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Uppgifter om organisationen
Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Föräldraföreningen mot narkotika
(FMN) Malmö
Hallingsgatan 6B
217 63 Malmö
www.fmn.nu

2017

2018

2019

2019

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

270 000

270 000

270 000

270 000

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

Stiftelsen Trolle Hervander
Region Skåne

150 000
200 000

3 631 804 Personalkostnader:
256 054 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

2 041 999
4

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

Målgrupp
FMN Malmö vänder sig i första hand till föräldrar och anhöriga som har missbruk i sin familj eller i sin närhet.
Målgrupp består även av ungdomar som organisationen träffar då de genomför drogtestning och när de är ute och
föreläser på skolor. Organisationen vänder sig även till lärare och andra vuxna som möter ungdomar.

Syfte med organisationen – enligt stadgar



Att ge hjälp och stöd till föräldrar och anhöriga som har missbruk i sin familj eller i sin närhet.
Att förmedla kunskap och insikt i hur föräldrar och anhöriga kan påverka den som lever med missbruk att
upphöra med sitt missbruk.
Att verka för effektivisering av missbruksbekämpning och förbättra situationen för alla inblandade.
Att påverka beslutande organ och bedriva opinionsarbete med syfte att familjer med missbruksproblem ska
kunna få ett meningsfullt bistånd.




Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
FMN Malmös verksamhet består av anhörigstöd samt förebyggande arbete. Anhörigstöd ges bland annat genom
kostnadsfria rådgivningssamtal. Rådgivningssamtalen ges inom kort efter att första kontakten har tagits och är
enskilda samt bygger på personliga möten. Anhörigstödet ges även genom självhjälpsgrupper/gruppmöten
kvällstid, en gång i månaden. Det senaste året har organisationen bjudit in föreläsare till gruppmötena, ex. från
socialtjänsten eller anhöriga till personer som lever med missbruk. FMN Malmö arrangerar även anhörighelger. Allt
anhörigstöd är kostnadsfritt.
Det förebyggande arbetet består av föreläsningar och informationsinsatser. Insatserna riktar sig främst till elever,
skolpersonal och föräldrar men föreningen deltar också på mässor och event där de informerar om föreningens
arbete. Organisationen erbjuder drogtestning för ungdomar, ofta i samarbete med socialtjänsten.

Redovisad verksamhet 2017
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FMN Malmö får stöd från flera kommuner i Skåne, olika stiftelser samt från Region Skåne. Under 2017 har
organisationen bedrivit både anhörigstöd och förebyggande arbete. De har erbjudit 449 kostnadsfria rådgivningar,
hållit i fyra ringmöten/gruppmöten samt arrangerat en anhörighelg.
Organisationen arbetade även med drogtestning och FMN uppger att drogtesterna ofta är aviserade av
socialtjänsten. Testresultatet är många gånger en komponent i socialtjänstens utredning. Under 2017 genomförde
FMN 7 816 drogtester vilket är en ökning med 2 223 sedan 2016. Genom sin verksamhet och dagliga kontakt med
ungdomar uppger verksamheten att de har god inblick i ungdomars vardag när det gäller droger och
drogförebyggande arbete.
Förutom ovanstående arbetade FMN under 2017 med att bjuda in socialtjänsten till studiebesök i sin verksamhet,
att delta på föräldramöten som har initierats av skolor samt med att utveckla sin hemsida.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser att FMN erbjuder stöd för både föräldrar, andra anhöriga samt
ungdomar. De utför drogtester på beställning av socialtjänsten och har kontakt med behandlingshem som ett led i
respektive beställares utredning. De erbjuder även socialtjänsten att komma på studiebesök i deras lokal. FMN
utgör därmed ett viktigt komplement till förvaltningens insatser och är en välfungerande förening som har ett gott
samarbete med flera aktörer. Under de senaste åren har verksamheten ökat när det gäller kostnadsfria rådgivningar
och drogtester.
Under 2016 sålde föreningen en kursgård där de höll anhörigkurser och anhörighelger. Med anledning av detta har
föreningen redovisat ett överskott de senaste två åren. Eftersom ett krav för organisationsbidraget är att föreningen
ska vara i behov av bidraget har förvaltningen haft dialog med föreningen om att överskottet behöver användas i
större utsträckning tills nästa år. Föreningen uppger att de framöver kommer att använda delar av överskottet till att
hyra in sig för att bedriva verksamheten med anhörighelger, renovering och uppfräschning av sina lokaler samt
kompetensutveckling för personal. Förvaltningen avser att följa upp detta med föreningen under året.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 270 000 kr för föreningens verksamhet
i Malmö, både för rådgivning och opinionsbildande arbete.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

76 000

76 000

118 000

76 000

Hemsida:

Gatutidningsförsäljarförening i Skåne
Bredgatan 8
211 30 Malmö
Saknar hemsida

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

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

Personalkostnader:
0 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp
Gatutidningsförsäljarföreningen i Skåne vänder sig främst till personer som är registrerade försäljare av en
gatutidning i Skåne, exempelvis Faktum. Föreningen driver även opinionsarbete med fokus att förändra bilden av
vad det innebär att vara en hemlös person, till en mer positiv sådan. Detta kan exempelvis ske genom studiebesök
eller föreläsningar.

Syfte med organisationen – enligt stadgar


Att aktivt verka mot utanförskap och arbeta för att stödja hemlösa och socialt utstötta personer genom
hjälp till självhjälp.
Att arbeta med individer som har gjort ett aktivt val att förändra sina liv, t.ex. genom att bli certifierad
försäljare av en gatutidning som är medlem i INSP (International Network of Street Papers).
Att erbjuda försäljarna stöd och hjälp i sin strävan att lämna ett liv i socialt utanförskap.




Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Föreningens verksamhet syftar till att skapa social gemenskap för målgruppen genom olika aktiviteter. Föreningen
lyfter fram att den som är bostadslös och/eller socialt samt ekonomisk utsatt ofta saknar möjligheter att kunna ta
del av kulturella och sociala aktiviteter. Besöka konsert, bio eller teater, fotboll eller grilla på stranden blir en
omöjlighet. Föreningen vill därför förverkliga detta för medlemmarna och ansöker om medel till sådana aktiviteter.
Varje år åker föreningen till Göteborg för att medverka på Faktumgalan och under 2019 planerar föreningen att
besöka gatutidningen Situation som finns i Stockholm. Föreningen beskriver hur denna typ av möten med andra
gatutidningsförsäljare gagnar medlemmarna och för att kunna göra denna resa ansöker föreningen om en högre
summa än tidigare år. Under 2018 har föreningen bildat en teatergrupp som träffas en gång i veckan i ABF:s lokal
tillsammans med en teaterledare. Under 2019 är målet att sätta upp en föreställning för allmänheten. Under 2019
planerar föreningen dessutom att fortsätta arbetet med att få fler medlemmar och ett särskilt fokus kommer att ligga
på tidningsförsäljare som är EU-medborgare.
Utöver ovanstående planerar föreningen att under 2019 fortsätta vara delaktiga i debatten kring hemlöshet och
socialt utanförskap. Bidraget ska även användas till löpande kostnader såsom telefon, kontorsmaterial och porto
samt måltider i samband med medlemsmöten.

Redovisad verksamhet 2017
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Under 2017 bedrev Gatutidningsförsäljarföreningen i Skåne sin verksamhet som planerat och allt arbete sker ideellt.
Föreningen arrangerade sociala aktiviteter för sina medlemmar så som att se på fotbollsmatcher, gå på bio, teater
och musikal. Oftast deltar cirka åtta - tio personer på de sociala aktiviteterna.
Under 2017 deltog Gatutidningsförsäljarföreningen på en julfest i Göteborg tillsammans med andra
gatutidningsförsäljare. 15 medlemmar från föreningen deltog. Under året besökte även föreningen Oslo och
gatutidningen Erlik Oslo som ingår i ett internationellt nätverk för gatutidningar. Nio medlemmar deltog på resan
till Oslo.

Förvaltningens bedömning
Gatutidningsförsäljarnas förening erbjuder sina medlemmar social gemenskap och kamratskap. Föreningen erbjuder
en plattform för personer som säljer gatutidningar och såväl den sociala gemenskapen som det opinionsbildande
arbetet är viktigt för föreningen.
Medlemmarna får möjlighet att delta i olika forum där de utbyter kunskap och erfarenheter i rollen som
gatutidningsförsäljare. De får också möjlighet att delta i den offentliga debatten kring bland annat hemlöshet och
andra frågor som engagerar föreningen. Föreningen arbetar även med att vara ute och informera om sin
verksamhet, exempelvis ska de under hösten 2018 besöka socialtjänstavdelning Väster för att informera om Faktum
och föreningens verksamhet.
En stor del av föreningens kostnader gick under 2017 till resor och logi. Förvaltningen ser att studiebesöken ger ett
stort mervärde för medlemmarna. Samtidigt bedömer förvaltningen att organisationsbidraget framför allt ska gå till
administration och sociala aktiviteter för medlemmar. Förvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 76 000 kr.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

528 000

528 000

575 000

528 000

Spelberoendes förening
Olof Palmes plats 1
www.spelberoende.se

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

Region Skåne

400 000

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

:::::: Personalkostnader:
125 749
Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

898 574
2

Målgrupp
Spelberoende och deras anhöriga.

Syfte med organisationen – enligt stadgar
Syftet med organisationen är:
 Sprida information om spelberoendets orsaker, konsekvenser, uttrycksformer, behandling och möjliga
hjälpinsatser.
 Informera och stödja spelberoende personer, deras anhöriga samt informera andra berörda.
 Förebygga spelandets psykosociala skadeverkningar särskilt bland barn och ungdomar.
 Kritiskt granska marknadsföring av olika spelformer samt verka för information till beslutsfattare.
 Följa och initiera forskning och behandling inom området spelberoende samt sprida denna.
 Skapa förutsättningar för resurspersoner och styrelserepresentanter.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Föreningen söker bidrag för sin ordinarie verksamhet som bygger på kamratstöd, individuellt stöd, gruppsamtal och
en telefonlinje till hjälp för personer som har problem med ett spelberoende och deras anhöriga.
De utbildar stödpersoner som håller i gruppsamtalen som sker på kvällstid. De anställda arbetar med att hålla en
stödlinje öppen, att arbeta utåtriktat genom utbildningsinsatser och föreläsningar i skolor och på arbetsplatser. De
samverkar också med behandlingscenter och andra som möter personer som har spelmissbruk.
Föreningen söker medel för del i lön samt för kostnader i samband med utåtriktad opinionsbildande verksamhet i
staden så som föreläsningar för vårdpersonal, skolor, sociala myndigheter mm.

Redovisad verksamhet 2017
Spelberoendes förening har gruppmöten för spelmissbrukare och deras anhöriga varje tisdagskväll och de flesta
torsdagarna. De har även haft kvinnogrupper en torsdag i månaden på prov under året. Vid behov har de också
haft en grupp för datorspelsberoende.
Föreningen har haft utåtriktad verksamhet genom flera föreläsningar bland annat på kommunala verksamheter så
som Avenboken och Öppenvårdshuset Gustav, där träffar de också många av sina framtida medlemmar. De har
också stödsamtal på telefon och i sin lokal i Malmös Folkets hus. I Malmö hade de 121 sådana samtal under 2017.
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De utbildar också resurspersoner som stöttar medlemmar och håller i kvällsmöten, dessa erhåller utbildning och
individuellt stöd. De har under året också med stöd från Region Skåne öppnat upp ny verksamhet i Hässleholm.

