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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-08-14 kl. 13:00-13:31

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Claes Ramel (Finanschef)
Ola Yndeheim (Enhetschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-08-21

Protokollet omfattar

§184
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§

184

Redovisning avseende medel som utskottet för demokrati, jämställdhet
och mänskliga rättigheter beviljat för 2018

STK-2019-875
Sammanfattning

Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter beslutade
vid sitt sammanträde 14 juni 2017 om riktlinjer för att ge 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 för de medel som beviljades för 2018. För 2018 inkom
det 31 ansökningar om medel till utvecklingsarbeten. Av de inkomna ansökningarna var 24
från stadens nämnder och 7 från ideella föreningar. Av dessa beviljades 16 stycken, 13 från
stadens nämnder och 3 från ideella föreningar. Samtliga utvecklingsarbeten genomfördes.
Den sammanlagda summan som beviljades var 5 969 850 kronor. Av dessa förbrukades 5 292
267 kronor.
Sammanfattningsvis har de genomförda utvecklingsarbetena omfattat
jämställdhetsintegrering, antidiskriminering och barnets rättigheter. Ingen ansökan har riktats
mot området nationella minoriteter. Det inkom tre ansökningar från organisationer utanför
Malmö stad – två från Malmö mot Diskriminering och en från Feministisk festival.
Stadskontorets bedömning är att de medel som kommunstyrelsen avsatt för
utvecklingsarbetet bidragit till en mer jämlik och jämställd verksamhet i stadens nämnder.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och översänder den till alla nämnder för
beaktande i det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering, antidiskriminering,
barnets rättigheter och nationella minoriteter.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inför budgetberedningen
återkomma med förslag på hur det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering,
antidiskriminering, barnets rättigheter och nationella minoriteter kan breddas samt ta
fram en ny modell för hur avsatta medel ska användas.
Beslutsgång

Stefana Hoti (MP) yrkar tillägg av en beslutspunkt enligt följande: "Kommunstyrelsen ger
stadskontoret i uppdrag att inför budgetberedningen återkomma med förslag på hur det fortsatta arbetet med
jämställdhetsintegrering, antidiskriminering, barnets rättigheter och nationella minoriteter kan breddas samt
ta fram en ny modell för hur avsatta medel ska användas."
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Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande
med instämmande av Roko Kursar (L) och Emma-Lina Johansson (V).
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag med Stefana
Hotis (MP) tilläggsyrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 11.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden, funktionsstödsnämnden,
förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsa-,
vård och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljönämnden,
Revisorskollegiet, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 190805 §449
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 Redovisning avseende medel som utskottet för
demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter beviljat för 2018
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Bilaga 10

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2019-875
Redovisning avseende medel som utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga
rättigheter beviljat för 2018
Sverigedemokraterna anser att arbetet för att främja demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
är viktigt. Däremot finns det flera inslag i redovisningen som enligt oss är rent slöseri med
skattemedel. Vår förhoppning är att den tilläggs att-sats som miljöpartiet föreslog och då kopplat till
kommande budgetberedning, är att lejonparten av våra synpunkter nedan, innebär en ordentlig
översyn kring vilka insatser och föreningar som kommunen stödjer med skattemedel.
Sverigedemokraterna kommer att prioritera insatser kopplat till kärnverksamheten.
Mycket pengar har gått till att HBTQ-certifiera olika verksamheter. I praktiken innebär det att
skattemedel går direkt till RFSL. Dessutom redovisas det inte hur behovet för en HBTQ-certifiering har
uppstått. Varför känner man att just mötesplatser för äldre ska HBTQ-certifieras?
Malmö mot diskriminering som fått ta emot en hel del bidrag, är en organisation där stora delar av
styrelsen består av representanter från arbetarrörelsen. Arbetet för att främja demokrati, jämställdhet
och mänskliga rättigheter får inte bli ett sätt för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att slussa över
skattemedel till sina systerorganisationer.
I HBTQ-certifieringen av ungdomssektionen på enhet ekonomiskt bistånd och mottag samt
ungdomssektionen på enhet barn och familj, har man sett över litteraturen för barn. Det står inte
närmare hur man har sett över litteraturen för barn. Sverigedemokraterna är kritiska till censur.
Skattemedel har beviljats till utvecklingsarbete av en feministisk festival. 100 000 kr har resulterat i att
Malmös feministiska förening kommer framöver att bjuda in arrangörer till möten tidigt i processen så
att de har möjlighet att skapa samt utforma festivalen och deras egna programpunkter tillsammans
med Malmös feministiska förening. Det är märkligt att det behövs 100 000 kr i skattemedel för att lära
sig att planera inför en festival.
Sverigedemokraterna önskar att skattemedel som ska främja demokrati, jämställdhet och mänskliga
rättigheter i framtiden avsätts för projekt som berör hedersproblematik, integration, kampen mot
sexuella trakasserier samt andra frågor som är relevanta för vår samtid och Malmöbornas vardag.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 11

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-08-14: Ärende 17. Redovisning avseende medel som utskottet för demokrati,
jämställdhet och mänskliga rättigheter beviljat för 2018

Vi i Vänsterpartiet känner en oro för det aktiva arbetet avseende jämställdhet,
antidiskriminering, barns rättigheter och nationella minoriteter. Vi kan konstatera att
bidraget har minskat från 6-8 Mkr per år de senaste 3 åren till 3,1 Mkr 2018 och vi är oroliga
att nämnderna inte kommer att prioritera det i egen budget när verksamheterna redan går
på knäna. Vår erfarenhet säger oss att det krävs ett proaktivt, konstant arbete för att hålla
frågor om jämställdhet och antidiskriminering igång.
Vi tycker att det är bra att det nu tas fram en ny modell för hur avsatta medel ska användas
och hur bidrag till idéburen sektor ska fungera.
Malmö 2019-08-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

