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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

250 000

100 000

Hemsida:

Drivkraft Malmö Ideell förening
Linnegatan 51B
216 14 Limhman
www.drivkraftmalmo.se

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017
Grundskolenämnden:
Stadsområdesnämnd Väster
Stadsområdesnämnd Söder
Stadsområdesnämnd Innerstaden

100 000 Stadsområdesnämnd Öster
100 000 Stadsområdesnämnd Norr
100 000 Skolverket:
75 000 Kommunstyrelsen
(Näringslivsavdelningen)

100 000
100 000
680 000
100 000

3 158 018 Personalkostnader:
43 804 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

2 516 232
6

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

Målgrupp

Barn i åldern 11 till 15 år som bor i Malmö och går på mellan- eller högstadiet. Särskilt barn som bedöms behöva
extra stöd i tillvaron.

Syfte med organisationen – enligt stadgar

Drivkraft Malmö ska bedriva mentorsverksamhet samt studiemotiverande insatser för unga och deras familjer i
Malmö med omnejd. Organisationen har som ändamål att skapa förutsättningar för och medverka till att unga kan
formulera positiva målbilder för den egna utvecklingen på såväl kort som längre sikt. Inom ramen för föreningens
verksamhet ska möjligheter ges för skapande av olika kontaktytor till fördel för alla som är involverade.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019

Drivkraft Malmö är en ideell förening som startades i Malmö 2011. Verksamheten består av tre delar: mentorskap
för elever i åldern 11 till 15 år, mentorskap för föräldrar och läxhjälp på skolor. Genom sin mentors- och
läxhjälpsverksamhet erbjuder organisationen stöd till barn och unga i form av hjälp med läxor eller i andra
vardagssituationer samt möjligheter att delta på utflykter och andra fritidsaktiviteter.
Idag bedriver organisationen verksamhet på flera skolor i Malmö över hela staden. Under 2019 planerar Drivkraft
Malmö att förstärka verksamheten på dessa skolor men också att öppna upp för fler samarbeten. Genom detta
avser organisationen att utöka antalet mentorsrelationer men också att erbjuda fler möjligheter till att prova på olika
fritidsaktiviteter.
Drivkraft Malmö söker medel till finansiering motsvarande en halvtidstjänst med syfte att bedriva och utöka sin
mentor- och läxhjälpsverksamhet. Medlen är en delfinansiering av organisationens verksamhet.

Redovisad verksamhet 2017

Under början av 2017 arbetade Drivkraft Malmö med att bedriva sin läxhjälp och mentorsverksamhet på 14 skolor i
Malmö och fler samarbeten med nya skolor inleddes under året. Totalt under 2017 hade organisationen 138
mentor-elev-relationer och 12 mentorsrelationer för vuxna samt engagerade mer än 300 frivilliga. Organisationen
höll även utbildning om hur man skriver CV och arbetar med sitt nätverk, detta gjordes med ekonomiskt stöd från
Kommunstyrelsen (Näringslivsavdelningen).
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Förutom ovanstående höll Drivkraft ett antal nätverksträffar och mentorsutbildningar samt gav deltagarna
möjlighet att gå på bio, åka på utflykt samt prova på olika fritidsaktiviteter så som bowling och kampsport. Under
året utökades verksamheten även till Helsingborg och Landskrona.