Förvaltningens bedömning
Föreningen bedöms välfungerande och unik i staden med gedigen erfarenhet av att arbeta med spelmissbruk. De
fungerar som ett alternativ och komplement till Malmö stads verksamheter för personer med spelmissbruk. När en
person har genomgått behandling, till exempel på Öppenvårdshuset Gustav, kan denna ofta hjälpas av ett
långsiktigt kamratstöd som tar vid efter behandlingens slut. Föreningen har många besökare till gruppverksamheten
och tar emot många hjälpsökande och anhöriga i sin individuella rådgivning.
Föreningen bedriver också ett utåtriktat opinionsbildande arbete som bland annat yrkesverksamma och skolelever
får ta del av. Denna del av verksamheten är också viktig ur förebyggande perspektiv.
Spelberoende är sedan januari 2018 en missbruksdiagnos enligt socialtjänstlagen vilket innebär att kommunerna har
fått ett ökat ansvar att erbjuda hjälp och stöd till spelmissbrukare och deras anhöriga som ofta också drabbas hårt.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 528 000 kr för del i anställning, hyra,
löpande kostnader och administration.
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Uppgifter om organisationen
Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Räddningsmissionen/Malmö
international church
Upplandsgatan 8
214 29 Malmö
www.raddningsmission.se

2017

2018

2019

2019

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

61 000

61 000

106 000

61 000

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

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

Personalkostnader:
63 956 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

82 417

0
0
0

Målgrupp
Personer som lever med eller har levt med missbruk, personer som lever i hemlöshet, människor i utsatthet och
ensamma i alla åldrar och oavsett etnisk bakgrund.

Syfte med organisationen – enligt stadgar



Att praktiskt hjälpa personer i hemlöshet, missbruk och människor i utsatta situationer.
Att inspirera till, utrusta för och organisera volontärarbete för detta syfte samt nätverka med myndigheter,
kyrkor och andra hjälporganisationer för att påverka den sociala situationen i Malmö.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Räddningsmissionens verksamhet är främst en volontärorganisation som uppmuntrar till medmänskligt
engagemang. Verksamheten består av bland annat uppsökande arbete, volontärsutbildning och en kamratstödjande
mötesplats. På mötesplatsen håller verksamheten café en kväll i veckan och bjuder på gratis soppa, smörgås och
kaffe. I sitt uppsökande arbete skänker Räddningsmissionen bland annat matkassar med livsmedel och
förnödenheter till behövande.
Under 2019 planerar Räddningsmissionen att fortsätta hålla öppet mötesplatsen och caféet en kväll i veckan. De
planerar också att fortsätta sitt arbete med att uppmuntra till volontärengagemang och förmedla matkassar med
livsmedel och hygienartiklar. Räddningsmissionen arbetar även med att bygga individuella relationer med
mötesplatsens besökare och erbjuda gemenskap, uppmuntran och förtroende. Under 2019 planerar
Räddningsmissionen att starta en insamling för en buss som ska kunna transportera varor samt vara till hjälp i
arbetet med de behövande som organisationen möter.
Räddningsmissionen bedriver en stor del av sin verksamhet i sina lokaler på Upplandsgatan i Malmö. Lokalen är
enligt organisationen väletablerad och en central del i verksamheten. Medlen som Räddningsmissionen ansöker om
ska liksom tidigare år gå till lokalkostnader.

Redovisad verksamhet 2017
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Räddningsmissionen har under 2017 bedrivit social verksamhet i sina lokaler på Upplandsgatan i Malmö. På
torsdagskvällar har organisationen bjudit på mat och gemenskap för besökare. Under vintertid bjöd de på soppa
och under sommaren har de grillat korv i parken utanför. I lokalen har de även samlat och rustat volontärer. De
flesta besökare som kommer till Räddningsmissionen är bostadslösa och har eller haft någon form av
missbruksproblematik. Även EU-migranter och andra personer som lever i utsatthet och ensamhet besöker
verksamheten.
Förutom verksamheten i lokalen har organisationen haft ett uppsökande team ute i Sofielund där de har bjudit på
fika. Under åren fortsatte de även att utveckla sitt arbete med att dela ut matkassar till behövande varje vecka.
Organisationsbidraget är RMM:s största finansiering och bidraget går till lokalkostnader. Förutom
organisationsbidraget får RMM ekonomiskt stöd från privatpersoner samt gåvor från exempelvis bagerier och
restauranger.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Räddningsmissionen bedriver en etablerad och strukturerad
verksamhet som sker helt ideellt. I samtal med förvaltningen uppger föreningen att tio till trettio besökare deltar
varje torsdagskväll när föreningens volontärer serverar hemlagad mat. Under veckans övriga dagar brukar det oftast
finnas någon medlem i lokalen som kan ta emot individuella samtal eller dela ut en matkasse. Vid enstaka tillfällen
brukar Räddningsmissionen även ha besök av exempelvis frisör, sjuksköterska och tandsköterska som kan ge
kostnadsfri hjälp till föreningens besökare.
Föreningens besökare har ofta alkohol- eller narkotikamissbruk, många är ensamma, fattiga och söker gemenskap
som inte involverar alkohol och narkotika. Föreningen har nolltolerans mot droger men försöker alltid att etablera
en kontakt med alla hjälpsökande. Relationsskapandet är viktigt för föreningen då de ser det som ett mer långsiktigt
arbete med att erbjuda uppmuntran och alternativ till besökarna. Matkassarna blir i förhållande till detta ett sätt att
skapa kontakt.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 61 000 kr för lokalkostnader,
administration och andra kostnader i samband med caféverksamheten.

