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Uppgifter om organisationen
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Adoptionscentrum Skåne
Box 1557, 221 01 Lund

0

www.adoptionscentrum.se/sv/avdelningar/Skane/

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

90 395 kr Personalkostnader:
Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

Målgrupp

Adopterade barn och ungdomar, adoptivfamiljer och adoptivföräldrar.

Syfte med organisationen – enligt stadgar

Adoptionscentrum Skåne ska vara öppet för alla och värna om allas lika värde i det svenska samhället. Syftet är
också att förmedla internationella adoptioner, vara kunskapsspridare och erbjuda möjligheter för adopterade barn
och ungdomar, adoptivfamiljer och adoptivföräldrar att träffas.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019

Adoptionscentrum arbetar bland annat med att informera och förbereda blivande adoptivföräldrar innan deras barn
anländer till Sverige. De anordnar föreläsningar i adoptionsrelaterade ämnen samt håller i olika träffar för
målgruppen. På träffarna får föräldrar bland annat råd och stöd i frågor som rör adoption. De håller även
barngruppsträffar samt arrangerar andra aktiviteter för medlemmarna så som vår- och sommarträffar samt julfest.
Föreningen har en öppen förskoleverksamhet i Limhamn varje vecka under höst- och vårterminen.

Redovisad verksamhet 2017

Under 2017 genomförde föreningen olika träffar för målgruppen. Bland annat höll föreningen fyra VäntanLängtanträffar där blivande adoptionsföräldrar träffas. Dessa träffar är enligt föreningen ofta fullbokade och mycket
uppskattade. Föreningen anordnade en julträff med underhållning där 60 personer deltog samt en sommarträff.
Adoptionscentrum arrangerade även en föreläsning där 36 medlemmar deltog. Verksamheten bestod dessutom av
öppen förskola i Limhamn under vår- och hösttermin varje måndagseftermiddag, i genomsnitt deltog fem barn per
tillfälle.
Adoptionscentrum anger att antalet medlemsfamiljer har minskat de senaste åren samt att de planerade “Roliga
timmen-träffarna” för barn lades ner på grund av minskat intresse.

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser att Adoptionscentrum Skåne erbjuder gemenskap för adopterade barn
och ungdomar, adoptivfamiljer och adoptivföräldrar. Föreningen ger även information och stöd till blivande
adoptivföräldrar och nyblivna adoptivfamiljer. Adoptionscentrum har kunskap om målgruppen och erbjuder
mötesplatser där både barn och vuxna kan byta erfarenheter och träffa andra i liknande situation. Samtidigt
bedömer förvaltningen att Adoptionscentrums verksamhet inte uppfyller kriterierna för organisationsbidrag.
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Enligt riktlinjerna ska bidraget gå till människor i utsatta situationer och en prioriterad målgrupp är barn som växer
upp under ogynnsamma uppväxtvillkor. Förvaltningen bedömer att Adoptionscentrums verksamhet inte vänder sig
direkt till de prioriterade målgrupperna som organisationsbidraget enligt riktlinjerna ska gå till. Föreningen ansöker
om verksamhet som i stor utsträckning utgörs av utflykter, högtidsfirande och allmänna sociala aktiviteter som
enligt förvaltningens bedömning inte har tillräckligt stort fokus på att erbjuda stöd till människor i utsatta
situationer.
Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att avslå Adoptionscentrums ansökan om organisationsbidrag
för verksamhetsåret 2019.
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Uppgifter om organisationen
Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

BRIS (Barnens Rätt i Samhället)
Region Syd
Östra Rönneholmsvägen 7
211 47 Malmö
https://www.bris.se/

2017

2018

2019

2019

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

50 000

50 000

800 000

0

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
Fritidsnämnden:

Region Skåne, Blekinge,
Kronoberg

456 300

Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

1 264 164 Personalkostnader:
149 772 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

1 281 063
3
0

Målgrupp
Organisationens målgrupp är i första hand barn och unga under 18 år med ett särskilt fokus på barn i utsatta
situationer. Organisationen vänder sig också till vuxna som behöver stöd i frågor som rör barn samt vuxna som möter
barn i sitt arbete.

Syfte med organisationen – enligt stadgar

Organisationens utgångspunkt är att arbeta för varje barns mänskliga rättigheter och att vara tillgängligt för varje barn
som uttrycker behov av hjälp, särskilt gentemot barn i utsatta situationer. BRIS syftar till att fungera som en länk
mellan barn, vuxna och samhället. Att stödja barn utifrån individuella behov på ett kvalificerat och tillgängligt sätt
samt att göra barns röster hörda.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019

BRIS Region Syd erbjuder alla barn under 18 år i Malmö ett nationellt onlinestöd i form av telefon, chatt och mail. I
onlinestödet arbetar utbildade kuratorer och stödet har öppet varje dag. Verksamheten i BRIS Region syd omfattas
även av gruppstöd för barn i särskilt utsatta situationer. Gruppstödet vänder sig exempelvis till barn där en förälder
har tagit sitt liv och till nyanlända barn. För målgruppen nyanlända barn har BRIS Region Syd ett samarbete med
Malmö stad inom ramen för projektet Tillsammans för barn som flytt. Projektet finansieras med medel från Erling
Perssons stiftelse genom BRIS riksorganisation och BRIS står för stödgruppsledare, metoder och kunskapshöjande
insatser medan Malmö stad står för lokal och eventuella tolkkostnader. I anknytning till Tillsammans för barn som flytt
driver Malmö stad även projektet Stärkt skydd för psykisk hälsa där BRIS är en samarbetsaktör. Projektet syftar bland
annat till att stärka samarbete med skolor för att bättre nå ut till barn och unga som är i behov av det gruppstöd
som erbjuds inom Tillsammans för barn som flytt. Stärkt skydd för psykisk hälsa avslutas 31 december 2018 och
finansieras med medel från Länsstyrelsen.
Under 2016 startade riksorganisationen BRIS ett nätverk med syfte att fungera som en mötesplats för olika aktörer
som arbetar med eller för barn. Flera regionala verksamheter har numera nätverk som träffas en gång per termin.
Region syd har 705 medlemmar i nätverket och i maj 2018 hade Bris nätverk 232 medlemmar i Malmö. Under 2019
planerar organisationen att fortsätta arbetet med nätverket genom att arrangera en träff per termin innehållande
dialogforum och lokala föreläsare.
Förutom ovanstående arbetar BRIS Region syd med strategiskt opinions- och påverkansarbete, bland annat för att
öka allmänhetens kunskap om barnets rättigheter.
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Redovisad verksamhet 2017

Under våren anordnade BRIS Syd tillsammans med bland andra Malmö Mot Diskriminering en konferens med
fokus på barn, boende och diskriminering. Konferensen bestod av en heldag med inriktning på lösningar och
metoder för att förstå hur man ska agera mot diskriminering och främja en trygg boendemiljö för barn.
BRIS Syd deltog på Världsdagen för psykisk hälsa i samarbete med Malmö Stad och Region Skåne. Temat var unga
och unga vuxna med psykisk ohälsa. BRIS senaste rapporter om psykisk ohälsa, sexuella övergrepp inom idrotten
och om barn som flytt delades ut till vuxna besökare.
Verksamheten 2017 bestod även av att BRIS Region syds nätverk träffades två gånger (en gång per termin). Vid
varje träff deltog ca 100 personer som på olika sätt möter barn i sitt arbete. BRIS uppger att nätverksträffarna bland
annat gav upphov till nätverkande där olika yrkeskategorier fick möjlighet att mötas och där nya samarbeten med
syfte att arbeta för barns rättigheter skapades.

