjälp med myndighetskontakter, information om deras rättigheter
och skyldigheter, praktisk hjälp, motivation till ett självständigt liv.
FemCenter kvinnojour har ett starkt barnperspektiv, vilket innebär att barn ses som egna individer med behov av
individuella stödinsatser. De erbjuder barn individuella krissamtal genom Trappan-modellen, en samtalsmetod som
används i möte med barn som upplevt/bevittnat våld i familjen. Beroende på barnets ålder och mognad erbjuds
barn enskilda strukturerade stödsamtal och kontinuerligt psykosocialt stöd. Barnen kan även få stöd genom
indirekta insatser med hjälp av kontinuerliga samtal med mamman enligt COPE modellen. Det främsta syftet med
samtalen är att ge mammorna verktyg att förstå och bemöta sitt barn, stärka dem runt barnet i sitt föräldraskap samt
förbättra samspelet mellan barnet och mamman.
FemCenter kommer fortsätta driva den öppna mottagningen och stödlinje för kvinnor, flickor, anhöriga och
myndigheter. Föreningen stödjer också de kvinnor och barn som behöver stöd efter att de flyttat från jouren.
FemCenter kommer även fortsätta driva opinionsbildande arbete.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

3 016 370 kr
0 kr

FemCenter har under 2019 fortsatt drivit sitt skyddade boende med plats för ca 10 kvinnor och 11 barn boende på
det skyddade boendet under året. Jourens stödverksamhet har givit stöd till ett nittiotal kvinnor och ännu fler barn,
totalt ca 4300 stödinsatser. Med stödinsatser menas till exempel strukturerade stödsamtal enligt Cope, MI och
”Compassion-fokuserad” terapi och Trappan. Stor fokus i det individuella arbetet har legat på barnen och deras
rättigheter, de har särskilda utbildade terapeuter i Trappan- metoden till exempel. De erbjuder också stöd i
kontakter med Polis, rättegångar, kontinuerligt psykosocialt stöd, juridisk rådgivning, hjälp med kontakt till skola,
socialtjänst, migrationsverket samt praktisk hjälp.
FemCenter driver även en nationell stödlinje för kvinnor och flickor som utsatts för våld i nära relation och
hedersrelaterat våld och förtryck. Stödlinjen har varit öppen alla dagar mellan 9.00 och 17.00, jouren erbjuder där
stöd på flera olika språk.
Jouren bistår också myndigheter med rådgivning i fall med våld i nära relation och många myndigheter hör av sig
både till telefonlinjen eller direkt till kansliet. Jouren erbjuder också terapeutisk massage för våldsutsatta kvinnor och
anordnar också regelbundet aktiviteter till barnen som befinner sig i skyddat boende.
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Jouren har också fört statistik under 2019 om hur många barn som de möter som har blivit utsatta för våld, eller
bevittnat våld i hemmet, under året var det 2 barn som utsatts för våld och 9 barn som bevittnat våld i hemmet.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Femcenter kvinnojour har ett omfattande hjälp- och akut
stöd till kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relation. De finns där såväl i den akuta situationen, som i ett
mer långsiktigt stöd-arbete som sträcker sig längre än tiden familjerna bor på skyddat boende. Femcenter är också
den kvinnojour som har minst antal anställda, de utför mycket av arbetet med deras skyddade boende med hjälp av
volontärer och den engagerade styrelsen. Stödåtgärderna utförs av personal med adekvat utbildning i de olika
samtalsmetoder som de nämner ovan. De har stor språkkompetens bland personalen och vänder sig i första hand
till kvinnor och barn med utländsk härkomst och hedersrelaterat våld- och förtryck.
Jourens arbete med att stärka barnen på lång sikt är också av stor vikt eftersom flera av barnen som kommit till de
skyddade boendet utsatts för, eller bevittnat våld. De har en bred kompetens av både Trappan-modellen och Cope
samtal som är relevanta när ett barns upplevelser av våld bearbetas.
Förvaltningens bedömning är att jourens arbete i hög grad kompletterar och utgör ett alternativ till nämndens
verksamheter. Med deras stödarbete och eftervård som de kallar det, får kvinnorna och deras barn samtalshjälp och
ett långsiktigt individuellt stöd. Den kommunala samtalsmottagningen har ofta långa köer och Femcenter kan
erbjuda hjälp och stöd direkt och på olika språk och eftersom ca 30% av befolkningen i Malmö är födda i annat
land bedömer farbetsmarknads- och socialförvaltningen det som ett särskilt angeläget alternativ till Malmö stads
verksamheter inom området.
De ideella kvinnojourerna gör också ett omfattande utåtriktat arbete och driver opinionsbildande arbete för att
stoppa mäns våld mot kvinnor. Förvaltningen bedömer att denna del av kvinnojourernas arbete också är en viktig
del i att förebygga våld och även en viktig del i att stärka demokratin i vårt samhälle. Arbetsmarknads- och
socialnämndens organisationsbidrag ska dock inte finansiera tjänster som ska täckas av bistånd beslutat av
socialtjänst så som placeringar i det skyddade boendet. Organisationsbidraget ska således inte finansiera placeringar
på kvinnojourernas boende, utan användas till den öppna verksamheten, det opinionsbildande arbetet och till
kringkostnader till det skyddade boendet.
Föreningen gjorde ett ekonomiskt negativt resultat 2019, men har fortfarande ett överskott på 5 miljoner totalt i
föreningen, ungefär motsvarande en årsomsättning. Deras riksförbund ROKS rekommenderar sina
medlemsföreningar att ha en årsomsättning på banken för att kunna behålla personal om något oförutsett händer i
föreningen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja Femcenter Kvinnojour 690 000 kr i organisationsbidrag
för verksamhet 2021.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Hela Människan i MalmöNoomi
Besöksadress:
Hemsida:

nej
www.noomimalmo.se,
www.helamanniskan.se/malmo

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

200 000

310 000

800 000

310 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
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Föreningen Hela Människan är en sammanslutning av kristna kyrkors diakoniarbete. Det är en ideell förening som i
sin tur driver verksamheten Noomi.
Noomis huvudsakliga målgrupp som bidraget ska användas till är kvinnor som befinner sig i eller har utnyttjats i
prostitution och människohandel för sexuella ändamål eller liknande brott, samt kvinnor som befinner sig i en utsatt
position, men risk för att bli utnyttjade.
Noomi kan i förekommande fall även komma i kontakt med kvinnornas barn, samt utsatta pojkar, män och
transpersoner via det utåtriktade arbetet. Noomi utgörs av ett skyddat boende, uppsökande och utåtriktat arbete, samt
förebyggande arbete genom kunskapsspridning.
Noomi startades i syfte att vara ett komplement till Malmös stads befintliga arbete med målgruppen personer som
befinner sig i eller har utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Arbetet har kontinuerligt
utvecklats i samverkan med Evonhuset och Regionkoordinatorerna mot människohandel genom regelbunden
handledning och samverkan kring enskilda ärenden. Emellanåt föreläser de för yrkesverksamma tillsammans, för att
förtydliga våra olika uppdrag och hur de kompletterar varandra, samt visa på fördelarna som uppstår då offentlig och
civil sektor samarbetar.
Bidrag söks till att driva Noomis uppsökande, utåtriktade och förebyggande arbete. Uppsök via internet sker en kväll
per vecka och uppsök på thaimassagesalonger en eftermiddag i veckan. I det utåtriktade arbetet erbjuder Noomi
samtal, praktiskt stöd, rådgivning, ledsagning mm. De ger ett utökat stöd, dvs flera typer av insatser vid ett flertal
tillfällen, till ca 20-30 personer/år. Verksamhetens kontor bemannas vardagar kl. 8-16.30. De anställda föreläser och
är aktiva i sociala medier kontinuerligt. Safe Havens är öppet för fysiska träffar en eftermiddag i veckan.
Verksamheten kan kontaktas under hela veckan för rådgivning och tidsbokning. Även ThaiWISE tar emot samtal
under hela veckan. Under rådande omständigheter bedrivs mycket arbete online, som utbildning till målgruppen och
förebyggande arbete. De ansöker om medel för hyra av kontor, redovisningstjänster och revision samt del i anställning
för verksamhetsutveckling, samordning och administration och del i anställning i det utåtriktade och förebyggande
arbetet.
Noomi arbetar även med frågan på nationell nivå, genom Plattformen Civila Sverige mot Människohandel.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

2 770 321
nej

Under året har det bott 4 kvinnor och 1 barn i Noomis skyddade boende. Två av placeringarna varade under hela
verksamhetsåret, varför antalet placeringar under året blev färre än tidigare år. Samtliga av placeringarna har gällt
kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Socialtjänsten gjorde två av
placeringarna. En av kvinnorna flyttade in på Noomi som ett resultat av det uppsökande arbetet via internet.
Personal har gått utbildning i metod för att samtala med barn Trappan. De arbetar regelbundet med
kompetensutveckling och har också åkt på studieresa till Rumänien, dit många i deras målgrupp kommer ifrån.
Det uppsökande arbetet sker en kväll i veckan, och de har tagit kontakt med 217 individer under året. Målgruppen är
personer (framförallt kvinnor) som är aktiva i prostitution och befinner sig i olika prostitutionsmiljöer som
lägenhetsbordeller och massagesalonger. Noomi kontaktar kvinnorna via sexannonser de lägger ut på internet, eller
via uppsökande arbete på thaimassagesalonger. Syftet med det uppsökande arbetet är att nå ut till målgruppen för att
erbjuda information om deras rättigheter, ge stöd i olika former, och ge hjälp till den som vill lämna prostitution. De
har djupare kontakt med 25 individer och 15 medföljande barn, då ett flertal träffar och rådgivning har skett.
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Sedan 2019 finns inom Noomi två nya projekt, Safe Havens som ger juridiskt stöd till Noomis målgrupp, och
ThaiWISE, som vänder sig främst till personer som arbetar på thaimassagesalonger.
Föreningen har också arbetat kunskapshöjande och utåtriktat genom att under året ha föreläst exempelvis hos
universitet, bibliotek, folkhögskolor, gymnasieskolor, polis, socialtjänst, migrationsverk, kvinnojourer och olika
föreningar.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Noomi sedan starten har haft ett gott samarbete med
förvaltningens verksamhet Evonhuset för personer som säljer, köper, konsumerar eller skadar sig med sex eller är
utsatta för människohandel. Noomi kompletterar Malmö stads arbete inom området och är unika inom sitt område.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har också ett samarbete med Noomi i form av ett IOP om verksamheten
ThaiWISE som riktar sig till personer som arbetar på thaimassagesalonger.
Noomis erfarenheter visar på att många av de personer de möter genom det uppsökande och utåtriktade arbetet,
saknar kunskap om det svenska samhällssystemet, rådande lagstiftning, och på vilket sätt en kan erbjudas stöd från
samhällets sida. Noomis personal får därför många gånger verka som brobyggare mellan individ och myndighet,
genom att erbjuda samhällsvägledning och ledsagning till myndighetsbesök. Förvaltningen ser detta som en viktig
uppgift som kompletterar nämndens verksamheter inom området.
Föreningen Hela Människan driver verksamheten Noomi, föreningen har inga medlemmar, utan huvudmännen är
lokala kyrkor. Trots detta ser arbetsmarknads- och socialförvaltningen att verksamheten Noomi är mycket angelägen
och bedömer att organisationsbidrag kan beviljas. Arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag ska dock
inte finansiera tjänster som ska täckas av bistånd beslutat av socialtjänst så som placeringar i det skyddade boendet.
Organisationsbidraget ska således inte finansiera placeringar för det skyddade boendet, utan användas till den
utåtriktade och öppna verksamheten, det opinionsbildande arbetet och till kringkostnader till det skyddade boendet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja ansökan med 310 000 kr för verksamhet 2021.

Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Besöksadress:

Kvinnorättsförbundet
Djäknegatan 23
203 11

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

230 000

230 000

300 000

230 000

Hemsida:

http://kvinnorattsforbundet.org/

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Föreningen har som ändamål att på demokratiska grunder arbeta för våldsutsatta kvinnors mänskliga, ekonomiska
och sociala rättigheter i det svenska samhället. Kvinnorättsförbundet har ett internationellt intresse för att
uppmärksamma kvinnors situation i mellanöstern och Nordafrika, delta i internationella kampanjer och
arrangemang för jämställdhet och för kvinnor och barns rätt. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Kvinnorättsförbundet huvudsakliga målgrupp är våldsutsatta kvinnor och barn. En del bor på skyddat boende, en
del har bott på ett skyddat boende tidigare medan andra inte har sökt hjälp innan.
Kvinnorättsförbundet har en lokal i centrala Malmö där en stor del av verksamheten sker. Föreningen beskriver
lokalen som en mötesplats där de framför allt bedriver rådgivning kring rättigheter och myndighetskontakter
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gentemot våldsutsatta kvinnor och asylsökande kvinnor. Rådgivningscentret har dagliga kontakter kvinnor och unga
tjejer som behöver råd eller stöd. Förutom verksamheten i lokalen arrangerar Kvinnorättsförbundet utflykter,
sommarläger för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt anordnar högtidsfirande och födelsedagsfirande för barn
med skyddad identitet. Föreningen har drivit två projekt för att förbättra livssituationen för våldsutsatta barn med
skyddat identitet som lever i skyddat eller eget boende. En del av projektets verksamheter och aktiviteter finns kvar
och Kvinnorättsförbundet arbetar vidare med att erbjuda målgruppen aktiviteter och stöd. Föreningen bedriver
också utåtriktat arbete i olika medier samt deltar på event och seminarier inom sitt område.
Mer specifikt ansöker Kvinnorättsförbundet om medel till lokal- och personalkostnader. I dagsläget har föreningen
två anställda. Kvinnorättsförbundet får även medel från Arbetsförmedlingen och fritidsförvaltningen i Malmö stad i
form av lönebidrag. I perioder hyr de ut delar av sin lokal för att få stöttning med lokalhyran.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

1 530 824 kr
9 788 kr i lönebidrag från fritidsnämnden

Under verksamhetsåret 2019 hade Kvinnorättsförbundets rådgivningscenter totalt 300 besökare. Föreningens lokal
har varit bemannad klockan 10 till 17 på helgfria vardagar. Kvinnorättsförbundet uppger att föreningens samarbete
med socialtjänsten innebär att fler kvinnor till rådgivningsverksamheten. Det har funnits en stor språkkompetens i
verksamheten vilket Kvinnorättsförbundet menar är en stor fördel i arbetet.
Förutom den ordinarie verksamheten med rådgivningscentret har Kvinnorättsförbundet drivit två projekt under
året. Det ena projektet syftar till att främja kunskapar i svenska, det svenska samhället, kunskaper om den svenska
arbetsmarknaden samt inom hälsa. Projektet finansierades med medel från Länsstyrelsen Skåne. Det andra projektet
syftar till att erbjuda en trygg, glad, berikande och underhållande miljö och mötesplats för barn i åldern 0 till 12 år
med skyddad identitet och som lever i eget boende eller skyddat boende. Kvinnorättsförbundet uppger att 47 barn
deltog i verksamheten under 2019.
Under året har Kvinnorättsförbundet även bedrivit opinionsbildande arbete samt deltagit i olika event och
manifestationer. Bland annat deltog föreningen på Fadimedagen i Rådhuset i Malmö den 22 januari, på
informationsmöte hos Kriscentrums samtalsmottagning i Malmö stad den 5 mars, på dialogträff på arbetsmarknadsoch socialförvaltningen tillsammans med kvinnojourer i Malmö den 29 april, på forskarseminarium hos
Länsstyrelsen Skåne den 8 mars. Föreningen har under året haft samarbete med ett flertal aktörer, bland annat
socialtjänsten i Malmö stad och andra idéburna organisationer i Malmö som arbetar mot våld i nära relation.
Årets största kostnader bestod av personalkostnader, projektkostnader, lokalhyra och sändningen av föreningens tvprogram.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Kvinnorättsförbundet är en välkänd förening inom arbetet
mot våld i nära relation i Malmö. De bedriver ett omfattande opinionsbildande och utåtriktat informationsarbete
samt deltar i samverkansform tillsammans med Malmö stad och flera andra idéburna verksamheter inom området.
Förvaltningen bedömer vidare att Kvinnorättsförbundet erbjuder en mängd aktiviteter för barn och mammor som
har blivit utsatta för våld i nära relation. Det finns en stor språkkompetens i verksamheten vilket bidrar till en stor
tillgänglighet i verksamheten. År 2015 vann Kvinnorättsförbundet pris för bästa barnprojekt från Allmänna
Arvsfonden för sitt projekt ”BOM – Barn och mammor”. Detta projekt resulterade sedan i projektet Jag är barn som
numera kallas för Vi är barn. Förvaltningen ser positivt på att föreningen har arbetat under flera år med att erbjuda
aktiviteter och stöd för barn med skyddat identitet och bedömer att de erbjuder en värdefull plats för gemenskap
och stöd.
Sammantaget bedömer förvaltningen att Kvinnorättsförbundet kompletterar såväl andra idéburna organisationer
som stadens insatser mot våld i nära relation. Föreningen tar ställning för jämställdhet och beskriver i sina stadgar
att verksamheten ska arbeta för våldsutsatta kvinnors mänskliga, ekonomiska och sociala rättigheter på
demokratiska grunder. Förvaltningen föreslår att bevilja Kvinnorättsförbundets ansökan om organisationsbidrag för
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verksamhetsåret 2021 med 230 000 kr för hyra, del i anställning och administration. Förvaltningen bedömer att
bidraget dock inte ska gå till arbetet med internationella konferenser.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Malmö Kvinnojour
Besöksadress:
Hemsida:

Hemlig
www.malmokvinnojour.se

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

640 000

820 000

1 300 000

820 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Malmö kvinnojour vänder sig till kvinnor och barn som utsatts för våld i nära relation. De verkar för kvinnors och
barns rätt till ett liv fritt från våld samt att belysa och sprida kunskap om våld och förtryck i nära relation. Deras
definition av kvinna omfattar samtliga individer som identifierar sig som kvinna, oavsett juridisk, social och/eller
biologisk könstillhörighet.
De ansöker om organisationsbidrag för aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader,
möteskostnader och anställningar samt löpande driftskostnader för att bedriva öppen mottagning och stödlinje;
hyra kansli, inköp material, lönekostnader, administration. De ansöker specifikt om lönekostnader för stödlinje och
lönekostnader för kuratorer som tillhandahåller stödsamtal till målgruppen.
Deras öppna verksamhet för kvinnor som inte bor i det skyddade boendet syftar till att ge råd, stöd och skydd till
våldsutsatta kvinnor och barn i Malmö. Det görs genom en stödlinje dit våldsutsatta, anhöriga, kollegor och
yrkesverksamma kan ringa för stöd och rådgivning. De har samtalsmottagning dit våldsutsatta kan komma på
stödsamtal till kurator. Full anonymitet och tystnadsplikt råder och inga journalanteckningar förs om inte klienten
själv så önskar.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

5 102 345
nej

Malmö Kvinnojour har haft 7 kvinnor och 6 barn som bott i deras skyddade boende under året under året och de
har kapacitet för fler. De har haft en minskning i placeringar från tidigare år och ser ändringar i policys från
kommuner samt fler privata aktörer som anledning till det. De har gjort insatser för att marknadsföra sig själva
sedan 2019.
Deras öppna mottagning består av en stödlinje på telefon samt samtalsmottagning. Stödlinjen var stängd mellan
mars och augusti på grund av personalomsättning, trots det har det totala antalet sökande ökat, både
förstagångsbesökare och de som haft kontakt tidigare. Ca 400 samtal har tagits emot under året. Även samtal med
barn har minskat under 2019 och enligt jouren beror detta på. De anställda kuratorerna tar emot personer som
söker stöd och hjälp också, cirka 100 samtal under året med kvinnor som inte har bott i det skyddade boendet.
De har också haft ett utåtriktat arbete och bland annat deltagit på gymnasieskolor i Malmö för att prata om våld i
nära relation och om jourens arbete.

Förvaltningens bedömning
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Malmö Kvinnojour uppfyller samtliga av nämndens krav för
bidragsgivning och har en mycket angelägen verksamhet i Malmö. Förvaltningen ser positivt på det samarbete som
föreningen har med Malmö stad. Föreningen har ett stabilt styrelsearbete och arbetar alltid med att höja kvaliteten
på sitt arbete. Jouren är Malmös äldsta och fyller 40 år i år!
Föreningen hade under 2019 ett avbrott i den öppna verksamheten under ett antal månader på grund av
personalomsättning framför allt med kuratorer, föreningen har haft dialog med Malmö stad om detta och det
kommer inte att ske igen utan att i förväg meddela Malmö stad. Idéburna kvinnojourer kompletterar Malmö stad
genom att den samtalsmottagning som finns bland nämndens verksamheter har långa väntetider. Vid akuta frågor
eller akut behov av rådgivning och samtal kan de idéburna jourerna ge stöd till våldsutsatta med kort varsel.
Föreningen har drygt 4 000 000 kr i samlat överskott i föreningen. Deras riksförbund Unizon rekommenderar att de
har ett års omsättning på banken för att kunna behålla personal vid oförutsedda händelser.
Förvaltningen bedömer vidare att jourens arbete med såväl skyddat boende som öppen mottagning kompletterar
och utgör alternativ till Malmö stads verksamheter. Verksamheten kompletterar Malmö stads insatser inom området
genom att erbjuda anonymitet och en lågtröskelverksamhet där hjälpsökande kan få allt stöd och skydd under
samma tak. Arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag ska dock inte finansiera tjänster som ska
täckas av bistånd beslutat av socialtjänst så som placeringar i det skyddade boendet. Organisationsbidraget ska
således inte finansiera placeringar på kvinnojourernas boende, utan användas till den öppna verksamheten, det
opinionsbildande arbetet och till kringkostnader till det skyddade boendet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår bevilja ansökan med 820 000 kr för verksamhet under 2021.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Trans- och tjejjouren
Besöksadress:
Hemsida:

Ystadsvägen 9
214 30 Malmö
www.tjim.se

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

270 000

270 000

742 824

270 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Trans- och tjejjouren vänder sig främst till unga kvinnor, tjejer och transpersoner mellan 12 och 30 år som lever
med våld eller psykisk ohälsa, men stödverksamheten är öppen för alla att vända sig till och frågar aldrig
stödsökande om varken ålder eller kön. Medlem i föreningen kan den bli som identifierar sig som kvinna, tjej eller
transperson som har fyllt 18 år och upp till 34 år. Föreningens syfte är att stötta och stärka unga personer som
identifierar sig som transpersoner, tjejer eller kvinnor och verka för ett jämställt samhälle fritt från våld med
utgångspunkt i en feministisk och intersektionell grundsyn.
Trans- och tjejjourens främsta verksamhet är stödverksamheten. Stödverksamheten syftar till att unga
transpersoner, icke-binära och tjejer ska bli lyssnade på, uppleva sig trodda på, bli stöttade och därigenom känna sig
stärkta att gå vidare. Föreningen uppger att de har en erfarenhet av att de personer som vänder sig till verksamheten
känner att det är ett mindre steg att prata med en annan ung person än att gå till skolkuratorn, kontakta
socialtjänsten, polis eller andra när det gäller våld i nära relationer.
Utöver stödverksamheten deltar Trans- och tjejjouren på olika målgruppsinriktade event och sammanhang i Malmö.
Det kan handla om ungdomsmässor, på skolor, fritidsgårdar, temadagar, konferenser och festivaler. Föreningen
driver även opinionsbildande arbete och informationsarbete till allmänheten om målgruppens situation.
Trans- och tjejjouren ansöker om organisationsbidrag för verksamhetens basbehov vilket är lokalhyra,
administrativa kostnader, anställningar för administration och samordning, medlemsutbildning samt kostnader för
möten och medlemsvård.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
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Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

1 368 044 kr

Trans- och tjejjourens verksamhetsområden under året har varit stödverksamhet, utbildning och opinionsbildning.
Stödverksamheten bedrivs främst via chatt och mail och bemannades av jourens medlemmar som först fått en
introduktion till arbetet samt suttit bredvid en redan aktiv medlem i chatten vid minst två tillfällen. Under 2019 har
föreningen utbildat tolv nya medlemmar till att kunna bemanna stödverksamheten. Stödgruppen har haft möten en
gång per månad. Trans- och tjejjouren uppger att antalet stödinsatser ökade under 2019 i jämförelse med 2018.
Totalt antal stödinsatser under 2019 var 1 901. Av dessa var 1 113 chattkonversationer, fyra telefonsamtal, 669 mail
samt fem fysiska träffar. Trans- och tjejjouren uppger att trycket i stödchatten har varit högt och att de inte har
kunnat besvara alla stödsökande. Under 2019 blev 110 samtal obesvarade på grund av tids- och resursbrist. Chatten
hade under första delen av året öppet tre gånger per vecka och under andra halvan två gånger i veckan. Föreningen
erbjuder egentligen inte stöd på telefon men vid några tillfällen under året har stödsökanden ringt till kontorets
telefon. Detsamma gäller med fysiska träffar, föreningen tog beslut under 2019 att inte erbjuda stöd via fysiska
besök. Däremot erbjuder verksamheten fortfarande medföljning till exempelvis polis eller annan myndighet.
Under 2019 har Trans- och tjejjouren anordnat utbildningar för yrkesverksamma som arbetar med unga i form av
temadagar, föreläsningar och workshops. Under året har föreningen hållit i workshops om sex, samtycke och
sexuella övergrepp vid 15 tillfällen för totalt 265 elever. Föreningen har också deltagit i utbildningar, konferenser
och temadagar för egen del och för att kunna bygga en kunskapsbank i den egna verksamheten. Trans- och
tjejjouren har även haft samverkan med ett flertal andra idéburna organisationer under året. Exempelvis med Rädda
barnen kring projektet Kärleken är fri och utveckling av samverkan med de fem andra transinkluderande jourerna i
Sverige.
Årets intäkter bestod framför allt av medel från Socialstyrelsen samt organisationsbidraget från arbetsmarknads- och
socialnämnden i Malmö stad. Verksamhetens största kostnader under året var lokalhyra och personalkostnader.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Trans- och tjejjouren bedriver ett värdefullt och engagerat
arbete gentemot unga tjejer och transpersoner i Malmö. Eftersom Trans- och tjejjouren har en bred samverkan med
både Malmö stad och andra idéburna organisationer finns goda förutsättningar för stödsökande att få hjälp och stöd
vidare. Förvaltningen bedömer att föreningen dessutom bedriver ett omfattande utåtriktat arbete och ständigt
utvecklar sin egen kompetens. Föreningen har ökat sina stödinsatser de senaste åren. Från 241 insatser under 2015
till 1 901 insatser under 2019. Genom verksamheten kan målgruppen få stöd på flera sätt, både anonymt genom
chatten men också genom att jourens volontärer eller anställda kan vara ett stöd vid myndighetskontakter.
Vidare bedömer förvaltningen att Trans- och tjejjouren är en etablerad, välorganiserad och strukturerad förening.
Förvaltningen bedömer att styrelsen tar sitt arbetsgivaransvar på stort allvar. De medlemmar som arbetar inom
stödverksamheten får kontinuerligt handledning och kompetensutveckling. Föreningen anordnar arbetsmöten en
gång per vecka där de utvärderar sitt arbete och diskuterar hur de kan både stabilisera och utveckla organisationen.
Förvaltningen ser positivt på att Trans- och tjejjouren arbetar aktivt med transparens, tillgänglighet och delaktighet
gentemot sina medlemmar. Organisationen drivs av målgruppen själva. Trans- och tjejjouren uppdaterar alltid
förvaltningen vid utmaningar i verksamheten och främjar dialog och öppenhet i samverkan.
Under hösten 2020 har Trans- och tjejjouren beviljats extra ekonomiskt stöd från arbetsmarknads- och
socialnämnden för arbetet mot våld i nära relation med anledning av coronapandemin. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen menar att det därför inte är aktuellt med en höjning av föreningens organisationsbidrag trots den
ökade verksamheten och föreslår att bevilja ansökan om organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021 med 270 000
kr.

Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021
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Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

VOOV
http://voov.nu/lokalt/voov-malmo-skane/

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Ej ansökt

Ej ansökt

25 000

25 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Föreningen VOOV (Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta) Malmö/Skåne arbetar för ett samhälle fritt från våld och
vänder sig till våldsutsatta personer som har husdjur och som håller på att påbörja processen med att ta sig från den
våldsamma relationen och ska få komma till ett skyddat boende.
Föreningen startade eftersom det ofta finns stora svårigheter med att ta med djur till skyddat boende och
våldsutsatta därför i vissa fall stannar i den våldsamma relationen för att de inte vill lämna sitt husdjur. VOOV
uppger att det dessutom kan förekomma hot och våld även mot djuren och att husdjuret används som
påtryckningsmedel av förövaren. VOOV ordnar med tillfälliga hem för djuren under tiden den våldsutsatta bor på
skyddat boende. De stöttar med omsorgskostnader för husdjuret och vid behov veterinärkostnader, de uppger att
många våldsutsatta har det svårt ekonomiskt och därför är i behov av hjälp med detta.
Bidraget som VOOV ansöker om ska användas till löpande kostnader för föreningens ordinarie verksamhet. Det
handlar om administration, transportkostnader, bankavgifter, dator och skrivare, utåtriktad verksamhet. De största
kostnaderna under 2021 planeras vara IT-kostnader, informationsmaterial samt veterinär- och djurkostnader.
Kostnader i samband med omsorgen för husdjuret erhåller föreningen dock från den ideella föreningen
Djurskyddet Skåne.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

83 880 kr

Under verksamhetsåret 2019 arrangerade VOOV Malmö/Skåne jourhem till totalt 14 hundar och sex katter från 15
olika ägare. Inom Malmö gav föreningen stöd till åtta våldsutsatta med totalt elva djur: tre katter och åtta hundar.
Föreningen arbetade även med informationsinsatser och utåtriktat arbete, bland annat tog de fram en ny logga och
nytt informationsmaterial så som broschyrer och visitkort. De deltog i en artikelserie i Aftonbladet vilket ledde till
ett ökat intresse för att vara jourhem åt våldsutsattas husdjur, Artikelserien bidrog även till ökade bidrag från
privatpersoner. VOOV samverkade under året med andra idéburna organisationer som arbetar mot våld i nära
relation samt med kommuner och andra myndigheter samt föreningens riksorganisation.
Årets intäkter bestod av bidrag från Malmö stad, föreningen Djurskyddet Skåne samt privatpersoner.
Försäkringsbolaget Sveland är blev under året en samarbetspartner vilket bidrag till hjälp med en veterinärfaktura.
Årets största kostnader bestod av veterinärkostnader, djurkostnader, telefon och transport.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på det arbete med stöd till våldsutsatta som VOOV bedriver.
Förvaltningar menar att föreningen kompletterar såväl Malmö stad som andra idéburna organisationer inom
området genom att synliggöra och respektera en aspekt i den våldsutsattas situation som kan försvåra möjligheten
att lämna den våldsamma relationen.
Verksamheten drivs helt ideellt och med små resurser ger föreningen våldsutsatta möjlighet att komma till ett
skyddat boende. Förvaltningen bedömer att VOOV:s verksamhet är strukturerad och välfungerande. Föreningen
samverkar med andra aktörer inom området och håller sig uppdaterad inom området vilket förvaltningen ser
positivt på.
I september 2019 tog nämnden beslut att medel som tidigare delats ut för insatser gällande skyddat boende från och
med 2020 ska tillföras organisationsbidraget (ASN-2019-9508). VOOV var en av de organisationer som tidigare
tilldelades dessa medel och har därför inte beviljats organisationsbidrag tidigare. Sammantaget bedömer
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att VOOV Malmö/Skåne uppfyller kraven för organisationsbidrag inom
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det sociala området och kompletterar andra aktörer inom arbetet mot våld i nära relation. Förvaltningen föreslår att
bevilja ansökan med 25 000 kr för verksamhetsåret 2021.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Winnet
Besöksadress:

Nobelvägen 21
214 29 Malmö

Hemsida:

https://www.facebook.com/WinnetMalmö-1502012393443791/

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Avslag

50 000

227 000

50 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Föreningen Winnet Malmö har som långsiktigt mål är att fungera som ett centrum för hälsofrämjande etablering
och ömsesidig integration, särskilt gentemot kvinnor som är nya i Sverige. De vill motverka segregation och bryta
isolering samt ge möjlighet till delaktighet, stöd och gemenskap och även erbjuda kunskapshöjande aktiviteter för
kvinnor och män som lever i en utsatt situation. Verksamheten har fem fokusområden: hälsa, utbildning, arbete,
föreningsverksamhet och samarbete.
Winnet har under det senaste året satsat på att öka sin kompetens på området våld i nära relation eftersom de möter
kvinnor som är eller har varit utsatta för våld, har varit med om tvångsäktenskap eller riskerar att utsätta sina barn
för tvångsäktenskap. De vill kunna ge dessa personer stöd genom att hjälpa dem vidare till att exempelvis söka hjälp
eller anmäla. Winnet uppger att deras verksamhet fungerar som ett sätt att bygga tillit och relationer. De kommer att
fortsätta öka sin kompetens för att kunna ge våldsutsatta kvinnor stöd och för att kunna arbeta förebyggande vad
gäller våld i nära relation. Sedan en tid tillbaka vänder sig föreningen även till män i sitt arbete mot våld i nära
relation.
Mer specifikt planerar Winnet att erbjuda nätverksträffar och föreläsningar två gånger i månaden om Sveriges
jämställdhetspolitiska mål under 2021. De kommer även att ge information i SFI-klasser en gång i veckan om våld i
nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. En gång veckan kommer de att erbjuda diskussionsträffar med
fokus på rättigheter och skyldigheter kopplat till det jämställdhetspolitiska målet som avser våld i nära relation.
Verksamheten har under 2020 anpassats med anledning av coronapandemin och Winnet uppger att de kommer att
fortsätta fokusera på att möta behov hos kvinnor som upplever problem i sviterna av pandemin.
Organisationsbidraget som Winnet ansöker om avser en tjänst på 40% (216 000 kr), hyra (8000 kr), telefon (2000
kr) samt möteskostnader (1000 kr).

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

1 258 528 kr
75 000 kr från kommunstyrelsen

Under 2019 bedrev Winnet både sin kärnverksamhet och ett antal projekt.
Kärnverksamheten bestod av studiecirklar i språk och samhällsinformation, bland annat med teman som svensk
konversation, svenska med jämställdhet, hälsa och språket samt yoga. Kärnverksamheten bestod även av mötesplats
med nätverksträffar, temaföreläsningar, gruppaktiviteter med information om bland annat mat, motion språk och
hälsa samt gemensamma promenader, cykling och yoga. Winnet har även gett individuellt stöd och hjälp till kvinnor
som utsätts eller har utsatts för våld i nära relation samt deltagit vid olika konferenser och event, exempelvis
brottsofferdagen, internationella kvinnodagen, FN-dagen, FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot
kvinnor samt gjort olika utflykter.
Förutom kärnverksamheten har Winnet bedrivit ett antal projekt. Bland annat projektet Jämlik hälsa med medel från
kommunstyrelsen och Region Skåne som har bestått av informationsinsatser och nätverksträffar kring jämställdhet,
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hälsostudiecirklar, studiebesök och motionsgrupper. Ett annat projekt har varit Cykla för hälsa och för miljön där
Winnet med medel från Trafikverket har gett kvinnor som inte kan cykla möjlighet att lära sig cykla. Ytterligare ett
projekt som Winnet har drivit är Framtidens samhällsbyggare som har syftat till att bryta utanförskap och isolering för
asylsökande kvinnor med fokus på arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter. Framtidens samhällsbyggare har drivits med
medel från Länsstyrelsen Skåne. Vi tillsammans är ett projekt som med medel från Socialstyrelsen har syftat till att
förebygga, minska och motverka ofrivillig ensamhet bland kvinnor över 61 år i Malmö.
Winnet uppger att totalt cirka 3400 personer har deltagit i föreningens aktiviteter under året och att medlemsantalet
ökade från 129 medlemmar till 183. Verksamhetens största kostnad under året var personalkostnader.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Winnet erbjuder kvinnor i Malmö en trygg mötesplats som
kan bidra till gemenskap. Deltagarna ges möjlighet att träffa både likasinnade och oliksinnade för att samtala kring
hälso- och rättighetsrelaterade ämnen. Förvaltningen ser positivt på att föreningen har ett tillgängligt läge i sina
lokaler på Nobelvägen 21. Många deltagare läser på SFI i närheten och dessutom finns annan föreningsverksamhet i
byggnaden vilket skapar goda förutsättningar för deltagare att utveckla sitt föreningsengagemang men också för
Winnet som organisation att samverka och omvärldsbevaka.
Winnet Malmö beviljades organisationsbidrag år 2018 för verksamhet mot våld i nära relationer. Inför ansökan om
organisationsbidrag år 2019 bedömde dock arbetsmarknads- och socialförvaltningen att Winnet inte bedrev ett
tillräckligt systematiserat och avgränsat arbete mot våld i nära relation för att erhålla organisationsbidrag varpå
Winnet fick avslag på sin ansökan. Inför verksamhetsåret 2020 inkom Winnet med en ny ansökan och uppgav att
föreningen hade satsat mer på arbetet mot våld i nära relation. Ansökan beviljades men med hänvisning till att
arbetet skulle fortsätta utvecklas på det sätt som Winnet planerade.
Utifrån ansökan inför verksamhetsåret 2021 bedömer förvaltningen att Winnets verksamhet till största del omfattas
av ett mer allmänt förebyggande arbete. Samtidigt menar förvaltningen att Winnet bedriver ett engagerat arbete med
att bygga förtroende och relationer med verksamhetens deltagare. I kombination med att Winnet regelbundet håller
sig uppdaterade inom området våld i nära relation bedömer förvaltningen att verksamheten har möjlighet att
förebygga och fånga upp personer som är utsatta för våld i nära relation.
Sammantaget föreslår förvaltningen att bevilja ansökan om organisationsbidrag med 50 000 kr inför verksamhetsåret
2021. Förvaltningen menar att bidraget ska gå till föreningens kärnverksamhet.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Öresund Kvinnojour och
Öresund Ungdomsjour (fd
ATIM kvinnojour)
Besöksadress:
Hemsida:

Olof Palmes plats 1
www.atim.se

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

400 000

800 000

1 484 806

800 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Kvinnojouren Öresunds öppenmottagning är tillgänglig för kvinnor bosatta i Malmö stad som är eller riskerar att
utsättas för någon form av våld i nära relation. De erbjuder rådgivning alla vardagar på plats eller på telefon, chatt
eller mejl på svenska/danska/engelska/arabiska. Föreningen har också en ungdomsjour dör flickor och pojkar för
de som behöver en trygg vuxen att prata med online.
Föreningen har också ett omfattande utåtriktad opinionsbildande arbete och samarbeten inom hälso- och
sjukvården om föreläsningar kring våld i nära relation; vilka tecken de som yrkesverksamma kan vara
uppmärksamma på samt hur de kan handla när det framkommer att våld förekommer. De har också förebyggande
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insatser på skolor och arbetsplatser. De arbetar också med infospridning via digital marknadsföring att stödsökande
i Malmö kan vända sig till jouren och få den hjälp de behöver, fysiskt eller digitalt via chatt, telefon och mejl.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

4 410 632 kr
0

Kvinnojouren Öresund har under året haft 11 kvinnor och 18 medföljande barn placerade i sitt skyddade boende.
Som sammanlagt har bott ca 1000 dygn på boendet. Vid ett tillfälle var hela familjen hotad, då gjordes ett undantag
och mannen i familjen placerades också på det skyddade boendet.
Jouren har haft en ökning i antalet stödsökande till öppenmottagningen. Under 2019 gjordes 1032 insatser via
telefon och mejl och 504 insatser genom besök på mottagningen. Alltså sammantaget 1536 stödinsatser för 2019
vilket är en ökning med 30% jämfört med 2018 då 1183 insatser registrerades.
Ungdomsjouren har också utvecklats under året och de erbjuder ungdomar stöd via telefon, chatt och mejl varje
onsdag 18:00 – 20:30. Verksamma på ungdomsjouren är en samordnare och volontärer. Under 2019 anställdes en
samordnare på 50% för att leda och utveckla volontärverksamheten.
Föreningen har också bedrivit ett omfattande utåtriktat arbete med föreläsningar på bland annat Malmö stads
nyanställda socialsekreterare, länsstyrelsen, världskonferensen för kvinnojourer i Taiwan och andra myndigheter och
företag. Föreningen har också satsat på en del reklam under året för att sprida information om den nya
ungdomsjouren.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund gör ett
omfattande och välfungerande arbete med både skyddat boende för kvinnor och barn i utsatta situationer.
Föreningen har en omfattande stödverksamhet som kompletterar och utgör alternativ till Malmö stads
verksamheter för att motverka mäns våld mot kvinnor.
Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund har en omfattande öppen mottagning för våldsutsatta och
för ungdomar. Idéburna kvinnojourer kompletterar Malmö stad genom att den samtalsmottagning som finns bland
nämndens verksamheter har långa väntetider. Vid akuta frågor eller akut behov av rådgivning och samtal kan de
idéburna jourerna ge stöd till våldsutsatta med kort varsel.
Föreningen har under 2020 bytt namn från ATIM Kvinnojour till Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren
Öresund, bifogat till ansökan finns styrelsebeslut samt intyg från skatteverket för detta. Det är alltså en och samma
förening, med samma styrelse, men de skiljer på verksamheterna Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren
Öresund.
Föreningen är den av jourerna i Malmö som har flest antal anställda, därmed har de också högst omsättning. De
gjorde under 2019 ett negativt ekonomiskt resultat på grund av ett antal förändringar i verksamheten och i
styrningen av föreningen. De har ändå ett överskott i föreningen på 2.5 miljoner kronor.
Förvaltningen bedömer vidare föreningens hela verksamhet som ett komplement och alternativ till Malmö stads
verksamheter inom området. Arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag ska dock inte finansiera
tjänster som ska täckas av bistånd beslutat av socialtjänst så som placeringar i det skyddade boendet.
Organisationsbidraget ska således inte finansiera placeringar på kvinnojourernas boende, utan användas till den
öppna verksamheten, det opinionsbildande arbetet och till kringkostnader till det skyddade boendet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja ansökan med 800 000 kr för verksamhet 2021.
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