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2020
2021
2022
FemCenter Kvinnojour
Organisation:
Beviljat
Beviljat
Söker
Besöksadress:
Möllevångsgatan 33A
Hemsida:
www.femcenter.se
690 000
690 000
1 016 000
Organisationsnummer 846501-9233
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022

2022
Förslag
690 000

FemCenter välkomnar alla individer med alla bakgrunder. Verksamhetens primära målgrupp är kvinnor och flickor
med utländsk härkomst utsatta för fysiskt och psykiskt våld, hot om våld och s.k. hedersrelaterat våld och förtryck.
FemCenter driver öppen verksamhet och rikstäckande stödlinje för kvinnor och flickor utsatta för våld i nära relation
och hedersrelaterat våld och förtryck. Föreningen erbjuder kvinnor, unga tjejer och myndigheter rådgivning,
stödsamtal, juridiskrådgivning både vid ett personligt möte och genom jourens stödlinje. 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.
Föreningen driver två hemliga boenden där kvinnor och barn erbjuds stöd och skydd. Boendet tar emot placeringar
dygnet runt samt erbjuder stöd till kvinnor och barn som är placerade.
FemCenter kvinnojour har ett starkt barnperspektiv, vilket innebär att barn ses som egna individer med behov av
individuella stödinsatser. Föreningen erbjuder barn individuella krissamtal genom Trappan-modellen, som är 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 mammorna i sitt föräldraskap samt
förbättra samspelet mellan barnet och mamman.
Organisationsbidraget bidrar till att FemCenter kan driva den öppna verksamheten, ha ett kansli och kunna förvalta
den löpande administrationen. Bidraget kommer användas för att bedriva jourens öppna mottagning och stödlinje för
kvinnor, flickor, anhöriga och myndigheter. Föreningen avser även fortsätta stödja de kvinnor och barn som behöver
stöd efter att de flyttat från jouren. FemCenter kommer även bedriva utåtriktad opinionsarbete i form av
föreläsningar, seminarier, studiebesök samt manifestationer.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:

3 051 736
445 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
700 000 kronor i stärkt stöd till kvinnojourerna från ASN
Under 2020 har 145 kvinnor erbjudits stöd av föreningen. FemCenters stödinsatser har i huvudsak bestått av skyddat
boende, stödsamtal enligt MI, samtal enligt Compassionsfokuserad terapi och mamma- barnsamtal enligt COPE.
Stöd inför polisförhör, rättegångar samt stöd i myndighetskontakter, hjälp att planera ekonomin och praktisk hjälp
och sociala aktiviteter för mammor och barn. Föreningen har en öppen rådgivning för kvinnor som inte bor på
boendet och erbjuder också eftervård till de som lämnat skyddat boende.
Föreningen har bedrivit skyddat boende med 6 platser för vuxna och upp till 8 platser för barn.
I totala intäkter har föreningen uppgett i sin ansökan 1 234 298 kronor, men i årsredovisningen framkommer att de
totala intäkterna för 2020 var 3 051 738 kronor. Föreningen har räknat endast sina intäkter i bidrag, inte inkluderat sin
nettoomsättning när de fyllt i blanketten. Detta är ingen felaktighet i bokföringen utan snarare ett missförstånd om
vilken summa som ska redovisas.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att FemCenter kvinnojour har ett omfattande 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
stödarbete som sträcker sig längre än tiden familjerna bor på skyddat boende. 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 med erfarenhet av hedersrelaterat våld- och
förtryck.
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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. Eftersom många malmöbor har utländsk bakgrund och talar andra
modersmål än svenska bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen FemCenter som ett särskilt angeläget
alternativ till Malmö stads verksamheter inom området.
Arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag ska inte finansiera placeringar i det skyddade boendet, utan
användas till den öppna verksamheten och till informations- och opinionsarbete. Riksförbund ROKS
rekommenderar sina medlemsföreningar att ha en årsomsättning på banken för att kunna behålla personal om något
oförutsett händer i föreningen. Femcenter har ett förhållandevis stort sparat kapital på två årsomsättningar.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja Femcenter Kvinnojour 690 000 kr i organisationsbidrag
för verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
2020
2021
2022
2022
Hela människan i Malmö
Organisation:
Beviljat
Beviljat
Söker
Förslag
Besöksadress:
nej
Hemsida:
www.noomimalmo.se
www.helamanniskan.se/mal
310 000
310 000
870 000
310 000
mo
Organisationsnummer 802438-1355
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Föreningen Hela människan driver verksamheten Noomi, vars målgrupp är personer som utnyttjats i människohandel
för sexuella ändamål eller prostitution. Noomi kommer framförallt i kontakt med kvinnor, men även medföljande
barn, samt utsatta transpersoner och män. Noomi utgörs av ett skyddat boende, uppsökande och utåtriktat arbete,
samt förebyggande arbete genom kunskapsspridning. Föreningen driver också ett projekt kallat ThaiWISE (Thai
women in Sweden empowerment project) i samarbete med Malmö stad, genom ett IOP-avtal. Noomi arbetar även
med påverkansarbete i frågan på nationell nivå, genom Plattformen Civila Sverige mot Människohandel.
Bidrag söks till att driva Noomis uppsökande, utåtriktade och förebyggande arbete. Uppsök via internet sker en kväll i
veckan och uppsök på thaimassagesalonger en eftermiddag i veckan. I det utåtriktade arbetet erbjuder föreningen
praktiskt stöd, rådgivning, ledsagning mm. Via det uppsökande arbetet kontaktar föreningen drygt 200 unika personer
per år med erbjudande om stöd. Föreningen ger ett utökat stöd, flera typer av insatser vid ett flertal tillfällen, till ca 30
personer per år. De anställda föreläser och är aktiva i sociala medier kontinuerligt.
Föreningen vill använda bidraget till hyra av kontor, overheadkostnader som redovisningstjänster, revision samt del i
anställning för verksamhetsutveckling, samordning och administration och del i anställning i det utåtriktade och
förebyggande arbetet.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:

4 269 057
155 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
400 000 kronor i stärkt stöd till kvinnojourerna från ASN
350 000 kronor i IOP ThaiWise från ASN

Noomis skyddade boende har under 2020 erbjudit två platser till kvinnor och medföljande barn. Under året har 5
kvinnor och 2 barn bott på boendet. Placeringarna har varat olika länge, från ett dygn till många månader. Samtliga av
placeringarna har gällt kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Socialtjänsten
gjorde tre av placeringarna.
Under 2020 har föreningen gett stöd till 34 personer varav 29 kvinnor, tre män och två transpersoner. Dessutom har
föreningen i varierande utsträckning även gett stöd till personernas medföljande barn, totalt 14 stycken.
Under 2020 tog det uppsökande teamet kontakt med 210 individer via internet. Noomi har under 2020 etablerat ett
samarbete med polisen, både människohandelsgruppen och två lokalpolisgrupper. Det har lett till att föreningen fått
medverka under polisens planerade insatser mot sexköp i Malmö. Totalt deltog Noomi i 9 polisinsatser under 2020.
Genom detta arbete kom föreningen i kontakt med 28 individer. Genom det uppsökande arbete på
thaimassagesalonger mötte teamet ytterligare 19 personer.
Föreningen har under året rekryterat personal och volontärer som kan kommunicera med de rumänska och
spansktalande kvinnor som utgör en stor del av målgruppen som förekommer i Malmös sexhandel. Detta har gett
mycket goda resultat och fler kvinnor än tidigare har självmant sökt sig till Noomi för att få stöd och hjälp, då man
fått tips om verksamheten genom det egna nätverket.
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Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Hela människan Noomi utgör ett viktigt komplement till
nämndens verksamhet som vänder sig till personer som befinner sig i, eller har utnyttjats i prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. Malmö stads stöd till målgruppen erbjuds av Evonhuset och
regionkoordinatorerna mot människohandel. Ända sedan start har Noomi haft mycket kontakt med Evonhuset, både
genom regelbunden handledning och samverkan i klientärenden.
Noomis personal och volontärer besitter språkkunskaper som underlättar kontakten med utsatta individer. Personer
som befinner sig i prostitution och människohandel har ofta begränsad kunskap om det svenska samhället och sina
rättigheter, därför kan många vara skeptiska till att ta kontakt med myndigheter. Här fyller Noomi en viktig roll i att nå
ut till dessa individer och hjälpa dem vidare till olika typer av stöd.
Sedan 2020 samverkar föreningen Hela Människan och Arbetsmarknads- och socialnämnden, Malmö stad, inom
ramen för ett Idéburet Offentligt Partnerskap i syfte att förbättra arbetsvillkoren för personer som arbetar på
thaimassagesalonger i Malmö. Genom projektet som kallas ThaiWISE kan Noomi och Malmö stad tillsammans
erbjuda ett bredare och mer kvalificerat stöd till utsatta.
Förvaltningen bedömer att verksamheten Noomi är ett viktigt komplement till nämndens egna arbete. Föreningen
har lämnat en tydlig redovisning av verksamheten och förvaltningen bedömer att de kan beviljas fortsatt stöd för
2022.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja Hela människan Noomi 310 000 kr i organisationsbidrag
för verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
2020
2021
2022
Kvinnojouren Öresund
Organisation:
Beviljat
Beviljat
Söker
och ungdomsjouren
Öresund
Besöksadress:
Olof Palmes plats 1
Hemsida:
kvinnojourenoresund.se
800 000
800 000
1 170 000
Organisationsnummer 846501-4218
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022

