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antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter
HVO-2018-3004
Sammanfattning

Malmö stads nämnder har möjlighet att ansöka om bidrag från kommunstyrelsen för insatser
inom områdena jämställdhet, antidiskriminering, barnrätt och nationella minoriteter. Bidrag för
2019 beviljas under förutsättning att kommunstyrelsen avsätter medel för detta ändamål i budget
2019. Förvaltningen har tagit fram tre ansökningar som avser sexuell hälsa, utåtagerande
beteende och ambulerande finsktalande undersköterska. Insatserna ligger i linje med de
ambitioner och mål som finns i Malmö stad samt i förvaltningen vad gäller arbete inom
mänskliga rättighetsområdet.
Förslag till beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta
att godkänna ansökningarna om utvecklingsmedel, samt
att omedelbart justera paragrafen.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2018-11-28
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

SIGNERAD

2018-11-07

Kommunstyrelsens tidigare utskott för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
beslutade vid sitt sammanträde den 14 december 2017 om riktlinjer för att ge bidrag till insatser
för jämställdhet, antidiskriminering, barnrätt och nationella minoriteter. Malmö stads nämnder
har möjlighet att ansöka om bidrag för insatser inom ovan nämnda områden. Bidrag avseende
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2019 kan lämnas under förutsättning att Malmö stads kommunstyrelse i sin budget för 2019
beslutar att avsätta pengar till detta. I enlighet med riktlinjer ska ansvarig nämnd besluta om att
godkänna ansökningar innan dessa skickas vidare. Ansökan ska vara inkomna till stadskontoret
senast den 1 december 2018.
För att förenkla ansökningsförfarandet har stadskontoret tagit fram en mall. För att ansökan ska
kunna behandlas ska mallen följas. När samtliga ansökningar har kommit in till stadskontoret
bereds ett ärende avseende de ansökningar som uppfyller samtliga kriterier. Kommunstyrelsen
beslutar vid sammanträde i början av 2019 om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag, om
medel avsatts i budget 2019.
De nämnder som erhåller bidrag ska rapportera i samband med årsbokslut hur dessa använts
och hur de mål som angetts har uppnått. Stadskontoret kommer att ta fram ett underlag som ska
användas vid rapportering.
Förvaltningen har tagit fram tre ansökningar (se bilagor).
1. Forumteater för avdelningen särskilt boende gällande sexuell hälsa för äldre
Målet är att genom inspiration och reflektion skapa en grund för fortsatt arbete med att
främja ett öppet och inkluderande klimat genom att öka kunskapsnivån kring sexuell
hälsa för äldre inom avdelningen för särskilt boende.
2. Kompetensutveckling inom området utåtagerande beteende
Utvecklingsarbetet förväntas förbättra förutsättningarna för medarbetare att bemöta
brukare och anhöriga på ett respektfullt och icke kränkande sätt i mötet med utmanande
beteende, i enlighet med arbetet mot diskriminering.
3. Ambulerande finsktalande undersköterska
Pilotprojekt för modell med ambulerande finsktalande undersköterska i syfte att utveckla
den befintliga verksamheten så att den är bättre anpassad gentemot sverigefinska äldre
personer och möter de nya kraven i minoritetslagstiftningen.
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