9

Uppgifter om organisationen
Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Kamratföreningen Nya Utmaningen
(NU)
Helsingborgsgatan 1
211 54 Malmö
Saknar hemsida

2017

2018

2019

2019

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

39 000

40 000

40 000

40 000

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

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

41 400 Personalkostnader:
6000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

Målgrupp
Alla människor som befinner sig i någon form av utanförskap.

Syfte med organisationen – enligt stadgar




Att vara en stödförening för människor i utanförskap.
Att verka för människors lika värde och vara en drogfri mötesplats för människor som kan forma
gemensamma mål och tillsammans skapa ett program med aktiviteter.
Att samverka med andra föreningar som delar deras värdegrund.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Kamratföreningen NU disponerar en lokal i RFHL:s lokaler på Almbacksgatan i Malmö. Föreningen har öppet i
lokalen på tisdagar mellan 16.00 och 19.00 samt vid andra tillfällen då inte RFHL använder den. I lokalen kan
medlemmarna träffas för gemenskap och delaktighet. Föreningen anordnar även sociala aktiviteter så som
biobesök, grillkvällar, bowling samt julfest och sommaraktiviteter.
Under 2019 planerar Kamratföreningen NU att bedriva verksamheten på samma sätt som tidigare. Föreningen
planerar också att sprida kunskap om föreningen och öka medlemsantalet samt fortsätta samarbeta med RFHL,
Sällskapet Länkarna, Qvinnokulan och RSMH. Under 2018 arbetar de med att ta fram en broschyr om sin
verksamhet som de kan sprida.
De ansökta medlen ska gå till lokalkostnader, kostnader för mötesplatsen och sociala aktiviteter samt
kontorsmaterial.

Redovisad verksamhet 2017
Kamratföreningen NU hade under 2017 öppet på tisdagskvällar mellan 16.00 och 19.00 i sin lokal. På mötesplatsen
träffades medlemmarna för att ta en fika och prata. NU uppger att detta är en viktig del av verksamheten. Förutom
att medlemmarna kan träffas under dessa tillfällen har föreningen även anordnat aktiviteter för medlemmarna så
som biobesök, restaurangbesök, besök på konstmuseet Louisiana, julfest samt grillfest tillsammans med RFHL,
RSMH, Qvinnokulan och Länkarna. Föreningen har även deltagit i ett nystartat brukarråd för ökat brukarinflytande
i Malmö stad.
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Organisationsbidraget har gått till medlemsaktiviteter och lokalkostnader.

Förvaltningens bedömning
Kamratföreningen NU är en fortsättning av ett treårsprojekt som finansierades av Europeiska socialfonden och
avslutades i april 2012 varpå föreningen skapades. Syftet med projektet var att hitta möjligheter för arbete och
utbildning för målgruppen som i det mesta består av personer som har varit i missbruk eller psykisk ohälsa.
Kamratföreningen NU erbjuder sina medlemmar kravlös gemenskap och kamratskap. Föreningen uppger att det
alltid är en öppen och respektfull stämning på tisdagskvällarna och under de sociala aktiviteterna.
Kamratföreningen NU har kontakt och samarbeten med flera andra föreningar som möter en liknande målgrupp.
De uppger även att de har kontakt med socialtjänsten i Malmö genom att behandlingshem för personer med
missbruk sprider information om föreningens verksamhet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 40 000 kr för medlemsaktiviteter och
lokalkostnader.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

559 000

559 000

1 214 620

520 000

Hemsida:

Kamratföreningen Comigen
Sofielundsvägen 13
214 25 Malmö
www.comigen.com

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

68 939

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

1 260 888 Personalkostnader:
320 211 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

736 981
3
1

Målgrupp
Människor i all form av utanförskap, men främst personer som har haft en problematik med droger, alkohol och
kriminalitet.

Syfte med organisationen – enligt stadgar



Att verka för nykterhet och drogfrihet samt demokrati och jämställdhet.
Föreningens värdegrund är alla människors lika värde och föreningen vill motverka utanförskap och
rasism. Med detta som utgångspunkt vill föreningen skapa en drogfri mötesplats för barn, ungdomar och
vuxna samt samverka med andra föreningar som delar Comigens värdegrund.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Kamratföreningen Comigen vill vara en drogfri och nykter plattform för alla människor som har befunnit sig eller
befinner sig i utanförskap. De driver en mötesplats med bland annat caféverksamhet och möjligheter för
medlemmar att träffas och umgås samt fika för en billig peng. Föreningen arrangerar även aktiviteter så som
grillfester, fisketurer och gemensamt högtidsfirande för sina medlemmar.
Comigen samarbetar med andra föreningar som delar deras värdegrund. Exempelvis gör föreningen Juridikcentrum
regelbundna besök i lokalen för att erbjuda juridisk rådgivning och Anonyma narkomaner hyr en del av föreningens
lokal vid två tillfällen per vecka. Förutom detta samarbetar föreningen med RFHL och RSMH.
Medlen som föreningen ansöker om ska gå till lokalkostnader, caféinköp, sociala aktiviteter, förbrukningsvaror,
administrativa kostnader och löner.