2022
Förslag

800 000

Föreningens målgrupp är alla kvinnor i Malmö som utsatts, utsätts, eller är i risk att utsättas för våld i nära relation i
alla dess former och hedersrelaterat våld och förtryck.
Föreningen arbetar även med ungdomar i Malmö mellan 16 – 23år oavsett könsidentitet, som upplever psykisk
ohälsa, oro eller som är i behov av samtal med en professionell och trygg vuxen.
I kvinnojourens öppenmottagning erbjuds kvinnor i Malmö kostnadsfritt och anonymt stöd och rådgivning alla
vardagar 09:00 - 17:00. Samtal erbjuds via fysiskt möte, telefon, chatt eller mail på svenska, danska, engelska, arabiska
och rumänska. Det är även möjligt att boka kostnadsfri juridisk rådgivning. Måndagar kl. 15-17:00 erbjuder
föreningen chatt särskilt för kvinnor.
I ungdomsjourens öppenmottagning erbjuds ungdomar i Malmö kostnadsfritt och anonymt stöd på vardagar mellan
09:00 - 17:00. Stöd erbjuds via chatt, mejl, telefon och fysiska besök på mottagningen. Utöver regelbundna tider för
chatt under måndagar kl. 15-17:00 och onsdagar kl. 18-20.30, finns möjlighet att boka tid för samtal.
Båda jourverksamheter arbetar våldsförebyggande, med normkritik och för att främja jämställdhet dels online via
kampanjer i sociala medier, dels i samverkan med skolor, allaktivitetshus, fritidsgårdar och flera aktörer med fokus på
insatser eller aktiviteter för kvinnor, barn och ungdomar i Malmö.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
5 665 967
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
400 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
nämnd i Malmö stad under 2020:
700 000 kronor i stärkt stöd till kvinnojourerna från ASN
Föra att möta behovet av stöd under covid -19 öppnade föreningen en chatt för utsatta kvinnor och utökade
öppetiderna för ungdomschatten. Kontakterna från stödsökande ökande som mest under slutet av 2020 när andra
vågen av covid- 19 nådde Skåne. Totalt har föreningen haft kontakter med 583 kvinnor i den öppna mottagningen
och 702 stödsökande ungdomar.
Föreningen hade 12 placeringar i skyddat boende. Förutom de 12 kvinnorna bodde 19 medföljande barn och en
manlig partner på boendet under 2020.
Fövaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund
erbjuder ett professionellt och lättillgängligt stöd till sina målgrupper. Verksamheten utgör ett viktigt komplement till
nämndens verksamheter.
Föreningen har tydligt redovisat sin verksamhet varvid förvaltningen bedömer att föreningen kan beviljas medel även
för 2022. Arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag ska inte finansiera placeringar i det skyddade
boendet, utan användas till den öppna verksamheten och till informations- och opinionsarbete.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja Kvinnojouren Öresund och Ungdomsjouren Öresund
800 000 kr i organisationsbidrag för verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
2020
2021
2022
2022
Kvinnorättsförbundet i
Organisation:
Beviljat
Beviljat
Söker
Förslag
Malmö
Besöksadress:
Djäknegatan 23
203 11
230 000
230 000
220 000
220 000
Hemsida:
kvinnorättsförbundet.org
Organisationsnummer 802511-3955
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Föreningens huvudsakliga målgrupp är våldsutsatta kvinnor, unga flickor och barn. Kvinnorättsförbundet ger stöd