Förvaltningens bedömning

Föreningen Drivkraft Malmö startades i Malmö år 2011 som ett samarbete mellan Malmö stad och näringslivet med
syfte att genom mentorsverksamhet och studiemotiverade insatser ge stöd till barn och unga i grundskolan med
fokus på högstadiet.
Tidigare fick Drivkraft Malmö organisationsstöd från grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Efter att
grundskolenämnden avvecklade sitt organisationsstöd har föreningen sökt och fått ekonomiskt stöd från olika håll i
Malmö stad. Verksamhetsåret 2015 fick Drivkraft ett tillfälligt stöd från sociala resursnämndens organisationsstöd
men sociala resursförvaltningen bedömde samtidigt att Drivkrafts verksamhet snarare kompletterade skolan än
socialtjänsten. Verksamhetsåret 2016 fick Drivkraft avslag på sin ansökan om organisationsbidrag från sociala
resursnämnden och sedan dess har föreningen fått ekonomiskt stöd från tidigare stadsområdesnämnderna, samt
från kommunstyrelsen.
Då arbetsmarknads- och socialförvaltningen träffar Drivkraft framkommer att föreningens arbete med
mentorsverksamhet har ökat och utvecklats sedan de ansökte om organisationsbidrag av sociala resursnämnden.
Drivkraft uppger att en del elever som deltar i mentorsprogrammet når dem via socialtjänsten och att socialtjänsten
vid ett par tillfällen har varit involverade i familjer vars barn deltar i mentorsverksamheten. I kontakt med skolor
där Drivkraft bedriver arbete framkommer att verksamheten är uppskattad och att Drivkrafts personal och
volontärer har god kännedom om och kontakt med de elever som deltar i verksamheten. Målgruppen för
mentorsverksamheten beskrivs som barn utan en omfattande social problematik, men vars familjer inte har det så
gott ställt, samt barn som saknar vuxna förebilder och barn som känner sig ensamma.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Drivkrafts arbete med mentorsverksamhet erbjuder barn och
unga i Malmö, som växer upp i ogynnsamma uppväxtvillkor, ett viktigt stöd. Genom mentorsverksamheten får
unga en samtalspart och en positiv förebild. Vidare ges unga möjlighet att vidga sitt nätverk och stöd i att formulera
en positiv målbild för sin framtid.
Förvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 100 000 kr för mentorsverksamheten i Malmö. Förvaltningen
efterfrågar dock att Drivkraft i samband med redovisning och eventuellt ny ansökan för nästkommande
verksamhetsår lämnar in en mer detaljerad redogörelse gällande mentorsverksamheten.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

100 000

0

500 000

100 000

Hemsida:

Ensamkommandes förbund
Östra förstadsgatan 27
212 12 Malmö
https://ensamkommandesforbund.se/

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

516 255 Allmänna Arvsfonden
Myndigheten ungdoms- och
civilsamhällesfrågor
Skolverket

1 244 998
1 059 273

2 909 170 Personalkostnader:
222 778 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

1 969 243
8
2 (50 %)

210 800

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

Målgrupp

Ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar upp till 25 år.

Syfte med organisationen – enligt stadgar


Att främja målgruppens etablering i det svenska samhället och målgruppens kulturella och sociala intressen.
Att sprida information om svenska samhället och föreningslivet.
Att bedriva idrottsliga, konstnärliga, vetenskapliga, pedagogiska, kulturella och samhälleliga aktiviteter.
Att knyta kontakter med andra föreningar som har liknande agenda.
Att arrangera möten mellan aktuella organisationer/individer och föreningsmedlemmar där såväl kunskaper
som erfarenheter och samhällsintressen, sammanflätas under trivsamma former.





Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019

Ensamkommandes förbunds huvudverksamhet är Mötesplats Otto som ligger på Värnhem i Malmö. På Mötesplats
Otto utgår det mesta av förbundets arbete. De medel som organisationen söker ska möjliggöra att fler
ensamkommande och nyanlända barn och unga i Malmö erbjuds en meningsfull fritid, får möjlighet att knyta nya
vänskapsband, får tillgång till det svenska föreningslivet och får utökade sociala nätverk. Aktiviteterna ska motverka
dåligt mående, ofrivillig ensamhet, droganvändning och utanförskap bland ensamkommande och nyanlända barn
och unga i Malmö.
Under 2018 och 2019 planerar organisationen att arbeta för att mötesplats Otto fortsätter att vara en tryggplats för
medlemmar och besökare. Organisationen planerar även att öka antalet medlemmar samt specifikt antalet unga
tjejer. Mer specifikt planerar organisationen att använda sökta medel till anställningar, lokalkostnader, sociala
aktiviteter samt administration och informationsspridning.

