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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-04-15 kl. 09:00-10:16

Plats

Kungsgatan 13 / Teams

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Peppe Fransson (Förvaltningsjurist)
Jonas Magnusson (Enhetschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2021-04-22
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Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer, STK2021-80

ASN-2021-2619
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har beretts möjlighet att yttra sig över ett nämndinitiativ från Centerpartiet i Malmö. I nämndsinitiativet yrkas på en förstärkning till Malmös
lokala kvinnojourer och till arbetet med att bryta våldsmönster hos förövare.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen instämmer i att det finns behov av att långsiktigt
stärka kvinnojourernas viktiga arbete men att det utifrån gällande lagstiftning inte är möjligt
avseende skyddat boende. Däremot menar förvaltningen att det finns anledning att stärka
kvinnojourernas öppna verksamhet under förutsättning att medel kan erhållas över flera år
och fördelas utifrån identifierade behov på området.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen instämmer i att det finns ett behov av att stärka
arbetet för att bryta våldsmönstret hos förövare som utövar våld i nära relationer. Det pågår
inom förvaltningen ett utvecklingsarbete på området. Förvaltningen bedömer att
förstärkningar är nödvändiga, i synnerhet som ett förslag om ett lagstadgat ansvar för
kommunerna kommer att behandlas i riksdagen under 2021.
Sammantaget menar förvaltningen att eventuella satsningar på området bör beaktas inom
ordinarie budgetberedning, vilket skapar bättre förutsättningar för planering och långsiktighet
så väl för förvaltningens egna verksamheter som för stadens kvinnojourer.
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser båda nämndsinitiativens yrkanden vara besvarade
med det som framkommer i ärendet.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Nämndinitiativ Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer enligt förvaltningens förslag.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse ASN 200426 - Remiss angående nämndsintativ för ett långsiktigt
stöd för Malmös kvinnojourer
Förslag till yttrande ASN 200426 - Remiss angående nämndsintativ för ett
långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer
Nämndinitiativ - Långsiktigt stöd för Malmös kvinnojourer
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