Redovisad verksamhet 2017
Under 2017 arbetade Comigen med att erbjuda aktiviteter för sina medlemmar, exempelvis halloweenfest, julbord,
att gå på fotbollsmatcher samt delta i mulleturnering en gång i månaden. Comigen hade liksom tidigare år
samarbete med föreningen Juridikcentrum som besökte mötesplatsen och erbjöd medlemmarna juridisk rådgivning
varje torsdagseftermiddag. Comigen har även regelbundet hyrt ut delar av sin lokal till bland annat Anonyma
Narkomaner (NA).
Förutom organisationsbidraget fick Comigen in medel genom sin caféverksamhet, medlemsavgifter samt uthyrning
av lokalen.
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Förvaltningens bedömning
Kamratföreningen Comigen driver en etablerad verksamhet och mötesplats i sin lokal i närheten av
Möllevångstorget. Mötesplatsen är öppen för alla personer som lever i utsatthet och vänder sig främst till personer
som har levt med missbruk och lever eller har levt i hemlöshet. Föreningen samarbetar med andra föreningar som
på olika sätt möter och ger stöd till målgruppen, så som Anonyma narkomaner, Comesta och Juridikcentrum.
Under 2016 drabbades Comigen av stora ekonomiska problem. Som ett resultat av detta fick föreningen sitt
organisationsbidrag utbetalt kvartalsvis under 2017 med utökad ekonomisk redovisning. Comigen har sedan dess
infört fler och tydligare rutiner gällande bland annat kvittohantering och inköp samt minskat sin kontanthantering. I
sin redovisning för 2017 uppger Comigen att ekonomin är på rätt väg. Turbulensen kring föreningens ekonomi har
dock fått konsekvenser för föreningens sociala verksamhet så som medlemsaktiviteter och utåtriktat arbete. I samtal
med föreningen uppger Comigen att de ser ett behov av att utöka sitt utåtriktade och uppsökande arbete vilket de
har planer på att göra framöver. De informerar även om att föreningens lokal ska byggas om under året vilket ska
leda till minskade lokalkostnader och mer ändamålsenlig lokal för medlemsaktiviteter. Turbulensen har också lett till
minskat medlemsantal. År 2015 hade föreningen 382 medlemmar och år 2017 hade de 176 medlemmar, i september
2018 uppger föreningen att de har ca 150 medlemmar.
Förvaltningen bedömer att föreningens ekonomiska situation är bättre men att den sociala verksamheten med
aktiviteter för nuvarande och nya medlemmar skulle behöva stärkas och utvecklas. Med anledning av minskad
social verksamhet och minskade lokalkostnader föreslår förvaltningen att tillstyrka Comigens ansökan med 500 000
kr, en minskning på 39 000 kr jämfört med föregående år. Förvaltningen planerar att följa upp verksamhetens
utveckling under året.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

1 050 000

1 100 000

3 800 000

1 250 000

Skåne Stadsmission – Café David
Korsgatan 14
www.skanestadsmission.se

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

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

6 977 877 Personalkostnader:
66 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

4 312 303
11
2

Målgrupp
Till Café David söker sig cirka 180 unika individer dagligen och anledningen till detta varierar. Bostadsbrist,
utanförskap, psykisk ohälsa samt missbruksproblematik är några av de faktorer som kan ligga till grund för
individens utsatthet. Många människor har fallit mellan stolarna i sina myndighetskontakter och beskriver en
situation där de står helt ensamma.
Stadsmissionen beskriver en förändring av vilka de möter på Café David. De möter allt fler deltagare som befinner
sig i strukturell hemlöshet, dvs. de är utan bostad men har ingen tung social problematik. Deltagarna blir av
socialtjänsten hänvisade till att lösa sin situation på egen hand men Stadsmissionen upplever ofta att detta inte är
möjligt på grund av bristande kunskap i tillvägagångssätt, avsaknad av nätverk eller ekonomiska förutsättningar. De
fortsätter också att märka en ökning av äldre deltagare. Deltagare som lever ensamma, isolerade och utan möjlighet
att klara sig själva ekonomiskt.

Syfte med organisationen – enligt stadgar
Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund, som har till ändamål att med egendom som kan
tillfalla stiftelsen bedriva social och diakonal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barns och
ungdomars vård, fostran och utbildning.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Bidraget kommer att användas till Café Davids löpande dagliga verksamhet och till deltagarnas grundläggande
behov i form av mat, kläder, hygien och aktiviteter. Varje dag erbjuds frukost, lunch samt dusch och kläder. Café
David uppmärksammar högtider under hela året och ser till att skapa en gemenskap för de som behöver det allra
mest.
Stadsmissionen beräknar att antalet besökare kommer att vara detsamma under 2019 eftersom lokalen i sig har
begränsningar och kan inte ta emot fler deltagare på samma gång. Personal, kurator, sjuksköterska och läkare finns
tillgång till vid behov. De ansöker om del i löner och andra löpande kostnader för verksamheten.
De vill under 2019 även kunna öka sitt uppsökande arbete mot hemlösa unga individer och äldre individer. Det
uppsökande arbetet drivs i samverkan med MKB.

Redovisad verksamhet 2017
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Café David bedriver dagligen verksamhet. Cafét är öppet och erbjuder frukost, lunch och dusch samt kläder alla
dagar på året. De har högtidsfiranden vid alla stora högtider. Dagligen kommer cirka 100 personer för frukost och
60 - 80 personer varje lunch. Vid högtidsfiranden kommer cirka 150 personer på jul och cirka 75 på nyårsafton.
Nära 33 000 frukostar serverades i Malmö under 2017 och cirka 5 500 planerade individuella stödsamtal hölls.
Förutom den akuta hjälpen och stödet som Stadsmissionen erbjuder har de nu också en verksamhet i nya lokaler i
anslutning till cafét i form av skaparverkstad med generösa öppettider. De anordnar även utflykter och aktiviteter
för sina besökare.
Stadsmissionen arbetar individuellt med deltagarna och försöker erbjuda en aktiv vardag som kan bryta utanförskap
och destruktiva mönster. Som exempel kan också lyftas fram att kuratorn har minst elva besök om dagen i
verksamheten.