Förvaltningens bedömning

BRIS Region syd är en viktig kunskapsspridare när det gäller barn och ungas förutsättningar, behov och rättigheter.
De är en viktig aktör inför att barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020 och BRIS Region syd bedriver ett
omfattande informations- och opinionsarbete, bland annat genom BRIS Region syds nätverk som har ett stort antal
deltagare i Skåne och Malmö. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att BRIS Region syd har kvalitet
på sitt arbete med barns rättigheter. Samtidigt ser förvaltningen att den nuvarande verksamheten inte uppfyller
kriterierna för organisationsbidraget.
Ett krav är att en organisations lokala verksamhet ska vara avskild från en eventuell riksorganisation, både
ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Förvaltningen bedömer att BRIS Region syd inte har redovisat och beskrivit
den lokala verksamheten på ett tillräckligt avskilt sätt. Inom ramen för organisationsbidraget har arbetsmarknadsoch socialförvaltningen och tidigare sociala resursförvaltningen fört dialog med BRIS Region syd de senaste åren
gällande den lokala verksamheten i Malmö. Anledningen till det var att BRIS genomförde en nationell
omorganisation för några år sedan vilket ledde till att BRIS inte längre har några lokalföreningar. År 2017 sänktes
bidraget från 90 000 kr till 50 000 delvis på grund av ett minskat lokalt arbete med målgruppen. Då förvaltningen
träffar BRIS Region Syd uppger BRIS att de har satsat mer på verksamheten i Malmö det senaste året. Bland annat
genom sitt arbete med BRIS nätverk och genom gruppstödet i projekten Tillsammans för barn som flytt och Stärkt
skydd för psykisk hälsa. Projekten har dock redan finansiering och enligt riktlinjerna ska organisationsbidraget gå till
kärnverksamhet och inte till projektverksamhet. Förvaltningen ser att BRIS nätverk erbjuder en värdefull
mötesplats för yrkesverksamma som möter barn i sitt arbete men eftersom nätverket inte vänder sig direkt till
målgruppen faller detta inte inom ramen för organisationsbidraget. När det gäller onlinestödet har sociala
resursförvaltningen tidigare bedömt att detta inte bör inkluderas i organisationsbidraget eftersom det är en del av
den nationella verksamheten, vilket arbetsmarknads- och socialförvaltningen håller fast vid då det drivs i
Stockholm.
Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att avslå BRIS ansökan om organisationsbidrag.
Förvaltningen är emellertid fortsatt positiva till samverkan med BRIS Region syd och vidare dialog kring
målgruppen.

Uppgifter om organisationen
Förening:
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BUFFF Skåne (Barn och ungdom med
förälder/familjemedlem i fängelse)

2017

2018

2019

2019

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Besöksadress:

Norra Vallgatan 20
211 25 Malmö

101 000

Hemsida:

101 000

800 000

200 000

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

Statsbidrag från Kriminalvården

255 094

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

625 000 Personalkostnader:
120 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

250 000
1,5
0

Målgrupp
Barn och unga med förälder/familjemedlem i häkte, fängelse eller frivård.

Syfte med organisationen – enligt stadgar
Att ge stöd till barn och unga med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Alla barn ska kunna
erbjudas stöd oberoende vart i landet man bor och på sina egna villkor, via chatt, telefon eller personligt möte.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
BUFFF Skåne söker medel för att bedriva basverksamhet, informations- och uppsökande verksamhet samt
föräldragrupper, kunskapsspridning och samarbete, lokala projekt och kvalitetssäkring i samverkan med BUFFF
Sverige.
Basverksamheten består bland annat av att erbjuda barn och unga en trygg mötesplats. På mötesplatsen kan barn
och unga träffa sin förälder/familjemedlem i en trygg miljö. Inom ramen för basverksamheten arrangerar
organisationen även öppet hus samt gruppaktiviteter som bland annat syftar till att erbjuda barn fritidsaktiviteter
och kvalitativt umgänge med familjen. BUFFF Skåne erbjuder också rådgivning och stöd till barn och anhöriga i
form av personliga möten, telefonsamtal och chatt.
Informations- och uppsökande verksamhet bedrivs i samarbete med kriminalvården genom regelbundna besök på
häkten, anstalter och frivårdskontor. Organisationen medverkar även som kursledare i föräldragrupper på anstalt i
samarbete med kriminalvårdspersonal. Under 2019 planerar BUFFF Skåne att medverka vid kriminalvårdens
grundutbildning. BUFFF arbetar även med att sprida kunskap till aktörer i samhället som möter barn och unga,
exempelvis skola, elevhälsa och socialtjänst.

Redovisad verksamhet 2017

BUFFF beskriver i sin redovisning att verksamheten har ökat de senaste åren. Under 2017 arrangerade BUFFF
öppet hus varje vecka, sammanlagt vid 44 tillfällen. Totalt deltog 539 (225 barn och 204 vuxna) vid öppet hus och
andra aktiviteter under 2017. Under 2015 var motsvarande summa 84 deltagare totalt.
Aktiviteterna bestod exempelvis av minigolf, utflykt till Bakken i Danmark samt jul- och halloweenfest. BUFFF
arrangerade även extra aktiviteter under loven.
Familjer som erhöll stödsamtal i Malmö fördubblades i jämförelse med föregående verksamhetsår. Under 2017 gav
BUFFF bland annat 275 stödsamtal per telefon gentemot familjer i Malmö. Motsvarande summa under 2015 var
104. Under 2017 hade BUFFF 38 stödsamtal i lokal med familjer boende i Malmö. Dessutom gjordes 24 hembesök
hos familjer i behov av särskilt stöd. Föreningen genomförde även besök i kriminalvårdens enheter. Inför 2017
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önskade BUFFF fördjupa samarbetet med andra berörda aktörer, särskilt kommuner. Inom ramen för detta deltog
BUFFF exempelvis på samverkansmöten med socialtjänsten gällande individärenden.
BUFFF redovisar ett överskott under 2017 och berättar att detta beror på extra anslag för utveckling av
verksamheten i Helsingborg som inkom i december 2016. Utöver bidrag från Malmö stad finansieras verksamheten
med stöd från Helsingborgs stad och statsbidrag från Kriminalvården.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att BUFFF erbjuder stöd och gemenskap för barn i socialt utsatta situationer. BUFFF
arbetar även för att barn ska få tillgång till meningsfulla fritids- och familjeaktiviteter under trygga former.
Organisationen ger även stöd till föräldrar som sitter eller har suttit i fängelse. Syftet är att stärka föräldraskapet och
främja en trygg uppväxtmiljö för barnen.
I samtal med förvaltningen uppger BUFFF att de har kontakt med socialtjänsten i genomsnitt varje vecka. Det kan
handla om att delta på samverkansmöten med socialtjänsten gällande individärenden, att socialtjänsten önskar att
någon från BUFFF följer med så att ett barn kan hälsa på sin förälder eller familjemedlem i fängelse eller att
socialtjänsten har hänvisat klienter till BUFFF:s öppna hus eller aktiviteter.
Under senaste åren har BUFFF ökat sina stödinsatser och nått fler hjälpbehövande. Ökningen avser såväl deltagare
på aktiviteter som enskilda stödsamtal. Samtidigt saknar organisationen en fast lokal att vara i. BUFFF har tidigare
kunnat låna en lokal kostnadsfritt för att bedriva aktiviteter och stödsamtal men numera behöver de betala för
denna. Lokalen har även delats av på ett sätt som gör att den inte längre är lika ändamålsenlig. För närvarande hyr
BUFFF en kontorsplats men där finns inte möjlighet att bedriva annat än den administrativa verksamheten.
Förändringarna gällande lokaltillgången har medfört högre kostnader. BUFFF uppger i samtal till förvaltningen att
avsaknaden av en lokal i kombination med ständigt ökade stödinsatser är ett stort dilemma för organisationen och
får konsekvenser för målgruppen.
Förvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 200 000 kr, en ökning på 99 000 kr med anledning av
organisationens ökade antal stödinsatser samt för ökade lokalkostnader. Förvaltningen planerar att följa upp
lokalfrågan under året.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Besöksadress:
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Det romska kulturella
utvecklingscentret i Malmö
Annelundsgatan 55

2017

2018

2019

2019

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

100 000

100 000

223 800

100 000

Hemsida:

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

108 640 Personalkostnader:
0
Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0

Målgrupp
Målgruppen är främst romska barn i grundskoleålder, barnens föräldrar och vuxna romer som saknar utbildning
eller arbete. Barn med svårigheter i skolan prioriteras i läxhjälpen.