Redovisad verksamhet 2017

Under 2017 arbetade Ensamkommandes förbund med att fortsätta driva och utveckla verksamheten samt
Mötesplats Otto i samverkan med flera olika finansiärer och aktörer. Mötesplatsen hade under 2017 60 besökare
per dag och besökarna bestod såväl av målgruppen som av nyanlända vuxna och andra Malmöbor. Öppettiderna är
vardagar 14 och 20 och ibland på helger. På mötesplatsen kan besökarna delta i aktiviteter så som gitarrkurs,
asylrådgivning, samhällsinformation, körkortsteori, tjejgruppsträffar, samtal kring sex och relationer med mera.
Besökarna kan också umgås, äta mellanmål eller få hjälp att fylla i en blankett. Under 2017 tog mötesplatsen även
emot många studiebesök för att berätta om sin verksamhet, föreningens arbete och målgruppens behov.
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Under 2017 såg Ensakommandes förbund en stor ökning av psykisk ohälsa bland sina deltagare. Ohälsan är
förknippad med ex. negativa asylbeslut, åldersuppskrivningar, långa handläggningstider på Migrationsverket,
bostadslöshet och oro kring familj och framtid. För att kunna finnas där för deltagarna har anställda och volontärer
fått handledning av Rädda barnen och Röda korset.
Verksamhetsutvecklingen 2017 bestod bland annat av att hitta sätt för att fler ensamkommande tjejer ska kunna
vara representerade i organisationens styrelse. En av styrelsemedlemmarna har i förhållande till detta arbete deltagit
i ett nationellt nätverk för ensamkommande tjejer. Under 2017 arbetade Ensamkommandes förbund även vidare
med etableringen av sin riksorganisation vilket har resulterat i att förbundet finns på 19 orter över hela landet.
Organisation uppger att det är många som vill inleda samarbeten med förbundet och under 2017 samarbetade
Ensakommandes förbund med ca 40 olika organisationer. Ett exempel på samarbete är ett sommarkollo som
arrangerades tillsammans med Röda korsets ungdomsförbund. Förutom detta har organisationen även hållit i över
50 föreläsningar och arrangerat högtidsfirande och studentfest.

Förvaltningens bedömning

Mötesplats Otto startade 2014 som ett projekt finansierat av Länsstyrelsen och med Sociala resursförvaltningen och
Hassela Helpline som projektägare. Sedan 2015 drivs mötesplatsen Otto av Ensamkommandes förbund. Förbundet
har fått stöd från sociala resursnämnden i flera år men missade att ansöka av arbetsmarknads- och socialnämnden
inför verksamhetsåret 2018. Ansökan för verksamhetsåret 2019 avser liksom tidigare års ansökningar kostnader för
att driva Mötesplats Otto.
Förvaltningen bedömer att Mötesplats Otto är en välbesökt och välfungerande verksamhet. Verksamheten drivs i
stor utsträckning av målgruppen själva. Mötesplatsen erbjuder en plattform för såväl social gemenskap som stöd för
unga och unga vuxna samt en plattform där många projekt och organisationer kan möta målgruppen.
Ensamkommandes förbund arbetar även aktivt med att fånga upp nya behov och kontinuerligt tillgängliggöra
verksamheten för fler, exempelvis att nå ut till fler unga och nyanlända tjejer.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser att verksamheten erbjuder ett komplement till förvaltningens
verksamhet och passar in i nämndens prioriterade målgrupper för organisationsbidrag. Förvaltningen föreslår
därför att tillstyrka ansökan med 100 000 kr för lokalkostnader och administration.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Beviljat
Insamlingsstiftelsen Choice
S:t Johannesgatan 2
211 46 Malmö
0
Hemsida:
www.stiftelsenchoice.se
Beviljat bidrag ifrån andra nämnder eller myndigheter 2017

Beviljat

Söker

Förslag

0

270 000

0

Förening:
Besöksadress:

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:
Annan nämnd:

Folkhälsomyndigheten

445 000

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

4 300 000 Personalkostnader:
480 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

2 300 000
6

Målgrupp

Målgruppen för de insatser som planeras under 2019 är ensamkommande barn och ungdomar som är i behov av
stöd och hjälp kopplat till sin fysiska och psykiska hälsa.

Syfte med organisationen – enligt stadgar

Stiftelsens syfte är att förebygga ohälsa bland ungdomar och unga vuxna.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019

Stiftelsen Choice har funnits i Malmö sedan 2017 (sedan 2010 i Stockholm) och har i samarbete med läkarstudenter
erbjudit utbildning och stödsamtal till gymnasieelever i frågor om hälsa med inriktning på alkohol, narkotika och
tobak.
Verksamheten i Malmö söker nu medel för att bedriva mentorsverksamhet som riktar sig till ensamkommande barn
och ungdomar. Syftet med mentorsverksamheten är att erbjuda mer långvarigt individuellt stöd i samarbete med
psykolog- och läkarstudenter som agerar mentorer åt målgruppen. I rollen som mentorer kan studenterna bland
annat erbjuda gemensamma sociala aktiviteter, socialt och psykologiskt stöd i övergången till vuxenlivet samt
kopplat till asylprocessen och det svenska samhället, enklare medicinsk rådgivning samt hjälp med hänvisning till
myndigheter och sjukvården vid behov. Organisationen har i dagsläget samarbete med 35 läkar- och
psykologstudenter i Malmö. Verksamheten omfattas också av uppsökande arbete på skolor och HVB-hem.
Medlen ska användas till kostnader för en projektledare på halvtid samt lokalkostnader.