Förvaltningens bedömning
Stadsmissionen Skåne driver Café David i Malmö sedan många år och det är den enda verksamheten som är öppen
varje dag på året för personer i hemlöshet, med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Verksamheten är en
välkänd, välbesökt och omtyckt mötesplats med cirka 150 unika besök om dagen. Cafét fungerar även som en plats
där socialtjänst och sjukvård kan få kontakt med individer som annars inte söker sig till myndigheter. Verksamheten
har ett stort behov av utbildad erfaren personal och verksamheten är gåvofinansierad.
Stadsmissionen arbetar både med de basala behov som deltagarna har när de kommer till verksamheten men
arbetar också individuellt med långsiktiga behov för att stärka delaktighet och egenmakt i personernas liv genom att
skapa nätverk för individen bland myndigheter (arbetsförmedling, socialtjänst, psykiatri etc) men också i
föreningsliv och brukarorganisationer.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har undertecknat en avsiktsförklaring med Café David om långsiktig
samverkan för åren 2018 till 2020. Förvaltningens bedömning är att verksamheten är unik och mycket viktig i
Malmö för målgruppen och därför föreslås beviljas med en summa av 1 250 000 kr, en höjning med 125 000 kr för
den stora målgrupp de möter och det omfattande arbete Café David bedriver i Malmö.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

61 000

61 000

300 000

0

Skådebanan Södra Regionen
Rådmansgatan 23 c
www.sodra.skadebanan.se

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

Statens kulturråd
119 000 Kultur Skåne

280 000
226 000

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

1 192 794 Personalkostnader:
65 076 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

515 085
2
1

Målgrupp
Skådebanan arbetar för målgrupper som står längst ifrån kulturen och som har minst möjligheter att ta del av den i
Malmö. Målgrupper såsom:
 Personer med psykisk ohälsa.
 Personer med missbruk eller före detta missbruk
 Personer inom kriminalvården
 Handikapporganisationer
 Publikgrupper på arbetsplatsen, i bostadsrättsföreningen
 Ej svenskfödda kvinnor
 Människor från andra kulturer
 Kulturarrangörer
 Kulturinstitutioner
 Kulturarbetare
 Senior verksamhet, gruppboende

Syfte med organisationen – enligt stadgar

Skådebanan Södra regionens verksamhet tar sikte på all samhällelig kultur och är övertygade om alla människors
rättighet att ta del av detta. Med detta menar Skådebanan all slags kultur utan kommersiellt uppsåt; scenkonst,
musiken, bildkonst, skönlitteratur och film.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Syftet med organisationen är att med hjälp av kulturella projekt och kulturupplevelser hjälpa människor att
utvecklas och känna ett större värde. De anser att tillgång till kultur inte ska begränsas på grund av socioekonomisk
bakgrund, utbildning och geografisk hemort.
Skådebanan förmedlar kring 3000 biljetter till kulturella evenemang per år. Dessa biljetter går framförallt till
organisationer och målgrupper som vänder sig till personer med psykisk ohälsa, personer i eller efter missbruk,
personer som har kontakt på olika sätt med kriminalvården med flera.
De söker medel för anställningar som kan arbeta med:
 Integrationsprojekt med Skånes dansteater och kvinnor i Rosengård om att skapa så kallat tyst disco där
användarna ska ha hörlurar.
 Kultur för seniorer som ska ske på boenden för äldre.
 Kultur och musik-samprojekt med Fontänhuset Skånes medlemmar.
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Redovisad verksamhet 2017
Skådebanan har under 2017 förmedlat en mängd biljetter till kulturella evenemang. De har också vuxit som
förening och driver ett antal projekt för jämlik kultur och liknande.
Den redovisade delen av verksamheten som kan bedömas ingå i nämndens ansvarsområde är samarbeten med
RFHL, Utslussen, KRIS, RSMH, Nya utmaningen NU, Comesta och andra organisationer som verkar för utsatta
och framför allt personer som levt i missbruk, kriminalitet och med psykisk ohälsa. De förmedlar biljetter till
kulturella evenemang för dessa föreningar.
De har också bedrivit projekt tillsammans med Skånedansen och PRO – som inte ingår i nämndens prioriterade
områden. De anordnar också årligen konstvandring och filmvisningar, bland annat på aktivitetshuset.

Förvaltningens bedömning
Skådebanan vill driva och driver ett antal projekt som syftar till att sprida tillgång till kultur i grupper som vanligtvis
inte tar del av den. Föreningen samarbetar med många brukarorganisationer och väldigt många andra
”kulturombud” som förmedlar biljetter till kulturarrangemang. Föreningens medlemmar är andra föreningar och
organisationer.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser positivt på verksamheten och ser en nytta i en jämlik tillgång till kultur
i samhället. Förvaltningen bedömer emellertid att den verksamhet föreningen beskriver i sin ansökan, dvs kulturella
projekt och främjande av jämlik kultur, inte ingår i riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
bidragsgivande inom det sociala området. Föreningen saknar direkta insatser till någon av de prioriterade
målgrupperna för arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag, de vänder sig till föreningar som i sin
tur möter målgruppen.
Föreningens kärnverksamhet bedöms snarare falla inom området för kulturnämndens bidragsgivning.
Föreningen söker medel för anställning i projekt eller insatser för kulturellt evenemang, projekt på boende för äldre
och aktiviteter för Fontänhusets medlemmar. Dessa insatser är i sin tur snarare komplement till
funktionsstödsförvaltningens verksamheter och samarbetsorganisationer.
Förvaltningen föreslår därför ett avslag på ansökan om organisationsbidrag från arbetsmarknads- och
socialnämnden.
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Uppgifter om organisationen
Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

RFHL Malmö (Rättigheter,
Frigörelse, Hälsa, Likabehandling)
Helsingborgsgatan 1
www.rfhl.se/malmo

2017

2018

2019

2019

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

205 000

205 000

250 000

205 000

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

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

1 730 532 Personalkostnader:
274 031 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

1 186 495
4
4

Målgrupp
RFHL vänder sig till alla människor, män och kvinnor som vill verka mot marginalisering och utslagning.

