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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
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Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
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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)
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Helena Nanne (§§ 235-258)
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Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2021 inom
barn- och ungaområdet

ASN-2020-5638
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar årligen organisationsbidrag till idéburna
organisationer i Malmö med verksamhet inom det sociala området. Bidraget syftar till att ge
stöd till idéburna organisationer som bedriver en etablerad verksamhet i Malmö.
Verksamheten ska stärka, komplettera eller utgöra ett alternativ till nämndens verksamhet
gentemot människor i utsatta situationer.
Barn- och unga i socialt eller ekonomiskt utsatta situationer inklusive vårdnadshavare är ett av
fyra verksamhetsområden som nämnden beviljar bidrag till. Ärendet innehåller förvaltningens
förslag till fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet inom barn- och
ungaområdet verksamhetsåret 2021.
Förvaltningen föreslår att bevilja tio idéburna organisationer bidrag inom barn- och
ungaområdet om totalt 1 420 000 kr för verksamhetsåret 2021. Förvaltningen föreslår att
avslå en ansökan. Den totala ansökta summan inom området är 3 504 700 kr.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar BUFFF Skåne 250 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Drivkraft Malmö 100 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Ensamkommandes Förbund 300 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
4.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Föreningen Maracana 50 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
5.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar KFUM KIOSK 50 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
6.Arbetsmarknads- och socialnämnden avslår KFUM Malmös ansökan om
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
7.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Svenska Kyrkan avseende verksamheten
Kraftstationen 50 000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
8.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar RFSL Malmö 350 000 kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
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9.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Rädda barnens lokalförening i Malmö
100 000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
10.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar Skåne Stadsmission avseende verksamheten
Unga Forum 150 000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
11.Arbetsmarknads- och socialnämnden beviljar VSFB (Vi som förlorat barn) Malmö 20 000
kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.
Beslutsunderlag

















G-Tjänsteskrivelse ASN 201119 Ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret
2021 inom barn- och ungaområdet
Ansökan om organisationsbidrag från BUFFF
Ansökan om organisationsbidrag från föreningen Ensamkommandes förbund
Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från föreningen KFUM KIOSK
Ansökan om organisationsbidrag från Drivkraft Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från föreningen Maracana
Ansökan om organisationsbidrag från KFUM Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från RFSL:s Malmöavdelning
Ansökan om organisationsbidrag från Rädda Barn Lokalföreningen Malmö
Ansökan om organisationsbidrag från Stadsmissionen Unga forum
Ansökan om organisationsbidrag från Svenska kyrkan Malmö, Kraftstationen
Ansökan om organisationsbidrag från VSFB Malmö
Bilaga 1 - Ansökan om organisationsbidrag inom barn- och ungaområdet
Bilaga 2 - Förslag till bidragsfördelning 2021
Information inför ansökan om organisationsbidrag inom det sociala området från
Malmö stad - verksamhetsåret 2021