Syfte med organisationen – enligt stadgar






Att förbättra och främja romers livsvillkor i samhället
Att bevara och samtidigt utveckla den romska kulturen
Att motverka diskriminering
Att utbilda romer för att minska arbetslösheten
Att förbättra jämlikheten inom den romska gruppen

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Föreningen anordnar läxhjälp för romska barn på IRIS-skolan. Inom den romska gruppen är det få barn som går ut
skolan och mycket få som går ut gymnasiet. Det finns ett antal studier som visar på detta och en del i inkludering i
samhället bygger på att ta del av utbildning.
Föreningen ansöker framförallt om arvodering till lärare som håller i läxläsning, transporter inom staden och fika.
De anordnar också en del utflykter, studiebesök och sommaraktiviteter för barnen och deras föräldrar. Föreningen
ser ett stort behov att introducera ungdomarna för möjliga praktikplatser och liknande för att minska riskerna för
arbetslöshet och utanförskap.

Redovisad verksamhet 2017
Föreningen har haft läxhjälp sex gånger i månaden under året. Cirka 16 elever från gymnasiet och grundskolan har
deltagit. Det romska kulturella utvecklingscentret har dock inte sett speciellt många elever gå ut gymnasiet, sedan
föreningen startade med läxhjälp 2011.
Föreningen beskriver att många elever faller in i samma mönster som sina föräldrar när de har blivit vuxna,
exempelvis att många kvinnor inte kommer ut i arbete eller studier. De arbetar därför brett med familjerna,
exempelvis att föräldrarna också deltar i läxläsningen för att lära sig, bli bättre på att stötta sina barn i studier och
bryta invanda mönster.

Förvaltningens bedömning
Det romska kulturella utvecklingscentret driver läxhjälp specifikt till romska barn en gång i veckan i IRIS-skolans
lokaler. Få barn ur målgruppen studerar vidare efter högstadiet, mycket få går ut gymnasiet. Många föräldrar saknar
dessutom kunskap i hur de kan hjälpa sina barn med läxor. När en elev inte går ut skolan finns större risk att hamna
i utanförskap i samhället på olika sätt.
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När det gäller föreningens kostnader så ser förvaltningen det som rimligt att föreningen kan erbjuda fika på
träffarna så att barnen kan komma direkt från skolan. Föreningen ansöker även om transportkostnader då
föreningen hämtar flera av familjerna, förvaltningen bedömer dock att detta inte ska ingå i organisationsbidraget.
Arbetet i övrigt sköts ideellt.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan om organisationsbidrag med 100 000 kr för
kostnader för ersättningar för lärare samt andra kostnader för läxläsningen så som fika.

Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Hyllie församling/Svenska kyrkan Malmö
Besöksadress: Gamlegårdsvägen 34
216 20 Malmö

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

40 000

30 000

30 000

30 000
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Hemsida:

www.svenskakyrkanmalmo.se/hyllie-kyrka

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

Personalkostnader:
Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

Målgrupp
Alla Malmöbor

Syfte med organisationen – enligt stadgar
Svenska kyrkan Malmö är en del av den världsvida kyrkan som har Kristi uppdrag att dela och gestalta berättelsen
om Jesus Kristus, i en anda av öppenhet, tillit och respekt.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Hyllie församling bedriver julfirande i Hyllie kyrka på julafton och i Stadionkyrkan på annandag jul för socialt och
ekonomiskt utsatta Malmöbor. Julfirandet är öppet för alla oavsett ålder, civilstånd och religiös tro. Syftet med det
öppna julfirandet är att erbjuda julfirande i gemenskap utan krav, kostnad och föranmälan. Maten som blir över
delas ut till behövande, både under juldagarna och efter jul.
Bidraget som organisationer ansöker om går till mat och engångsmaterial. Under 2019 planerar organisationen att
bedriva verksamheten på samma sätt som tidigare år.

Redovisad verksamhet 2017
Under 2017 erbjöd organisationen öppet julfirande på julafton i Hyllie kyrka samt lunch på annandagen i
Stadionkyrkan. På julafton deltog cirka 100 gäster och på annandagen 120 gäster. Gästerna var av blandade åldrar,
många har deltagit på det öppna julfirandet tidigare år men en del av gästerna var också nya för året.
Under julfirandet serverade volontärer mat, gav en hjälpande hand till gästerna samt bidrog till den sociala
gemenskapen. Församlingarna bidrog med ansvarig personal, vaktmästare och städning. Maten som blev över
delades ut till behövande, bland annat genom att den som önskar kan komma till församlingsgården på diakonins
expeditionstid för att få mat. De medel som Hyllie Kyrka beviljades 2017 gick till inköp av mat och
engångsmaterial.

Förvaltningens bedömning
Hyllie församling har bedrivit sin verksamhet med öppet julfirande på ett stabilt sätt under flera år. Förutom mat
erbjuder verksamheten gemenskap och samvaro för människor i utsatta situationer. Julfirandet når enligt
församlingen utsatta Malmöbor med blandade åldrar och olika bakgrund.
Förvaltningen bedömer att julfirandet gör skillnad för människor i utsatthet eftersom julhelgen kan vara en svår tid
för personer som är ensamma och lever i social utsatthet. Att den överblivna maten delas ut till behövande är ett
annat viktigt inslag.
Förvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 30 000 kr.

10

Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:

Beviljat
30 000

Beviljat
30 000

Söker
125 000

Förslag
30 000
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Immanuelskyrkan
Köpenhamnsvägen 2

Hemsida:

217 43 Malmö
www.immanuel.nu

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

Kruses fond

70 000

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

7 001 858 Personalkostnader:
356 280 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

3 150 129
12
4

Målgrupp
Målgrupper för Immanuelskyrkans sociala arbete är främst familjer vars barn växer upp under socialt utsatta och
ogynnsamma livsvillkor. Familjer vars barn och ungdomar befinner sig i riskzonen för att hamna utanför i
samhället. Immanuelskyrkan möter även människor i hemlöshet och missbruk. Organisationen vänder sig till alla
människor utan förbehåll, alla aktiviteter och verksamheter är öppna för icke-medlemmar.