och information om kvinnors rättigheter i Sverige.
Föreningen har en lokal i centrala Malmö och kommer att använda en del av bidraget för lokalkostnader och
personalkostnader för 2022. Föreningen uppger att de har förlorat sin tidigare ordförande i cancer och har bara en
anställd fram till 31 december 2021. Därför planerade den nya styrelsen att anställa 2-3 personer hösten 2021.
Varje år har föreningen ett medlemsläger där de träffas och diskuterar föreningens framtid och vad de kan förbättra
och vad de ska göra under året. Föreningen har många aktiviteter och utflykter, inklusive ett sommarläger för utsatta
kvinnor och barn. Allt detta behöver ekonomiska resurser.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
1 434 791
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
115 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
nämnd i Malmö stad under 2020:
200 000 kronor i stärkt stöd till kvinnojourerna från ASN
Kvinnorättsförbundet har ordnat två sommarläger och flertalet utflykter för målgruppen. Föreningen erbjuder
utomhusträning en gång i veckan samt tillgång till relaxrum där kvinnorna kan koppla av.
Under 2020 fick ca 220 kvinnor och unga tjejer råd och hjälp via telefon eller vid personliga möten. Rådgivningen
kan bestå i att hitta bostad, vård av barn, kontakta myndigheter, advokater och polisen. Det kan också handla om
skilsmässoansökningar och bodelningar, jobb eller utbildning, söka bistånd från socialtjänsten och få sitt asylärende
prövat eller helt enkelt bara prata med någon som lyssnar. Personal som behärskar olika språk är en resurs för
föreningen.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Kvinnorättsförbundet fyller en viktig roll i att hjälpa
våldsutsatta kvinnor och barn vidare i livet. Utflykter och läger blir guldkant på tillvaron och en möjlighet att träffa
andra i samma situation och skapa ett nätverk. Föreningens målgrupp har varierande kunskap om svenska samhället
och vissa har låga kunskaper i språket. En del av kvinnorna som varit utsatta för våld saknar eget nätverk och familj i
Sverige. Vissa har tvingats bryta kontakten med familjen på grund av hedersförtryck. Föreningens verksamhet utgör
ett komplement till Malmö stads verksamheter då de erbjuder ett långsiktigt stöd och en gemenskap som stärker
kvinnor och barn i att skapa ett liv fritt från våld.
Föreningen beviljades 230 000kr för 2021. I denna ansökan har föreningen sökt endast 220 000kr. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen föreslår att de kan beviljas den ansökta summan 220 000kr.
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Uppgifter om organisationen
2020
2021
2022
2022
Malmö Kvinnojour
Organisation:
Beviljat
Beviljat
Söker
Förslag
Besöksadress:
Har ingen
Hemsida:
www.malmokvinnojour.se
820 000
820 000
2 200 000
820 000
Organisationsnummer
5504-7534
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Målgruppen som föreningen söker bidrag för är våldsutsatta kvinnor och barn. Bidraget ska användas till löpande
driftskostnader för att bedriva öppen samtalsmottagning och stödlinje. De löpande kostnaderna omfattar hyra för
kansli, inköp av material, administration och lönekostnader.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:

5 895 564
410 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
500 000 kronor i stärkt stöd till kvinnojourerna från ASN
I början av pandemin upplevde föreningen en minskning av antalet samtal till stödlinjen för att senare få en ökning.
Resultatet vid årets slut var en 50 % ökning i stödlinjen från föregående år, totalt 601 samtal med 357 individer.
Föreningen har under 2020 öppnat ett chatt för att nå ut till personer som inte vill eller kan ringa till stödtelefonen.
De som kontaktar stödlinjen erbjuds vid behov fördjupande stödsamtal, vissa tackar ja medan andra behöver mer tid
innan de orkar och vågar boka stödsamtal.
Föreningen har genomfört 267 stödsamtal med 70 olika kvinnor. Stödsamtalen har genomförts vid personliga möten,
genom telefon eller i vissa fall under promenader för att anpassa efter rådande pandemi.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Malmö Kvinnojour har en professionell och stabil verksamhet
som har fått bidrag länge av förvaltningen. Verksamheten utgör ett viktigt komplement till Malmö stads verksamheter
som erbjuder stödsamtal till våldsutsatta. Föreningen erbjuder stöd via chatt vilket innebär att de kan nå ut lättar till
fler i behov av stöd. Förvaltningen bedömer att Malmö Kvinnojour har ett större finansieringsbehov än vad som är
möjligt för förvaltningen att bevilja inom budgetramen för nämndens organisationsbidrag.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja Malmö kvinnojour 820 000 kr i organisationsbidrag för
verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
2020
2021
2022
2022
Trans- och tjejjouren i
Organisation:
Beviljat
Beviljat
Söker
Förslag
Malmö
Besöksadress:
Ystadvägen 9
Hemsida:
tjim.se
270 000
270 000
700 000
300 000
Organisationsnummer 846501-6882
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
TJIM vänder sig främst till transpersoner, icke-binära, tjejer och kvinnor mellan 12 och 30 år som lever med våld eller
psykisk ohälsa. Medlem i föreningen kan den bli som identifierar sig som transperson, icke-binär, tjej och/eller
kvinna, fyllt 18 men ej 35 år. Föreningen bedriver även opinion och informationsarbete för allmänheten i syfte att
uppmärksamma målgruppens situation i samhället. I det utåtriktade arbetet möter föreningen skolungdomar av alla
kön från 13 år och uppåt och samverkar med kuratorer, annan skolpersonal och fritidsledare.
Föreningens arbete för våldsutsatta unga i Malmö bygger främst på ideellas tid, kraft och engagemang och
föreningens kostnader gäller därför till största del basbehov, det vill säga lokalhyra och administrativa kostnader,
anställning för administration och samordning, medlemsutbildning och samverkan samt kostnader för möten och
medlemsvård. Föreningen uppger att den allra största delen av de bidrag de får från andra finansiärer är öronmärkta
för specifika projekt. Därför får föreningen kämpa för att hålla den grundläggande verksamheten flytande. Det finns
också en vilja att utveckla föreningen vidare.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
1 852 039
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
135 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
nämnd i Malmö stad under 2020:
500 000 kronor i stärkt stöd till kvinnojourerna från ASN
Föreningen har under året genomfört 1051 stödsamtal. För att möta behovet av stöd och vara tillgänglig för de som
blivit permitterade, går i skola på distans, blivit sysslolösa eller är isolerade till följd av covid-19 valde stödgruppen i
april att öppna ett extra chattillfälle under dagtid. Trans- och Tjejjouren i Malmö är en av få jourer som har öppet på
lördagskvällar. Stödverksamheten tog inte något sommaruppehåll utan bemannade chatt och mail under hela
sommaren. Stödverksamheten har haft utökade öppettider under högtider. Även under jul och nyår hade chatten
öppet.
Jouren har anordnat tre grundutbildningar för nya medlemmar samt intern kompetenshöjning i form av föreläsningar.
Flera föreläsningar och delar av grundutbildningen har skett digitalt.
I början av 2020 hann föreningen ha workshops om sex, samtycke och sexuella övergrepp 2 gånger för sammanlagt
43 elever. Därefter har föreningen varit tvungna att tillfälligt avbryta mycket av det externa arbetet såsom skolbesök.
Däremot har jourens workshop om trans, behov och bemötande anpassats och hållits digitalt för flera verksamheter.
2020 har jouren fortsatt sitt samarbete med Malmö Stad genom att ha bokbord på gymnasieskolor tillsammans med
andra organisationer och myndigheter som arbetar med ungas psykiska hälsa. Detta arbete sattes också på paus på
grund av Covid-19 men innan dess hann jouren närvara på två gymnasieskolor med sammanlagt 750 elever.
Totalt har jourens medlemmar redovisat 1941 ideella timmar under året 2020.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att trans- och tjejjouren bedriver ett omfattande arbete som
baseras på ideella krafter. Till skillnad från de kvinnojourer som är anslutna till riksförbunden Roks och Unizon har
inte trans- och tjejjouren tilldelats några statliga medel för att svara upp för ett ökat stödbehov under pandemin. Trots
detta har föreningen förstärkt sitt stöd via chatt. Detta har varit möjligt då föreningens utåtriktade arbete på skolor
har fått ställas in och resurser har kunnat flyttas till stödet.
Trans- och tjejjouren har inkommit med en tydlig redovisning av verksamheten. Förvaltningen bedömer att
föreningens bidrag kan ökas något för att fortsatt kunna möta stödbehovet hos målgruppen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja Trans och tjejjouren 300 000 kr i organisationsbidrag för
verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
2020
2021
2022
Veterinär
Omtanke
Om
Organisation:
Beviljat
Beviljat
Söker
Våldsutsatta
Besöksadress:
ingen
Hemsida:
voov.nu/lokalt/voovej ansökt
25 000
25 000
malmo-skane/
Organisationsnummer 802491-8099
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022