Redovisad verksamhet 2017

Under 2017 besökte Stiftelsen Choice sex högstadie- och gymnasieskolor i Malmö där de genomförde
undervisningar och stödjande samtal utifrån sina metoder TUTCH (Teens understanding and taking control of
health) som är ett utbildningsprogram i tre delar och SPRINT (Språkintroduktionsprogram) som är ett
utbildningsprogram för nyanlända ungdomar i fyra delar. Bland annat besökte organisationen Universitetsholmens
gymnasium, Mottagningsskolan Mosaik och Malmö Latinskola. Totalt hade organisationen aktivt samarbete med
tolv stycken läkarstudenter under 2017 som stod för utbildningsinsatserna.

Förvaltningens bedömning
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Stiftelsen Choice har funnits i Malmö sedan 2013. Redovisningen visar att de har bedrivit arbete på flera skolor i
staden med syfte att ge gymnasielever utbildning i frågor som rör hälsa, alkohol, narkotika och tobak. Utvärderingar
som stiftelsen själva har gjort visar att lärare har upplevt utbildningarna som tillgängliga och språkanpassade.
Eleverna i sin tur upplevde att de hade fått högre kunskap om alkohol-, narkotika- och tobaksanvändning.
Framför allt avser dock ansökan om organisationsbidrag ett mentorsprogram riktat till ensamkommande barn och
ungdomar. Stiftelsen Choice har däremot inte redovisat någon verksamhet kopplad till mentorsprogrammet och i
kontakt med stiftelsen framkommer att anledningen till detta är att det är en nystartad verksamhet. Ett av kraven
för nämndens organisationsbidrag är att medlen ska gå till en etablerad verksamhet som har funnits i minst ett år
vilket gör att verksamheten inte kan beviljas medel. Redovisningen saknar även en tydlig avgränsning från stiftelses
nationella verksamhet, detsamma gäller preliminär budgetplan för 2019. Detta gör att verksamheten inte uppfyller
riktlinjernas krav på att det lokala arbetet i Malmö behöver vara tydligt avskild från eventuell nationell verksamhet,
både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
Med anledning av ovanstående föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen avslag på ansökan. Arbetet som
stiftelsen gör på Malmös skolor bedöms dessutom inte falla inom ramen för organisationsbidragets prioriterade
målgrupper. Förvaltningen är dock öppen för att ha en fortsatt kontakt med stiftelsen kring mentorsprogrammets
utveckling.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

10 000

0

10 000

10 000

Hemsida:

Juridikcentrum
Postiljonsgatan 2B
227 36 Lund
www.juridikcentrum.se

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

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

10 000 Personalkostnader:
Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Juridikcentrum vänder sig till alla personer som lever i socialt utsatta situationer.

Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningens är att genom kostnadsfri juridisk information och hjälp till personer i hemlöshet och andra
behövande i Malmö och Lund förenkla den ibland svårtillgängliga juridiken. Föreningens medlemmar är
juridikstuderande vid Lunds universitet, som påbörjat minst termin tre vid juristprogrammet.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019

Juridikcentrums mål är att bistå människor i utsatta situationer med kostnadsfri juridisk rådgivning och information.
Föreningen har möjlighet att nå ut till människor på de platser där de befinner sig, ex. Stadsmissionen.
Under 2019 planerar Juridikcentrum att fortsätta med kärnverksamheten samt etablera ett utbildningsprogram för
medlemmar som syftar till att fördjupa medlemmarnas kunskaper om de praktiska moment som uppkommer i
mötet med målgruppen. Utgångspunkten i utbildningsprogrammet är att föreläsarna ska utgöra tidigare medlemmar
av Juridikcentrum. Under 2019 kommer föreningen även att försöka nå ut till fler potentiella besökare samt
synliggöra och tillgängliggöra sin verksamhet i ännu större utsträckning på Stadsmissionen och
Citydiakonin i Malmö.

Redovisad verksamhet 2017

Under 2017 har Juridikcentrum bedrivit rådgivningsverksamhet på Stadsmissionen i Malmö, Kamratföreningen
Comigen i Malmö samt vid Diakonicentralen i Lund. Rådgivningsverksamheten på Stadsmissionen har under 2015
och 2016 haft ett långt besöksantal varpå Juridikcentrum valde att förlägga rådgivningsverksamheten på
Stadsmissionens café istället vilket har lett till att de har kunnat nå fler med sin hjälp. Rådgivningsverksamheten på
Stadsmissionen är den del som har flest besökare. På Kamratföreningen Comigen varierade besöksantalet under
2017. Vid Diakonicentralen i Lund har rådgivningen har styrelsen haft dialog kring kommande behov med
anledning av lågt besöksantal.
Förutom rådgivningsverksamheten har Juridikcentrum under 2017 arbetat med att nå ut med verksamheten,
rekrytera nya medlemmar samt arrangera utbildningar och föreläsningar för volontärer.

