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Redovisning av medel beviljade till insatser för jämställdhet,
antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella
minoriteter 2019

STK-2019-1587
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 14 juni 2017 om riktlinjer för bidrag till
insatser för jämställdhetsintegrering, antidiskriminering, barnets rättigheter och nationella
minoriteter. För jämställdhetsintegrering, antidiskriminering och nationella minoriteter kunde
medel sökas av Malmö stads nämnder, av Malmö stad helägda bolag samt av ideella
föreningar. För arbetet med barnets rättigheter kunde medel sökas av Malmö stads nämnder
och Malmö stad helägda bolag.
I detta ärende finns en redovisning av de medel som beviljades från kommunstyrelsens
projekt och utredningar för 2019. För 2019 inkom stadens nämnder med 12 ansökningar om
medel till utvecklingsarbeten. Av dessa beviljades 9 ansökningar. Samtliga utvecklingsarbeten
genomfördes. Den sammanlagda summan som beviljades var 3 115 200 kronor. Av dessa
förbrukades 2 481 188 kronor.
De genomförda utvecklingsarbetena har riktats till insatser för jämställdhetsintegrering,
antidiskriminering, barnets rättigheter och nationella minoriteter. Med ett undantag har
samtliga utvecklingsarbeten genomförts enligt plan. Insatserna är väl integrerade i
nämndernas ordinarie arbetsområden och har en potential att ha en reell påverkan på utfallet
för deltagare/brukare av nämndernas verksamhet samt har en koppling till ett framtida arbete
med respektive perspektiv. I flertalet fall så är det de extra medlen som har möjliggjort
insatserna.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten och översänder den till berörda nämnder för
kännedom.
Beslutsunderlag
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