2022
Förslag

25 000

Föreningens arbete riktar sig till våldsutsatta personer som har husdjur och som håller på att påbörja processen med
att ta sig ifrån den våldsamma relationen och ska få komma till skyddat boende.
Organisationen startades för att jobba för denna grupp då det ofta finns stora svårigheter att ta med djur till skyddat
boende och våldsutsatta ibland därför hamnade i en situation där de fick välja mellan att inte fly alls eller göra det
utan sitt djur.
Föreningen vill använda bidraget till löpande kostnader för att hålla föreningen flytande, så som post, administration,
transportkostnader, bankavgifter, dator och skrivare och att trycka upp material.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:

143 425
12 500 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN

Föreningen har under 2020 haft 18 hundar och 6 katter placerade i jourhem. Djuren kommer från 18 olika ägare.
Föreningen bekostar vård och uppehåll för djuren genom sponsorer och insamlingar. Malmö stads
organisationsbidrag går till kringkostnader för att driva själva föreningen.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta bedriver ett omfattande
arbete som engagerar många frivilliga. Föreningen består av engagerade volontärer som lägger mycket tid och kraft på
att placera djur, hitta jourhem och marknadsföra föreningen. Genom föreningens verksamhet kan fler våldsutsatta ta
steget att lämna våldsutövaren. Malmö stad placerar de våldsutsatta men har oftast små möjligheter att placera eller
hantera deras djur. Malmö stad har sökt föreningen för att få hjälp med djurplaceringar både för våldsutsatta men
även personer som saknar skyddsnät och lever i utsatthet, tex personer som ska in på behandling eller sjukhus och
har djur. På så vis utgör föreningen ett komplement till nämndens verksamhet och bidrar till att fler malmöbor kan ta
emot hjälp och stöd.
Förvaltningen bedömer att VOOV kan beviljas fortsatt stöd för sin verksamhet under 2022. Organisationsbidraget
ska användas till föreningens kringkostnader, inte till kostnader för veterinärvård.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja Veterinär omtanke om Våldsutsatta 25 000kr i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
2020
2021
2022
Winnet
Organisation:
Beviljat
Beviljat
Söker
Nobelvägen 21
Besöksadress:
malmo@winnet.se
Hemsida:
50 000
50 000
218 900
Organisationsnummer 802496-2626
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022