Förvaltningens bedömning
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Juridikcentrum fyller en viktig funktion med små medel.
Genom samarbete med mötesplatserna hos Kamratföreningen Comigen och Stadsmissionen kan föreningen bistå
besökarna med juridisk rådgivning. Ofta kan juridiska problem vara ett hinder för människor att gå vidare i sina liv
och därför kan den juridiska rådgivningen vara till stor hjälp för personer som lever eller har levt i utsatthet.
Juridikcentrum har fått organisationsbidrag av sociala resursnämnden sedan 2016 men missade att söka inför
verksamhetsåret 2018. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 10 000 kr för
medel till verksamhet i Malmö administration och möteskostnader.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Stiftelse Malmö Ideella Kompetenscenter (KC)
Besöksadress: Nobelvägen 21
214 29 Malmö
Hemsida:
www.kcmalmo.se/stiftelsen

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

700 000

0

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

Länsstyrelsen

78 000

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

168 000 (okt – dec) Personalkostnader:
Antal Anställda:
Antal anställda i
lönebidrag:

104 000 (okt – dec)
3

Målgrupp

Stiftelse Malmö Ideella Kompetenscenter (KC) vänder sig till samtliga föreningar och organisationer inom den
ideella sektorn i Malmö.

Syfte med organisationen – enligt stadgar

Stiftelsen KC Malmö har som ändamål att skapa och erbjuda förutsättningar:
 För den idéburna sektorn att möta dagens och framtidens utmaningar.
 För personer verksamma inom den idéburna sektorn att verka i de olika roller som krävs för en
engagerande verksamhet till gagn för individen och samhällets demokratiska utveckling.
 För övriga sektorer i samhället att öka kunskapen om och förståelsen för den idéburna sektorn.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019

Stiftelsen KC Malmö bildades i maj 2017. Verksamheten bedrevs tidigare av Malmö Ideella föreningars
Paraplyorganisation (MIP) i projektform med stöd från Europeiska Socialfonden. Projektet upphör i augusti 2018
och stiftelsen bildades som ett sätt att säkerställa verksamhetens fortlevnad efter projekttidens slut.
Projektets syfte var att erbjuda utbildning, kompetensutveckling samt skapa mötesplatser för och med föreningsoch organisationslivet inom idéburen sektor i Malmö. Organisationen uppger att verksamheten har utgått från de
behov som har uttryckts av målgruppen, det vill säga idéburen sektor i Malmö. KC Malmö samverkar med alla
typer av föreningar, studieförbund, humanitära och sociala aktörer. De önskar ha en god relation till stadens olika
aktörer och ser samverkan som sin ledstjärna.
Under 2019 avser KC Malmö att arbeta för att säkerställa en långsiktig finansiering, erbjuda kompetensutveckling
om och för idéburen sektor, aktivt stödja och delta i aktiviteter rörande Malmöandan samt samverka och fortsätta
utveckla samverkan med offentlig sektor. De avser också att sprida och samla kunskap om den idéburna sektorns
roll som utvecklingskraft, om lokala behov som idéburen sektor har samt utveckla mötesplatser där sektorerna kan
mötas.
De medel som KC Malmö ansöker om ska gå till personal-, verksamhets- och administrativa kostnader.

Redovisad verksamhet 2017

Organisationen har ej redovisat någon verksamhet för 2017 med hänvisning till att stiftelsen formellt bildades i maj
2017 men verksamheten startade i oktober samma år.
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Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att Malmö Ideella Kompetenscenters verksamhet är betydelsefull
för såväl den idéburna sektorn i Malmö som för staden. Verksamheten skapar möjligheter för olika aktörer att
mötas, dels kring olika utmaningar men också med syfte att få större inblick i varandras perspektiv och roller.
Den målgrupp som KC Malmö beskriver i sin ansökan faller dock inte inom ramen för nämndens prioriterade
målgrupper för organisationsstöd. Detta blir bekräftat då förvaltningen besöker verksamheten. En del av den
målgrupp som KC Malmö vänder sig till är förvisso idéburna organisationer och föreningar som har verksamhet
inom det sociala området men utifrån nämndens riktlinjer för organisationsbidrag ska bidraget gå till föreningar och
organisationer som direkt möter någon av de prioriterade målgrupperna. KC Malmö har dessutom inte skickat in en
tillräcklig redovisning av verksamheten.
Med anledning av ovanstående föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att avslå ansökan om
organisationsbidrag. Vid besök i verksamheten framhåller dock KC Malmö att de önskar fortsätta dialog om
samverkan, vilket förvaltningen ställer sig positiv till.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

