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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-05 kl. 09:00-10:20

Plats

Kungsgatan 13, Lokal 5130

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Deltar på Teams)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Marie Hansson (S) (Deltar på Teams)
Pernilla Hagen (S)
Joacim Ahlqvist (C)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Arjana Nikqi (Nämndsekreterare)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Joacim Ahlqvist (§§ 231-234)
Helena Nanne (§§ 235-258)

Justeringen

2020-11-10

Protokollet omfattar
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Ansökan om organisationsbidrag 2021 från RFSL Rådgivningen
Skåne

ASN-2020-7997
Sammanfattning

RFSL Rådgivningen Skåne (org. nummer 846003–2488) bedriver sedan många år arbete för
jämlik hälsa och mot diskriminering i Malmö och erhåller ekonomiskt stöd från Malmö stad
för flera delar av sin verksamhet. En del av stödet består av ett organisationsbidrag som
sedan år 2017 fördelas av arbetsmarknads- och socialnämnden. Föreliggande ärende
behandlar RFSL Rådgivningens ansökan om organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
Ärendet presenterar även förvaltningens bedömning avseende en mer ändamålsenlig
bidragsgivning och samverkansform för RFL Rådgivningen efter att förvaltningen fick i
uppdrag att utreda detta under 2020 (ASN-2019-10343).
RFSL Rådgivningen ansöker om organisationsbidrag för tre delar i sin verksamhet: (1)
Kompetensutveckling och kompetenssamverkan, (2) individuellt stöd genom kurator samt (3)
utåtriktat och identitetsstärkande arbete. RFSL Rådgivningen skickar årligen in redovisning av
ekonomi och verksamhet till arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att RFSL Rådgivningen Skåne är en viktig
aktör inom sitt område i Malmö och har ett stort förtroende hos målgruppen. Sammantaget
föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bevilja RFSL Rådgivningens ansökan
med 1 000 000 kr för verksamhetsåret 2021.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar RFSL Rådgivningen Skåne 1 000 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner förvaltningens utredning och skickar den
för kännedom till kommunstyrelsen och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
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