Syfte med organisationen – enligt stadgar
Immanuelkyrkan i Malmö vill vara en kyrka för Malmöbon, den som söker Gud, men också för den som har sociala
behov oberoende av religion och tro.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Immanuelskyrkans sociala arbete går under namnet "Konnekt". Det sociala arbetet består av uthyrning av
lägenheter till personer som saknar bostad, lunchservering och arbetsmarknadsrelaterade insatser i församlingens
secondhandbutik. Målet med den sociala verksamheten är att erbjuda stöd och integration för nyanlända och socialt
utsatta i Malmö.
Sedan flera år tillbaka har Immanuelskyrkan samarbete med socialtjänsten i Malmö som placerar boende i deras
fastigheter. Kyrkan erbjuder då aktiviteter och socialt stöd till de boende. Varje onsdag har församlingen en
lunchservering med namn Öppen onsdag dit personer som bland annat lever i fattigdom, hemlöshet och ensamhet
kan komma för att äta. Under 2019 önskar Immanuelskyrkan även att starta en ny mötesplats. Initiativet till
mötesplatsen kommer från ett identifierat behov att utöka kyrkans stöd till personer som nyligen kommit till
Sverige. Syftet med mötesplatsen är att förebygga socialt utanförskap och verka för integrering. Planen är att kunna
erbjuda gemenskap, aktiviteter och kurser i samband med caféverksamhet på kvällstid.
Immanuelskyrkan avser att använda organisationsbidraget till delfinansiering av en verksamhetsledare som leder
församlingens sociala arbete samt medel för att delfinansiera Öppen onsdag. Bidraget ska även användas till kostnader
för samordning av öppen förskola samt att starta upp den nya mötesplatsen.

Redovisad verksamhet 2017
Under 2017 omfattades Immanuelskyrkan sociala arbete framför allt av verksamheten i secondhandbutiken,
lunchserveringen Öppen onsdag, lägenhetsuthyrning, individuellt stöd samt arbetspraktik.
Verksamheten Öppen onsdag erbjöd liksom tidigare lunch och gemenskap varje onsdag under terminerna. Omkring
30 – 35 måltider serverades varje onsdag under året. Förutom gratis mat erbjöd Immanuelskyrkan även kläder och
gemenskap för besökarna. Immanuelskyrkan uppger att de möter människor varje vecka som bland annat har
behov av kläder, mat, pengar och myndighetskontakter. Under Öppen onsdag träffar Immanuelskyrkan dessa
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individer men de försöker även hjälpa dem på fler sätt under veckorna, bland annat med att dela ut kläder från
secondhandbutiken till behövande.
Förutom ovanstående hyrde Immanuelskyrkan under 2017 ut fyra lägenheter till bostadslösa via socialtjänsten. De
erbjöd också tio fasta praktikplatser genom ett avtal med arbetsförmedlingen. Organisationen bedrev sin
verksamhet med Öppna Förskolan varje torsdag förmiddag under året. Under träffarna deltog mellan 10 – 20
föräldrar. Öppna förskolan har drivits ideellt av några av kyrkans medlemmar.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Immanuelskyrkan sociala arbete erbjuder möjligheter för
utsatta människor med olika bakgrund och livssituation att mötas. Immanuelskyrkan har som vision att den sociala
verksamheten ska vara behovsorienterad, flexibel och föränderlig. Aktiviteterna sker tillsammans med målgruppen,
exempelvis att laga mat till luncherna under Öppen onsdag. Förvaltningen ser att Öppen onsdag erbjuder delaktighet och
gemenskap.
I kontakt med församlingen uppger Immanuelskyrkan att kontakten med socialtjänsten har förändrats de senaste
åren. Samarbetet med socialtjänsten bestod från början av att erbjuda boende till strukturellt hemlösa barnfamiljer.
Församlingen erbjöd då även stödpersonsverksamhet till de boende. I dagsläget har målgruppen förändrats enligt
församlingen och består framför allt av personer med omfattande psykiska problem. Immanuelskyrkan upplever att
det är svårare att ge det stöd som de boende skulle behöva. Samtidigt är det fler hjälpsökande än tidigare som hör
av sig direkt till församlingen utan att socialtjänsten är involverad.
Immanuelskyrkans organisationsbidrag har tidigare gått till kostnader i samband med Öppen onsdag. Även om
kontakten med socialtjänsten har minskat bedömer förvaltningen att verksamheten inte har påverkat Öppen onsdag
som fortfarande utgör ett komplement till stadens insatser för människor som lever i utsatthet. Förvaltningen anser
däremot att boendet, secondhandbutiken och den öppna förskolan inte ska finansieras genom organisationsstödet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 30 000 kr för social verksamhet och
aktiviteter i samband med Öppen onsdag.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Besöksadress:
Hemsida:
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Individuell Människohjälp (IM) – Barn
i väntan/Barn i start
Västra Kanalgatan 8
211 41 Malmö
www.manniskohjalp.se

2017

2018

2019

2019

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

500 000

500 000

642 590

550 000

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

550 000 Personalkostnader:
Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

636 672

Målgrupp
Barn i väntan/Barn i start (BIV/BIS) vänder sig till nyanlända flyktingbarn och deras familjer. Målgruppen i
barngrupperna är mellan åldrarna 7 – 19 år och i syskongruppen finns det ingen åldersgräns.

Syfte med organisationen – enligt stadgar
IM:s ändamål och syfte är att bekämpa och synliggöra fattigdom och utanförskap genom såväl internationellt
utvecklingssamarbete som arbete för hållbar samhällsutveckling nationellt. IM värnar om medmänsklighet och
utgår från de mänskliga rättigheterna. IM har ett inkluderande synsätt som innebär avståndstagande från alla
former av diskriminering.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Barn i väntan/Barn i start (BIV/BIS) ett pedagogiskt program inom IM. Visionen är att nyanlända barn ska få
uppleva gemenskap, omtanke och få en bra start i det nya livet i Sverige. Verksamheten erbjuder barnen hjälp i
grupp med att bearbeta och förstå erfarenheter i hemlandet och hjälp med integrationsprocessen i Sverige. Målet
under 2019 är att driva två barngrupper per termin med tillhörande föräldra- och syskongrupper samt en grupp för
ungdomar via Startskolan. I varje grupp deltar mellan åtta till tio barn. Under hösten 2018 kommer en pilotgrupp
att drivas på Startskolan med syfte att anpassa gruppverksamheten mer till ungdomar. Om arbetet faller ut väl
önskar IM fortsätta det arbetet under 2019.
Efter avslutad BIS-grupp erbjuds föräldrar och barn att delta i volontärverksamhet, antingen som deltagare eller
som volontärer. Under 2019 vill IM fortsätta öka antalet deltagare som engagerar sig som volontärer efter avslutat
BIS-program. IM kommer även att fortsätta arbetet med att slussa ut barn och föräldrar som har deltagit i
programmet till andra aktiviteter genom att hjälpa dem att tillgängliggöra stadens utbud av fritids- och
kulturaktiviteter. Utöver detta arbetar IM med att delta i nätverk och utbildnings som främjar integreringen av
nyanlända och som främjar samarbeten och höjer kompetensen hos BIV/BIS-verksamheten.
Medlen som IM ansöker om ska gå till lönekostnader för en gruppledare på heltid, tolkkostnader och kostnader för
handledning av anställda. Medlen ska också gå till aktivitetsmaterial och förtäring till gruppträffarna,
transportkostnader för deltagare och kostnader för volontärträffar knutna till BIV/BIS.