350 000

80 000

Hemsida:

K.R.I.S (Kriminellas revansch i samhället)
Fricksgatan 1 A
214 26 Malmö
http://kris.a.se/foreningar/lokalforeningar/malmo/

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

144 000

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

2 038 434 Personalkostnader:
114 876 Antal Anställda:
Antal anställda i
lönebidrag:

834 756
1
1

Målgrupp

Personer som är kriminella samt personer som lever med missbruk och vill bryta en destruktiv livsstil.

Syfte med organisationen – enligt stadgar

K.R.I.S: lokalförening i Malmö har parollen ”Hederlighet – Drogfrihet – Kamratskap – Solidaritet” och syftar till
att genom bland annat opinionsbildning, information, kamratstöd och rådgivning verka för hederlighet och för ett
drogfritt samhälle. Föreningen syftar också till att verka för en minskning av nyrekryteringen till drogmissbruk och
kriminalitet samt främja medlemmarnas personliga utveckling och delaktighet i samhället. Lokalföreningens
verksamhet ska präglas av öppenhet, ansvarskänsla och respekt för mänskliga rättigheter.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019

K.R.I.S verksamhet består bland annat av en mötesplats på Fricksgatan i Malmö som är öppen 07.00 - 16.00
måndag till fredag, under tisdagskvällar samt söndagar mellan 10.00 - 12.00. På tisdagskvällar bjuder föreningen på
korv och fika och på söndagar frukost. Mötesplatsen är välbesökt både på dagtid och vid kvälls- och
frukosttillfällena.
K.R.I.S driver ett drogfritt kollektivboende för män med tre lägenheter och arbetar under 2018 med att starta upp
ett kollektivboende för kvinnor vilket de vill utveckla vidare under 2019. De har genom sina boenden samarbeten
med socialtjänsten som placerar boende i lägenheterna. Föreningen ger de boende regelbundet stöd och hjälp till att
leva ett drogfritt och nyktert liv. Förutom kollektivboendena tillhandahåller K.R.I.S även fyra lägenheter genom
avtal med MKB och Fastighetsbolaget Hörnstenen. Dit kan de boende flytta när de är redo efter en tid i
kollektivboendet.
Annat som föreningen anordnar är olika sociala aktiviteter så som midsommarfirande, julfest och biobesök.
Föreningen möter även upp frigivna fångar utanför fängelset samt har kontakt med ungdomar genom besök och
föreläsningar på skolor. De arbetar även med att göra drogtester tre gånger varje vecka samt test för
alkoholanvändning en gång i veckan. Detta är en viktig del i föreningens nolltolerans mot drog- och
alkoholanvändning.
Medlen som föreningen ansöker om ska användas till lokalkostnader, aktiviteter för målgruppen och för att utöka
sin boendeverksamhet.

Redovisad verksamhet 2017
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Under 2017 hade KRIS sin mötesplats öppen måndag till fredag kl. 07 till 16, söndagar mellan kl. 10 och 12 samt
tisdagskvällar då de även bjöd på enklare mat. Föreningen anger att mötesplatsen är välbesök hela året av såväl nya
som gamla medlemmar. Under 2017 mötte föreningen upp två personer som nyligen blivit frigivna och höll i tolv
föreläsningar på skolor i Malmö. Föreningen anordnade även olika sociala aktiviteter för sina medlemmar.
KRIS Malmö driver ett drogfritt boende för män och under 2017 hade föreningen totalt 16 personer som bodde på
boendet. Tre av dem gick sedan vidare till att bo i en stödlägenhet och en av dem fick ett förstahandskontrakt.
Under året utökades även boendet med ytterligare tre platser.