2022
Förslag
50 000

Föreningens målgrupp är nyanlända, asylsökande och invandrarkvinnor som utsätts eller har utsatts för våld i nära
relationer. Dessutom vänder sig föreningen till män i det förebyggande arbetet.
Bland föreningens deltagare förekommer våldsutsatta kvinnor som har behov av akut hjälp och kvinnor med mindre
akuta behov. Utsatthet för ekonomiskt våld eller att leva med frihetsinskränkningar och psykiskt våld är vanligt.
Förekommande är också utsatthet för hedersförtryck, tidigare våldsutsatthet, tvångsäktenskap eller flykt på grund av
våld i nära relationer med efterföljande trauman. Föreningen uppger att målgruppen ofta är isolerade och pandemin
har förvärrat situationer med isoleringen, tidigare trauman och fler konflikter. Flera deltagare har. Många besöker
föreningen regelbundet då de känner sig trygga där. Under en vecka deltar ca 8 till 20 våldsutsatta kvinnor i
föreningens verksamhet.
Att bygga upp tillit och relationer är avgörande för att kunna bedriva en stödjande och förebyggande verksamhet.
Föreningen har öppet alla vardagar för att motverka isolering kl. 8.30 - 17.00.
Föreningen vill bidra till att förebygga våld i nära relation, ge stöd i grupp en gång i veckan och individuellt till
våldsutsatta samt utveckla sitt arbete. Winnet planerar att föreläsa två gånger i månaden om de jämställdhetspolitiska
målen. Där stor vikt läggs på rättigheter och skyldigheter kopplat till olika delar av delmål sex. Målgruppen är
nyanlända och asylsökande kvinnor och män. Föreningen vill informera i SFI-klasser om mäns våld mot kvinnor,
hedersvåld/förtryck och föräldrarollen. Winnet samverkar med Komvux Södervärn o Hyllie Park Folkhögskola. De
SFI-studerande bjuds in till föreningen.
Föreningen ansöker om 218 900 kr som avser en tjänst på 40% 216 000, hyra, möteskostnader och telefon 2 900kr.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
1 196 625
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
25 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
nämnd i Malmö stad under 2020:
Under 2020 har Winnet Malmö ändrat sin verksamhet för att anpassa sig till regeringens och Folkhälsomyndighetens
regler, råd och rekommendationer genom att flytta fram eller ställa in stora nätverksträffar, föreläsningar och även de
gruppaktiviteter där äldre tidigare var i majoritet. Föreningen har också ställt om för att möta de ökade behovet av
stöd till kvinnor som upplever problem i sviterna av Coronapandemin. Äldre medlemmar kontaktades per mail, sms
och telefon. Föreningen höll öppet varje dag för dem som inte tillhörde en riskgrupp, men som hade behov av att
träffas i mindre grupper, exempelvis för att känna gemenskap, motionera tillsammans, träna svenska, lära sig cykla
eller få information om samhället och arbetsmarknaden. Föreningen gav också individuellt stöd eller stöd i små
grupper till kvinnor i utsatta situationer.
I ansökan för 2022 beskriver föreningen att mycket av det planerade arbetet med informationsinsatser om våld i nära
relation och liknande har fått ställas in på grund av pandemin. Föreningen berättar dock om att de under pandemin
upplevt ett ökat behov hos vissa deltagare att ha någonstans att vända sig när många andra verksamheter stängts ned.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Winnet erbjuder kvinnor i Malmö en trygg mötesplats som kan
bidra till gemenskap. 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.
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Utifrån ansökan inför verksamhetsåret 2022 bedömer förvaltningen att Winnets verksamhet till viss del omfattas av
ett mer allmänt förebyggande arbete, såsom föreläsningar och studiecirklar och därför faller utanför ramarna för
bidraget. Samtidigt menar förvaltningen att Winnet bedriver ett engagerat arbete med att bygga förtroende och
relationer med verksamhetens deltagare. Under pandemin har föreningen hållit öppet för att erbjuda sällskap och stöd
till de som upplevt isoleringen som särskilt påfrestande. Förvaltningen bedömer att verksamheten har goda
möjligheter att fånga upp personer som är utsatta för våld i nära relation och bidra till gemenskap och nätverk för
medlemmar som har erfarenhet av våld i nära relation. I den delen är Winnet ett komplement till nämndens
verksamheter.
Sammantaget föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bevilja Winnet 50 000 kr för verksamhetsåret 2022.
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