Redovisad verksamhet 2017
IM har under 2017 uppfyllt sina mål med BIV/BIS-verksamheten. Målen avser aktiviteter på både individ-,
organisations- och institutionsnivå.
Bland annat har BIV/BIS haft 28 barn som har deltagit i fyra stycken fokusgrupper under 2017. Under vårterminen
höll BIV/BIS 14 stycken träffar med en fokusgrupp och under höstterminen hölls totalt 36 träffar med tre
fokusgrupper. Dessutom har 25 barn deltagit i syskongrupper, 20 föräldrar har deltagit i två föräldragrupper och
totalt 15 volontärer har engagerat sig. IM arrangerade även ett dagsläger under fyra dagar med olika aktiviteter.
BIV/BIS har även haft ett projekt tillsammans med Stadsteatern i Malmö bestående av tio träffar där sex barn har
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deltagit. Utifrån IM:s uppföljning upplevde deltagarna i barngrupperna förbättringar gällande språk, självförtroende
och bekantskap med närmiljön. Deltagarna i både barn- och föräldragrupper upplevde att de fick ökade kunskaper
om rättigheter och skyldigheter.
Verksamhetens volontärer upplevde i sin tur att de fick ökad kunskap och förståelse för människors olika
förutsättningar i samhället samt ett mer normkritiskt perspektiv gällande personer med olika etnisk bakgrund.
Volontärerna fick kontinuerlig handledning under året.
Under 2017 inleddes även ett samarbete med Startskolan i Malmö. Syftet med samarbetet var att ge stöd till
ensamkommande ungdomar men skolan såg behov av stöd till alla elever. Arbetet föll ut väl och IM planerar att
fortsätta utvecklingen av detta arbete under 2018.

Förvaltningens bedömning
IM har arbetat professionellt med integrationsfrågor i många år, både nationellt och internationellt och har ett högt
förtroende hos målgruppen och andra aktörer.
Förvaltningen bedömer att BIV/BIS-verksamheten i Malmö är en avskild del från IM:s riksorganisations
verksamhet, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. BIV/BIS-metoden togs fram i Malmö 2004 i samarbete
mellan IM och Svenska kyrkan. Föreningen uppger att metoden är externt utvärderad med goda resultat. IM lyfter
fram att verksamhetens helhetsperspektiv på familjen gör att BIV/BIS inte enbart blir en punktinsats för ett enskilt
barn. Alla familjemedlemmar arbetar med samma teman som anpassas efter familjemedlemmarnas ålder.
Verksamheten främjar en positiv förändring för hela familjen vilket förvaltningen ser som viktigt. Förvaltning ser
även att arbetet med att erbjuda deltagare att engagera sig som volontärer efter avslutat BIV/BIS-program samt att
tillgängliggöra stadens utbud av fritids- och kulturaktiviteter som viktigt.
Förutom BIV/BIS-kärnverksamhet arbetar IM med att utveckla verksamheten för att inkludera nya behov inom
målgruppen. De arbetar aktivt med inkluderande och antidiskriminerande synsätt och metoder, både gentemot
volontärer, personal samt medlemmar och deltagare. I sin redovisning uppger IM att detta arbete har medfört högre
kunskaper hos såväl deltagare som volontärer. Att på ett aktivt sätt säkerställa jämlikhet och likabehandling i
verksamheten ser förvaltningen som viktigt.
IM uppger att arbetsmarknads- och socialnämndens bidrag täcker kostnaderna för en helhetstidstjänst och att de
själva täcker övriga merkostnader för att verksamheten ska gå runt. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
föreslår att tillstyrka ansökan med 550 000 kr, en höjning på 50 000 kr då föreningen inte har fått uppräkning på
länge.

Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

50 000

50 000

75 000

50 000

KFUM KIOSK
Betaniaplan 4
http://www.kfumkiosk.se/

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
Fritidsnämnden:
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Region Skåne:

250 000

Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

1 600 000 Personalkostnader:
67 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

526 617
1,5
1

Målgrupp
Barn och ungdomar i utanförskap eller med funktionsnedsättningar

Syfte med organisationen – enligt stadgar
Att engagera barn, ungdomar och äldre som står utanför samhället idag.
KIOSK står för KFUM Idrott Och Social Kunskap

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
KFUM KIOSK är en förening som arbetar för barns rättigheter och för att stärka barn på olika sätt. De besöker
många skolor och bedriver sin verksamhet mestadels under skoltid. Föreningen menar därmed att de når elever
som annars inte skulle engageras i föreningslivet.
KFUM KIOSK arbetar direkt med ungdomar genom fysisk aktivitet men adderar också social kunskap i form av
värderingsövningar och inkluderande övningar. De har också diskussioner med barnen utifrån det de ser i de olika
grupperna. Föreningen arbetar också förebyggande genom att erbjuda barnen alternativ till droger och ohälsa. De
anställda blir ofta som utomstående vuxna en person att prata med och berätta om sina problem för. Föreningen
arbetar även med att få in unga i olika aktiviteter som främjar hälsa, till exempel idrott.
Föreningen ansöker om medel till löpande kostnader så som hyra och administration. De vill fortsätta med sina
aktiviteter för ensamkommande tjejer, SFI ung, och utöka det arbete som de gör tillsammans med Stadsmissionen
för kvinnor och barn i utsatta miljöer

Redovisad verksamhet 2017
Under 2017 var KFUM KIOSK bland annat aktiva i tolv klasser på Lindängenskolan, Monbijouskolan och Västra
hamnenskolan och Mosaikskolan. De erbjöd även barnen en utflykt som 2017 gick till statarmuseet vid bokskogen.
Cirka 200 deltog på utflykten som anordnades vid åtta tillfällen.
KFUM KIOSK ordnade även aktiviteter i samverkan med Stadsmissionen för kvinnor och barn i utsatta
situationer. De arbetade också specifikt till ensamkommande tjejer med att aktivera dem i föreningslivet. De hade
2017 44 medlemmar ur den gruppen och aktiviteter efter skoltid med taekwando enbart för dem.
Målet med verksamheten är att stärka självförtroende motverka utanförskap genom en metod som utvärderades av
Malmö högskola år 2016 och som har fått mycket positiv respons. Föreningen arbetar för att stärka och utveckla
unga genom idrott och olika övningar som görs i grupp och som syftar till att öppna för dialog om kränkningar och
självkänsla etc. Föreningen fungerar också som en utomstående vuxen som många av barnen får förtroende för och
öppnar sig om sina problem, till exempel angående missbrukande föräldrar, mobbing, våld etc. Föreningen slussar
då vidare till lämplig instans. Skolorna är positiva till det jobb som föreningen gör med eleverna i skolorna.

Förvaltningens bedömning
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KFUM KIOSK bedriver ett hälsofrämjande och socialt förebyggande arbete gentemot barn på Malmös skolor.
KFUM KIOSKs metod kring att arbeta med barn i olika typer av utanförskap har utvärderats av två forskare på
Malmö Universitet, utvärderingen visade att metoden är mycket effektiv gällande förebyggande arbete med unga.
Föreningen har under 2017 nått ut till en relativt stor grupp ensamkommande tjejer i Malmö och har efter skoltid
en egen grupp med aktiviteter för ensamkommande tjejer. De anställda är engagerade och träffar ett stort antal barn
varje år, många som lever i utanförskap och som får stöd och hjälp i sin situation. Även vidare kontakter för
deltagande i aktiviteter efter skoltid och vidare engagemang i föreningslivet. De har långsiktiga kontakter med barn i
klasserna som de besöker och får ett förtroende bland barnen i och med de teman som de tar upp under
aktiviteterna. Detta leder till att de ”fångar upp” många barn med psykosociala problem. Föreningens arbete med
barn och kvinnor i samarbete med Stadsmissionen bedöms också som positivt.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår därför att tillstyrka ansökan om organisationsbidrag med 50 000
kr för arbete med barn i utsatta situationer.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Besöksadress:
Hemsida:
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Malmökretsen av Svenska Röda
Korset (RK)
Norra Parkgatan 17
www.redcross.se/malmo

2017

2018

2019

2019

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

205 000

305 000

1 376 900

355 000

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

Länsstyrelsen TIA
Region Skåne
Skolverket

171 800
45 000
113 385

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

4 458 245 Personalkostnader:
1 636 245 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

2 166 346
6
1

Målgrupp
Medlemskap i organisationen är öppet för alla som tar ställning för RK:s ändamål och grundprinciper.
Malmökretsen vill möta och hjälpa människor som av olika anledningar behöver stöd, uppmuntran, social
gemenskap för att bryta isolering och bli aktiverade till att själva klara av sina liv. Ett led i detta arbete är att de
erbjuder alla att delta i verksamheterna som delar deras värderingar och står upp för deras grundprinciper. Antingen
som deltagare eller som frivillig. Av hjälpsökande kräver de inte ovan nämnda ställningstaganden men är tydliga
med att informera om vad de tar ställning för. En måste inte vara medlem varken för att bli deltagare eller frivillig.