Förvaltningens bedömning

Föreningen KRIS har ett stort medlemsantal i Malmö och bedriver social verksamhet riktad till före detta kriminella
som vill lämna sitt gamla liv bakom sig. En stor del av KRIS målgrupp har även levt i missbruk och hemlöshet och
förvaltningen bedömer att KRIS arbetar aktivt för att ge stöd till människor att förbli drogfria och hitta en egen
bostad. Regelbundna drogtester är enligt föreningen en viktig del i detta eftersom de säkerställer en drogfri miljö
vilket kan vara avgörande för någon som strävar efter ett drogfritt och nyktert liv. Stödet består också av social
gemenskap, uppmuntran och praktisk hjälp för såväl de som hyr föreningens lägenheter som andra besökare på
mötesplatsen.
Vid besök hos föreningen uppger KRIS att de hyr ut sina lägenheter i samarbete med socialtjänsten.
Kontaktpersoner inom socialtjänsten uppger att kontakten med KRIS är välfungerande för målgruppen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att verksamheten som vänder sig till personer som har levt i
missbruk och/eller hemlöshet utgör ett komplement till socialtjänsten. Förvaltningen föreslår därför att tillstyrka
ansökan med 80 000 kr för medel till lokalhyra för mötesplatsen, administration och sociala aktiviteter för
medlemmarna. Bidraget ska dock inte användas till att finansiera boendeverksamheten.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

291 100

0

Maracana
Hasselgatan 8
www.maracanamalmo.wordpress.com

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

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

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

0
0

Målgrupp

Föreningen Maracana är öppen för alla personer i Malmö stad som önskar att träffa nya människor, dela med sig av
sina kunskaper och förmågor, och göra en positiv skillnad för den sociala gemenskapen i sin närmiljö. Dock vänder
föreningen här i Malmö primärt till personer som har särskilda behov för att känna gemenskap och tillhörighet, att
ingå i ett större socialt sammanhang, och att utveckla relationer tvärs över samhällsklasser, etnicitet, kön, religion,
ålder, och utbildning. Ensamkommande har varit en central målgrupp för föreningen och är fortfarande, inte bara
på grund av deras stora behov men också på grund av deras speciella förmågor (livskraft, viljestyrka, erfarenheter på
gott och ont, språkfärdigheter) och samt till att utgöra en bro i det svenska samhället. Både mellan svensk ungdom,
icke-svenske etniske grupper, svenska värdfamiljer, och in i framtiden.”

Syfte med organisationen – enligt stadgar








Främja den sociala och kulturella utvecklingen av vuxna och ungdomar i samhället genom att öka intresse,
kunskap och färdigheter inom kultur, konst och konsthantverk. Genom anordnade fritidsaktiviteter,
workshops och evenemang, där unga och vuxna möter varandra, gör saker tillsammans, utbyts kunskaper
och erfarenheter ömsesidigt mellan varandra. Föreningen tror på att den sociala och kulturella utvecklingen
i samhället växer när medborgare i olika åldrar, deltar i trivsamma gemensamma aktiviteter i sin fritid. Så
småningom tror de även att sociala ömsesidiga relationer skapas utan något instrumentellt syfte utöver att
ge varandra kunskap, vänskap och värme.
Främja medborgarens delaktighet, solidaritet och rätt till social inkludering i samhället. Maracanas andra
huvudmål är att möta och ge stöd till de individer och grupper i samhället som precis som alla andra har
behov gemenskapslänkar och sociala nätverk, som har fler hinder än andra medborgare att bygga upp dem
själva. Exempelvis nyanlända, ensamkommande barn, äldre, personer med funktionsnedsättningar, med
språksvårigheter, bristande kontakter, social okunskap och social isolering mm.
Att skapa sociala länkar och utbyta kunskaper och erfarenheter med andra organisationer, både lokalt och
internationellt samt att utöka det sociala kapitalet som finns inneboende som potential i det civila
samhället. Målet är att ingå i samarbete med andra organisationer som arbetar med frågor som är aktuella
för medborgares delaktigheten i samhället samt verksamheter baserade på socialt arbete.
Stötta biståndsprojekt i andra länder. Föreningens sista ändamål är att vara aktiv även på den internationella
arenan och kunna genomföra projekt som syftar till att bistå olika länder med biståndsprojekt.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019
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Föreningen vill skapa en ”tidsbank” – en plattform som syftar till att Malmöbor ska utbyta tjänster och volontärt
arbete. En ide som kommer från Italien och som är populär där.
De söker också medel till att hyra en lokal där de kan ha möten, kansli och aktiviteter för ensamkommande i form
av sociala sammankomster men också kulturella aktiviteter. De har just nu en gratis kontorsplats men vill ha en
lokal för sina medlemsmöten och aktiviteter. De söker även medel för kontorsutrustning, fika och resekostnader.