Syfte med organisationen – enligt stadgar
RFHL Malmö primära syfte är att bekämpa missbruk av narkotika och läkemedel.
Föreningen arbetar med förebyggande insatser, kontakt och opinionsbildning, bl.a. genom att organisera människor
med eller utan missbruksproblem. De arbetar även med att påverka människors attityd samt ge kunskaper och
möjlighet att förändra sina liv. RFHL arbetar även för att påverka samhällets politik gällande missbruk och
utslagning i samhället.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Bidraget ska i huvudsak finansiera verksamheten med rådgivning och stödverksamhet i den öppna verksamheten
som bedrivs alla vardagar och vissa helger. De bedriver också telefonrådgivning alla vardagar.
Mötesplatsen ligger på Helsingborgsgatan och är välbesökt av målgruppen. Föreningen anordnar också
högtidsfirande, aktiviteter och besök på idrotts- och kulturevenemang för sina medlemmar. Bidraget kommer att
användas till kostnader som är förenade med verksamheten så som hyra, utvecklingsinsatser i form av utbildning
för anställda och medlemmar, cirkelträffar i inflytandefrågor, aktiviteter för medlemmarna och administration.
Det finns också planer att eventuellt starta med utslussningslägenheter för de som tidigare bott på Comboe (se
beskrivning nedan).

Redovisad verksamhet 2017
Dels driver RFHL sin träffpunkt på Helsingborggatan där också föreningar som QuinnoQulan och föreningen NU
Nya Utmaningen har sin verksamhet.
De har öppet alla veckodagar och ofta på helger också då det anordnas aktiviteter och också är lokalen en möjlighet
att bara komma in och ta en kopp kaffe och prata med andra med liknande erfarenheter. De serverar ibland frukost,
som medlemmarna får ta del av, en start på dagen tillsammans med andra drogfria. Det finns också möjlighet till
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enskild rådgivning. De har cirka 200 medlemmar i dagsläget och cirka 20 besökare i den öppna verksamheten varje
dag.
RFHL bedriver i samverkan med föreningen Comboe ett kollektiv för boende efter missbruk med två anställda
boendestödjare. Comboe startades av medlemmar ur RFHL, de har idag det formella ansvaret för driften av
boendet. Kollektivet består av sex platser och Malmö stad är den stora beställaren av platser, det är nästan alltid
fullt enligt föreningen.

Förvaltningens bedömning
Verksamheten är till för personer som har levt med missbruk och speciellt inriktad på läkemedelsberoende som
enligt flera studier ökar i Malmö. De arbetar i samarbete med Beroendecentrum Malmö och fungerar som ett
komplement till de insatser som finns i staden. Många före detta missbrukande behöver stöd och ett sammanhang i
vardagen för att inte falla tillbaka i missbruk. Därför är RFHLs generösa öppettider och stora utbud av aktiviteter
ett bra komplement efter eventuell behandling, eller som enda hjälp, för att hålla sig i nykterhet och få nya
sammanhang.
RFHL driver också ett boende/stödkollektiv med föreningen Comboe där Malmö stad bokar många av platserna.
De som bott på boendet blir ofta medlemmar i föreningen och har mötesplatsen att vända sig till när de behöver
stöd eller för gemenskap. Organisationsbidraget kan dock bara beviljas till den öppna mötesplatsen, inte till
boendet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 205 000 kr för hyra, del i anställning,
löpande kostnader för mötesplatsen samt aktiviteter för medlemmar.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

60 000

60 000

106 950

80 000

QvinnoQulan
Almbacksgatan 18

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

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

68 550 Personalkostnader:
18 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0

Målgrupp
Våldsutsatta kvinnor, kvinnor i utanförskap, kvinnor med barn, kvinnor med drogproblematik och kvinnor med
psykisk ohälsa.

Syfte med organisationen – enligt stadga
”Vi är en förening som enbart riktar sig till kvinnor, systerskap och demokratisk ordning. En drogfri mötesplats. ”

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Inför 2019 söker Qvinnoqulan medel för vidare arbete med sin mötesverksamhet och stödverksamhet till kvinnor
efter ett liv med missbruk. De har medlemsmöte med aktiviteter en dag i veckan och telefontid två gånger i veckan
där stödsökande kan höra av sig och få råd och stöd och hjälp att hitta till rätt insatser.
Allt arbete de gör är ideellt, medlen de ansöker om är framförallt till möteskostnader, aktiviteter, utbildningar,
administration och hyra. Föreningen finns samverkar med flera föreningar och har också besök på
lågtröskelboenden där de motiverar deltagare till ett liv utan droger.
Qvinnoqulan är en sluten kvinnoförening som enligt stadgarna vill främja systerskap, tillit, förtroende och
gemenskap.

Redovisad verksamhet 2017
Qvinnoqulan har öppet i RFHL:s lokal på Helsingborgsgatan 1, varje torsdag kväll. De betalar hyra till RFHL och
har också ett kontor där. Där har de telefontider mellan 9-11 varje tisdag och torsdag för att de ska kunna ringa och
boka in personliga möten för kvinnor som behöver stöd eller hjälp.
Föreningen erbjuder även sina medlemmar aktiviteter så som pyssel, fotvård, teater och bio via Skådebanan,
studiebesök och utflykter m.m. De har julfirande tillsammans för de som vill.
Qvinnoqulan har utökat sitt samarbete med andra organisationer som arbetar mot liknande målgrupper så som
Länkarna, RFHL, RSMH och arbetar också mer utåtriktat och har på så sätt ökat sitt medlemsantal till 60 aktiva
medlemmar.