Syfte med organisationen – enligt stadgar
Enligt stadgar för Föreningen Svenska Röda Korset (SRK) står i första paragrafen - Föreningen SRK ska
förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, skapa respekt för människovärdet, främja
ömsesidig förståelse och vänskap samt verka för samarbete och varaktig fred mellan alla folk. Föreningen jobbar
enligt mottot - ingen ska lämnas ensam i en kris.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Malmökretsen av Svenska Röda Korset ansöker om medel för att kunna arbeta med personer som lever eller levt
eller riskerar att hamna i hemlöshet, personer som lever eller levt med eller riskerar att hamna i missbruk, samt
insatser för barn och unga i riskzon som växer upp i/under ogynnsamma uppväxtvillkor.
De söker främst för sin växande verksamhet med personer i hemlöshet. Malmökretsen vill kunna driva den
nattöppna värmestugan som de drev under vintern 2017/2018 även nästa år med fler platser och även kunna driva
den från november till mars.
Malmökretsen vill fortsätta sin omfattande frivilligbaserade verksamhet som drivits tidigare år. Ett av de nyare
tillskotten i verksamheterna är Ugglan, den barnverksamhet som drivs på Kriscentrum. Verksamheten Ugglan syftar
till att göra aktiviteter för barn till våldsutsatta kvinnor som bor i skyddat boende. Verksamheten där ska utökas
med fler timmar.
De vill också fortsätta med sitt arbete att besöka Malmö stads boenden för hemlösa och ordna utflykter och
liknande för de boende där.

Redovisad verksamhet 2017
Röda korset beskriver sin omfattande verksamhet gentemot personer i utsatta situationer i Malmö. Bland annat har
de arbetat mycket med hemlöshet, något som de under 2017 fick ett utökat stöd för att arbeta med. De har i
samarbete med några andra organisationer bland annat drivit en nattöppen värmestuga vintern 2017/2018 som
hade 100 besökare per natt. De driver även ett soppkök i Folkets park som har upp till 200 besökare där de också
erbjuder kläder, filtar och hygienartiklar. De har en ambulerande verksamhet som varje vecka rör sig där hemlösa
finns och tillhandahåller soppa och kläder.
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Röda korset bedriver också läxläsning på flera HBV-boenden för ensamkommande unga samt på fyra bibliotek i
staden. De bedriver också flera språkcaféer på Träffpunkten på Norra Parkgatan.
De genomför besök till ofrivilligt ensamma, driver Kupan – en secondhandaffär och social verksamhet, verksamhet
Maska – om återförening och många fler verksamheter. Barnverksamheten Ugglan har växt under året, de vänder
sig till barn och kvinnor som lever på skyddat boende på Malmö stads Kriscentrum. Ugglan syftar till att stimulera
barnen och att de ska få träffa kompisar och leka utomhus.

Förvaltningens bedömning
Malmökretsen av Svenska Röda korset gör ett omfattande arbete i Malmö, de har en stor vikariebank med 750 –
800 personer som bedriver socialt arbete i Malmö. Detta ger dem stor flexibilitet när det gäller snabba insatser men
också långsiktighet i kontakten med andra aktörer, så som myndigheter och ideella i Malmö. De kompletterar
Malmö stads insatser mot utsatta grupper på det sätt att många som kanske inte vill/kan söka sig till myndigheter
eller socialtjänst har stort förtroende för Röda korset. Föreningens verksamheter är välkända och omtyckta och
arbetet drivs med många års erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer.
Nämnden har även skrivit en avsiktsförklaring med Malmökretsen av Svenska Röda Korset om långsiktig
finansiering gällande organisationsbidraget som gäller mellan 2018 och 2020.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 355 000 kr, en ökning med 50 000 kr
för sitt ökande arbete med hemlöshet och verksamhet med barn till våldsutsatta.

Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

100 000

100 000

250 640

100 000

Malmö Romska Idécenter
www.mric.se

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
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Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

53 000 Institution för språk och folkminne
Region Skåne
Skolverket

250 000
60 000
321 000

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

558 380 Personalkostnader:
990 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

1 004 015
3
3

Målgrupp
Målgruppen för föreningens aktiviteter är i första hand romska barn och ungdomar samt deras föräldrar. Även
icke romer är välkomna till föreningens verksamheter.

Syfte med organisationen – enligt stadgar
Syftet är att integrera romer i det svenska samhället och att samtidigt bibehålla den romska kulturen, den romska
traditionen och det romska språket. I föreningens mål ingår dessutom att i majoritetssamhället sprida kunskap om
romsk kultur, traditioner och seder.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Malmö Romska Idécenter söker om medel för arvode till två lärare som arbetar med barn i deras
läxhjälpsverksamhet. De vill under 2019 fortsätta dels med läxläsningen och dels med aktiviteter för barnen.
Malmö Romska Idécenter har flera volontärer som hjälper till med verksamheten. De söker också medel för
inventarier så som datorer eller Ipads. De bjuder även barnen på fika då de kommer direkt från skolan. Föreningen
söker också medel för administrativa kostnader så som en auktoriserad revisor.

Redovisad verksamhet 2017
Föreningen driver läxhjälp till romska barn en gång i veckan. Vid tillfällena bjuder föreningen barn och föräldrar på
fika och har utbildade lärare som håller i läxläsningen. Läxläsningen bedrivs både på romani och på svenska.
Föreningen arbetar mycket med att re vitalisera och stärka Romani, de får medel från Institutionen för språk och
folkminne för detta. De får också medel från kulturförvaltningen för insatser för språket och kultur. De tre
anställda i föreningen har funktionsnedsättningar och får därför sina anställningar betalda av arbetsförmedlingen,
föreningen betalar endast försäkringar.

Förvaltningens bedömning
Få barn ur föreningens målgrupp studerar vidare efter högstadiet, mycket få går ut gymnasiet. Det kan därför
behövas extra läxhjälp för barnen då få föräldrar har kunskaper i hur de kan hjälpa barnen med läxor. Går en elev
inte ur skolan finns större risk att hamna i utanförskap i samhället på olika sätt.
Angående kostnader så ses det som rimligt att föreningen kan erbjuda fika på träffarna så att barnen kan komma
direkt från skolan. Arbetet i övrigt sköts ideellt men de ansöker också om transportkostnader då föreningen hämtar
flera av familjerna, detta bedöms inte ingå i de kostnader som förvaltningen stödjer. De ansöker också om i-pads
och datorer, detta ska inte heller organisationsbidraget användas till.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan om organisationsbidrag med 100 000 kr för
kostnader för ersättningar för lärare samt andra kostnader för läxläsningen så som fika.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

278 000

400 000

1 000 000

400 000

RFSL Malmö
Stora Nygatan 18
http://www.rfsl.se/malmo/

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
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Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

385 901 Personalkostnader:
192 348 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0

Målgrupp
Homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter som bor framförallt i
Malmö men även resten av Skåne. Detta inkluderar människor i alla åldrar och från olika bakgrunder.
RFSL Malmö fungerar också som en HBTQ-resurs och kunskapskälla för Malmös befolkning som helhet.

Syfte med organisationen – enligt stadgar
RFSL Malmö är en avdelning inom RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter. RFSL Malmö är partipolitiskt och religiöst obunden. Avdelningens syfte och ändamål är att
verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor,
oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, har
lika rättigheter och skyldigheter, lika värde samt lika möjligheter att leva och verka.
Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamhet, i den mån
avdelningen har möjligheter och resurser till det, för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt personer med
queera uttryck och identiteter.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
RFSL Malmö ansöker om 1 000 000 kronor för kostnader för föreningens baskostnader så som del i anställning,
hyra och administration för att kunna bedriva sin ordinarie verksamhet gentemot medlemmar.
Föreningen driver även opinionsbildande arbete och visst utbildande arbete i skolor och på andra arenor. De vill
ytterligare utveckla arbetet i skolorna under 2019. RFSL Malmö vill även driva ytterligare verksamhet gentemot
nyanlända unga HBTQ- personer. De hänvisar även till att eftersom organisationen Noaks Ark har lagt ner sin
verksamhet i Malmö så finns det enligt RFSL Malmö ett behov av att starta mer arbete inom hiv-prevention och
testning.

Redovisad verksamhet 2017
RFSL Malmö driver ett antal olika samtalsgrupper och satsningar i Malmö, de har sin mötesplats på Stora Nygatan.
Föreningen redovisar följande verksamheter under 2017: Newcomers (för asylsökande HBTQ personer). Radio
RFSL, regnbågskören, regnbågsteatern, Stolta föräldrar, en grupp för anhöriga till transpersoner, HBTQ
seniorgrupp och medlemsmöten. Föreningen har även startat en grupp för HBTQ nyanlända ungdomar -RFSL
Newcomers Youth. Newcomers har fika en dag i veckan i möteslokalen och svenskundervisning två dagar i veckan
med 20 – 40 deltagare varje tillfälle. De har också efter mötena ett afterwork-café där alla Malmöbor är välkomna.
Föreningen menar att det höjda bidraget till föreningen har inneburit en större säkerhet och möjlighet att långsiktigt
planera i organisationen. Föreningen har också ett antal utflykter/aktiviteter för medlemmarna under året.

Förvaltningens bedömning
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Föreningen har under 2018 fått ett höjt bidrag från arbetsmarknad- och socialnämnden på prov för att
deltidsanställa en person som kan arbeta med det administrativa och organisera det ideella arbetet i föreningen. De
har också erhållit medel från Länsstyrelsen under 2018 och har på så sätt höjt sina totala intäkter rejält under 2018.
Föreningen fick medel från Länsstyrelsen Skåne (Tidigare Insatser för arbete med Asylsökande) för att arbeta med
ett projekt med asylsökande i Malmö.
Arbetet RFSL Malmö gjort under 2018 är mer organiserat och förvaltningen ser att ökningen i bidrag har skapat en
större trygghet i planering och utförande av arbete i föreningen. De har gått från att vara en helt ideellt driven
förening till anställning av 1.5 personer under 2018 och delar av 2019. De kommer även att anställa en person till
från och med hösten 2018 i en ”extratjänst” som bekostas av arbetsförmedlingen. Detta kräver professionalitet och
en styrelse som fungerar väl. Förvaltningen har löpande kontakt och uppföljning med föreningen och ser positiva
resultat av de förändringar som skett.
Förvaltningen bedömer mötesplatsen som viktig för målgruppen. Flera av verksamheterna kompletterar insatser
som görs av Malmö stad, inte minst för de nyanlända ungdomarna. Den samlade utåtriktade verksamheten är också
angelägen. Arbetet med hiv-prevention och testning faller dock inom Region Skånes ansvar.
Förvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 400 000 kr för del i hyra, anställning, aktiviteter och övriga mötesoch administrativa kostnader.

Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

90 000

100 000

672 000

150 000
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United Sisters, Fryshuset
Sofielundsvägen 1
www.unitedsisters.fryshuset.se

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Kommunstyrelsen

Region Skåne
Länsstyrelsen Skåne
BRÅ

200 000
375 000
230 000

677 000

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

1 939 914 Personalkostnader:
157 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

1 462 266
2,5
0

Målgrupp
United Sisters vänder sig till tjejer mellan 12 och 20 år. En del av den särskilt utsatta målgruppen i verksamheten
tillhör gruppen nyanlända där United Sisters uppger att de ser att många mår psykiskt dåligt på grund av bland
annat stress, oro eller trauman kopplade till asylprocessen. Vidare har de med interna strategier nått en större andel
kvinnor med utländskbakgrund, HBTQ-personer och individer som lever i hederskontext där de vet att det finns en
ökad risk att utsättas för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Syfte med organisationen – enligt stadgar
United Sisters har inga egna stadgar då de inte är en förening men deras mission är ”vi skapar trygga rum för
självreflektion, bygger gemenskap, uppmuntrar aktörskap, skapar opinion och stöttar tjejer i utsatta situationer”.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
United Sisters söker medel för verksamhet i Malmö, framförallt gällande två spår. Dels det individuella stödet som
de erbjuder tjejerna genom sin coachverksamhet och dels gruppsamtal och gruppaktiviteter. Båda verksamheterna
syftar till att stärka och stötta tjejer som befinner sig i utsatta situationer. De träffar många tjejer som har problem
med våld eller hot i hemmet och majoriteten av deras besökare har också psykosociala problem.
I Malmö planerar United Sisters att ha minst tolv grupper under året och de satsar på att få till 40 coach-par.
De ansöker om medel för en samordnare av verksamheten, hyra, administrativa kostnader, öppna möten och
aktiviteter.

Redovisad verksamhet 2017
De flesta som ingår i verksamheten blir rekryterade från kuratorn på skolor och av socialsekreterare som hänvisar
tjejer till verksamheten. United Sisters arbetar också mycket med att ta fram strukturerade metodmaterial och håller
föreläsningar och utbildar personal (bland annat Köpenhamns kommuns) i sitt normkritiska material.
De har under året fortsatt med sin gruppverksamhet och sin coaching-verksamhet. Gruppverksamheten är cirka tio
tjejer som sätts ihop och som träffas en gång i veckan. Där får de tillsammans med ledare samtala om olika ämnen
så som kärlek, familj, hälsa, stress, sex osv och även göra övningar och lekar kopplade till de ämnen som talas om.
Ibland är grupperna på skolor efter skoltid för att några tjejer inte har möjlighet att ta sig någonstans på kvällarna på
grund av begränsande normer kopplade till heder.
Coachverksamheten går ut på att en tjej kopplas ihop med en coach – en volontär. Varje år har de minst 20
”coachpar” paren kommer fram till mål för tjejerna som till exempel kan vara att hantera stress, aggressioner,
upphöra med destruktivt beteende etc.