Förvaltningens bedömning
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Skälen till att föreningen enbart vänder sig till kvinnor är att många kvinnor som haft missbruksproblematik också
har erfarenheter av våld av män. Föreningen fungerar som en plats där kvinnor kan samtala om erfarenheter och
utmaningar och framtiden och göra saker som de vill tillsammans i en trygg miljö. I Malmö finns det bara en
förening som vänder sig särskilt till kvinnor med missbruksproblematik.
Efter en jämställdhetsanalys som tidigare gjorts av vilka som fick del av organisationsbidraget inom det sociala
området, kunde förvaltningen se att majoriteten besökare i de verksamheter som vänder sig till personer som levt i
missbruk, är män. Förvaltningen ser därför vikten av att stödja den här typen av kamratstödjande förening för
kvinnor. Qvinnoqulan erbjuder gemenskap och stöd som är unikt i staden och fungerar väl för målgruppen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan om organisationsbidrag med 80 000 kr för
kostnader för hyra, administration och aktiviteter.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

525 000

525 000

641 000

475 000

Det Fria Sällskapet Länkarna
Åmålsgatan 5
www.lankarnamalmo.se

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

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

593 970 Personalkostnader:
253 920 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0

Målgrupp
Personer med alkohol- eller drogmissbruk.

Syfte med organisationen – enligt stadgar
Det Fria Sällskapet Länkarna Malmö har till ändamål att hjälpa människor med alkohol och annat drogberoende att
leva ett nyktert, drogfritt och meningsfullt liv. Om de själva vill.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
Länkarna bedriver sedan länge en mötesplats för personer som haft ett missbruk av alkohol eller andra droger i
Malmö. Mötesplatsen är öppen alla veckodagar. Länkarna ordnar även aktiviteter för sina medlemmar som en del i
ett kamratstöd, att hjälpa varandra efter ett drog- eller alkoholmissbruk. De har också högtidsfiranden i
mötesplatsen och åker på möten i andra städer med andra Länkar. Allt arbete drivs ideellt i föreningen och de håller
öppet och ordnar aktiviteter för medlemmarna helt ideellt.
Länkarna söker medel för lokalhyra, El, Tv, bredband, medlemsvård, att åka på riksträffar, marknadsföring, annons,
trycksaker, förbrukningsmaterial, övriga aktiviteter, lokalkostnader och underhåll.

Redovisad verksamhet 2017
Sällskapet Länkarna arbetade under 2017 med att sprida information på Beroendecentrum, ReBo, Avenboken och
andra kommunala verksamheter som arbetar med människor i missbruk. Där erbjöd de medlemskap i föreningen
och ett långsiktigt stöd och en plats och gemenskap att komma till.
Länkarna har ett stegprogram för före detta missbrukande som liknar 12-stegsprogrammet men enligt föreningen
mer anpassat efter Sverige.
Föreningen hade öppet i sin mötesplats varje dag och ordnade en stor mängd aktiviteter och sammankomster för
medlemmarna, både på dagtid och kvällstid. En viktig del var också högtidsfiranden, alla högtider firades och var
väldigt välbesökta av medlemmarna.

Förvaltningens bedömning
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Föreningen har under 2018 haft problem då den före detta kassören i föreningen har förskingrat pengar under 2017
och början av 2018. De har sedan dess gjort en polisanmälan mot den före detta kassören och meddelat
förvaltningen om situationen. Förskingringen har handlat om ca 150 000 kr, polisutredning pågår.
Förvaltningen har träffat föreningen tre gånger under vår och sommar och har godkänt de åtgärder som har
vidtagits i föreningen efter att förskingringen framkom. Bland annat handlar det om att styrelsen är mer involverad i
varje ekonomiskt beslut. De har också fått nya medlemmar i styrelsen. Två personer kommer i fortsättningen också
att granska samtliga transaktioner.
Revisorn kunde inte uttala sig om ansvarsfrihet för styrelsen innan årsmötet då mycket av bokföringen var förstörd.
Den har nu återskapats och styrelsen röstades av medlemmarna få ansvarsfrihet utom den före detta kassören. Då
föreningens ekonomi nu har granskats i detalj av förvaltningen har några ytterligare punkter tagits upp med
styrelsen, exempelvis om stora utgifter gällande högtidsfirande. Föreningen förklarade att dessa tillfällen är viktiga i
den nya sociala tillvaron som de vill skapa efter ett liv med missbruk. De menar också att medlemmarna betalar in
kontant en del i kostnaderna för mat och liknande vid dessa tillfällen. Dock syns inte detta i den ekonomiska
redovisningen för det var dessa kontanta medel som förskingrades under året. Förvaltningen bedömer dock dessa
kostnader som relativt höga och föreslår därför en sänkning av bidraget inför 2019. En stor del av bidraget går
samtidigt till hyra, cirka 250 000 kr. Föreningen hyr lokalen av Malmö stad.
Förvaltningen kommer fortsatt ha en kontinuerlig dialog och uppföljning med föreningen under 2018 och 2019.
Bedömningen är dock att föreningen har hanterat situationen med förskingringen på ett korrekt sätt och att det har
lett till förändringar i rutiner kring hantering av pengar och även kring styrelsens roll i föreningen. Länkarna arbetar
med att öka sitt medlemsantal, de är omkring 70 betalande medlemmar i dagsläget och behöver utöka till nya
målgrupper med fler yngre medlemmar. Föreningen är medveten om sina utmaningar och förvaltningen har en god
dialog med dem.
Förvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 475 000 för hyra och aktiviteter och andra löpande kostnader för
verksamheten. Det är en minskning med 50 000 från 2018 på grund av att förvaltningen bedömer att kostnaderna
för aktiviteter är höga i förhållande till deltagare. Kostnader för resor och högtidsfiranden kan också minskas.
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