Förvaltningens bedömning
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United Sisters har funnits länge i Malmö stad, de är väletablerade och har ett stort förtroende inom målgruppen.
Deras metoder är väl anpassade efter målgruppen och många av de tjejer som de har kontakt med kommer
refererade från socialtjänst och kuratorer på de skolor som United Sisters besöker. Föreningen bygger på
långsiktighet i relationerna till ungdomarna och arbetar med förtroendeskapande, där de lättare kan fånga problem
som svårigheter i skolan, tillitssvårigheter till andra vuxna, isolering eller annat som kan vara tecken på att den unge
lever med våld i hemmet. Föreningen säljer också utbildningar men kan i dagsläget inte enbart finansieras genom
detta.
United Sisters bedöms komplettera socialtjänsten på flera sätt och har ett stort förtroende bland många unga tjejer i
staden. De möter en grupp som ibland kan vara svår för myndigheter att nå. Medlen ska gå till del i samordnares
tjänst och hyra samt administrativa kostnader och aktiviteter.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 150 000 kr för verksamhetsåret 2019, en
höjning med 50 000 kr för den ökade verksamhet som föreningen visar i sin redovisning.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Besöksadress:
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VSFB Malmösektionen av Vi Som
Förlorat Barn
Albinsrog.5a vån 17

2017

2018

2019

2019

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

20 000

20 000

59 600

20 000

Hemsida:

www.vsfb.se

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

20 000 Personalkostnader:
0 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp
Föräldrar, syskon över 18 år och övriga anhöriga som förlorat barn/syskon genom dödsfall.

Syfte med organisationen – enligt stadgar
Att stödja föräldrar och övriga anhöriga, som förlorat barn genom dödsfall. Att upprätta gemenskap och stöd i
mötet med människor i samma situation. Att informera olika instanser i samhället om föreningen och ge
vägledning om hur anhöriga bör bemötas vid förlusten av barn.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
VSFB söker medel för sin helt ideellt drivna verksamhet som i nuläget inte har någon lokal utan ses i
medlemmarnas hem. Föreningen har stödmöten varje vecka och anordnar också aktiviteter för medlemmar. De
söker framför allt medel för tryckning av skrifter från sin skrivarcirkel, gravsmyckningskvällar minnesgudstjänst,
möteskostnader, administrativa kostnader, kontorsmaterial, brevporto, utbildning av stödpersoner -vilket medför
resa till Göteborg med övernattning, sommaravslutning, adventsavslutning, layoutprogram till skrivarstugan,
banktjänst, skrivare, betonggjutning, lokalhyra för samtalsträffar.
De söker en ny lokal som kommer att innebära ökade kostnader för verksamheten om det blir aktuellt. Lokalen ska
användas för samtalsträffarna och till aktiviteter. I dagsläget har inte VSFB någon lokal utan ses hemma hos
medlemmarna.

Redovisad verksamhet 2017
Medlemmarna har under 2018 samtalsträffar ungefär en gång i veckan. De anordnar också blomsterbindning till
gravar och deltar i vissa fall på minnesgudstjänster i Svenska kyrkan.
De har också under året åkt på en del utbildningar i att vara stödperson som VSFB Göteborg anordnar. De har
också hållit i ABF-stödda skrivarcirklar. Cirka 50 familjer är medlemmar i föreningen.

Förvaltningens bedömning
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Vi som förlorat barn är en kamratstödjande förening för föräldrar som har förlorat barn. De bedriver stödjande
verksamhet varje vecka i form av samtalsträffar i grupp. Föreningen är helt ideell. De har ingen lokal utan har sina
träffar hemma hos medlemmar. De medel de söker är främst för administrativa kostnader samt för utbildningar av
”stödpersoner” som sedan kan vara stöd till personer i akut sorg. Stödet är långsiktigt och betydelsefullt för många
av medlemmarna.
De ansöker om 59 600 kr men en del i summan ska enligt ansökan gå till resor till Göteborg, förvaltningen
bedömer dock att organisationsbidraget snarare ska gå till stödverksamheten i Malmö.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 20 000 kr för den lokala verksamheten i
Malmö, för administrativa- och möteskostnader.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

25 000

40 000

207 792

40 000

Malmö Ungdomscentral
Ystadsgatan 53
www.malmoungdomscentral.se

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

Institutet för språk och folkminnen
105 000 kulturrådet
MUCF
Riksantikvarieämbetet

150 000
40 000
183 468
120 000

738 468 Personalkostnader:
25 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

77 963
1 deltid

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

Målgrupp
Föreningen arbetar med alla unga men med särskild fokus på romska barn och ungdomar samt alla unga som
upplever eller är i riskzon att uppleva våld i nära relation.

Syfte med organisationen – enligt stadgar
Föreningens syfte är att organisera och hjälpa ungdomar från Malmö och Skåne att organisera sig själva, få hjälp
med olika frågor kring föreningslivet, danscirklar, olika projekt och för att hjälpa ungdomar att förverkliga sina
drömmar oavsett nation, religion och etnisk tillhörighet. Föreningen jobbar med barn och unga och för dem.
Två särskilda grupper som föreningen riktar sitt arbete lite extra mot är:
1) Romska barn och ungdomar. Verksamheten bidrar till att öka deras självkänsla och självförtroende,
motverka rasism, stärka deras identitet, kultur och språk.
2) Alla barn och unga som upplever eller är i riskzon att uppleva våld i nära relationer. Arbetet handlar om att
informera både barn och vuxna om Sveriges lagar och regler, samt var de kan vända sig för att få hjälp.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Föreningen arbetar med alla unga men med särskild fokus på romska barn och ungdomar samt alla unga som
upplever eller är i riskzon att uppleva våld i nära relation. När det gäller läxläsningen fokuserar de på romska barn
och där gruppen bosniska romer och arli romer.
Malmö Ungdomscentral söker medel för att bedriva föreläsningar på SFI om våld i nära relation. De har gjort
undersökningar på SFI skolor och menar att det inte pratas om detta i undervisningen. De vill under 2019 besöka
tolv skolor och komma två gånger i månaden till skolorna. De vill förhindra, informera och förebygga våld mot
barn och kvinnor. En av de anställda i föreningen arbetade tillsammans med ATIM ungdoms- och kvinnojour
under 2011 och höll flera föreläsningar om detta på SFI.
Föreningen söker också medel för kompetensutveckling om den nationella minoriteten romer, en utbildning som
har utförts på skolor till elever och lärare. En liten del av bidraget ska också gå till hyra och administration.
Läxhjälpen kommer att fortsätta under nästa år, de fokuserar på bosniska och arli romer som föreningen menar har
särskilda behov av läxhjälp då få går ut gymnasiet. Föreningen har också särskilt goda kontakter inom de grupperna.
Deras mål med läxhjälpen är att förbättra skolgången och förändra synen på utbildning och skola för att en
långsiktig förändring ska kunna ske.
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Redovisad verksamhet 2017
Föreningen har under 2017 gjort en mängd insatser, framförallt gällande det romska språket och olika dialekter.
De beviljades organisationsbidrag för läxhjälp under 2018 där de redovisar att de har hållit i läxhjälp en gång i
veckan under fyra månader (april-maj och oktober-november). 13 olika barn har deltagit från fyra olika skolor. De
har även besökt Malmö museer som avslutningsaktivitet med ungdomarna.

Förvaltningens bedömning
Föreningen bedöms göra ett positivt arbete med sin läxhjälp till barn i den romska minoriteten. Det är relativt liten
verksamhet som redovisas i läxläsningen. De har dock tydliga mål med sin verksamhet och de är utbildade lärare
som håller i läxläsningen.
Föreningen har tidigare fått bidrag för sitt arbete inom minoritetssatsningar från kommunstyrelsen, men har i år
inte beviljats de medlen. De erhåller också kulturstöd med 105 000 kr från Malmö stad.
Enligt nämndens riktlinjer för bidragsgivning kan bidrag inte beviljas för verksamhet som inte har startat.
Verksamheten måste ha funnits under ett år för att kunna erhålla bidrag. Därför ser förvaltningen att föreningen
inte kan beviljas medel för delen av ansökan som gäller våld i nära relation på SFI skolor.
Förvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 40 000 kr för kostnader för läxläsning och stöd till romska elever.
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