Redovisad verksamhet 2017

Föreningen har 50 medlemmar i Malmö. Nästan alla är aktiva och kommer på deras möten. Det är dock inte ett
krav att vara medlem för att delta i aktiviteterna som föreningen erbjuder.
Maracana har arbetat i liten skala med att matcha ungdomar med praktikplatser samt med att ordna boende till
ungdomar som skrivs upp i ålder av migrationsverket i asylprocessen. De arbetar även med att förmedla
familjehemsplatser till unga som av olika anledningar inte vill eller kan bo på boende. Föreningen har också
etablerat kontakt med Konstkupan som är ett projekt initierat av Individuell Människohjälp och har aktiviteter
tillsammans med dem. De har under 2018 exempelvis hållit i läxhjälp tre gånger i veckan på Konstkupan, även detta
för ensamkommande.
Föreningen har även startat en tjejgrupp med aktiviteter för ensamkommande tjejer.

Förvaltningens bedömning

Föreningen Maracana har en omfattande verksamhet i Malmö, främst gentemot ensamkommande ungdomar. De
samarbetar sedan början av 2018 med Röda Korset och Stadsmissionen kring hemlöshet, bland annat för
ensamkommande som ”skrivs upp” i ålder och med kort varsel kan tvingas lämna sitt boende. Föreningen
förmedlar även familjehem till ungdomar, de ordnar boenden genom sina kontaktnät och många i styrelsen är
forskare, socialarbetare och andra yrken relevanta för arbetet som de utför på ideell basis i föreningen.
Maracana har en mängd aktiviteter och högtidsfirande och har cirka 50 aktiva medlemmar som kommer på deras
träffar. De ansöker främst om medel för att hyra en lokal att bedriva sin verksamhet i. I dagsläget lånar de en lokal
av Individuell människohjälp att ha sina medlemsmöten och aktiviteter i.
Tidsbanken som beskrivs närmare i ansökan är inte aktuell inom nämndens riktlinjer för bidragsgivning.
Föreningen presenterar ingen ekonomisk redovisning i sin ansökan om organisationsbidrag. De har tidigare inte
haft några inkomster alls förutom medlemsavgift. Förvaltningen planerar att stötta Maracana att skaffa den
redovisning som behövs för att söka medel nästa år.
Maracanas verksamhet bedöms som god och väl underbyggd med många aktiva medlemmar som deltar i aktiviteter
och möten. De kan ses som ett komplement till stadens insatser för målgruppen men ansökan kan ej godkännas då
redovisning och dokumentation saknas. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår därför avslag på ansökan
om organisationsbidrag.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

237 000

0

610 000

50 000

Somalilandsförening
Hårds väg 37
www.somalilandforening.se

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

109 198 MUCF
Arvsfonden
Skolverket (läxhjälp)

1 314 000
2 373 000
378 256

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

5 211 148 Personalkostnader:
110 500 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

1 834 562
23
4

Målgrupp

Målgruppen är enligt föreningen i första hand somalier och somalisktalande personer boende i Malmö. Föreningen
vänder sig till barn och ungdomar med missbrukande föräldrar, barn och ungdomar i riskzonen, kvinnor som
utsatts för våld i nära relation och nyanlända ensamkommande barn. Föreningens värderingar bygger på demokrati,
jämställdhet och alla människors lika värde.

Syfte med organisationen – enligt stadgar

Syftet med Somalilands Förening enligt stadgar är att:
 Främja samverkan för integration i det svenska samhället
 Främja ungdomarnas delaktighet i samhället
 Främja jämlikhet mellan kvinnor och män
 Ordna fritidsverksamhet, idrott, motion och rekreation för barn och ungdomar
 Öka barns, ungdomars och vuxnas psykiska välbefinnande
 Främja möjligheterna till delaktighet för personer med funktionshinder
 Aktivt medverka till arbete och egen försörjning bland somalier
 Samarbeta med svenska och andra etniska föreningar i Malmö
 Främja somaliska barn och lära dem deras kultur och modersmål
 Företräda sina medlemmar inför myndigheter och kommuner och via dessa kontakter arbeta för att lösa
sina medlemmars problem
 Motverka alla slag av droger såsom kat
 Ordna kurser och studiecirklar genom studieförbund

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019

Somalilands Förening ansöker om medel för insatser mot droger och specifikt kat. De driver ett mentorsprogram
för ungdomar med insatser för barn och ungdomar i riskzon eller som har ett missbruk. De kan också röra sig om
barn vars föräldrar har missbruksproblematik. Mentorsprogrammet går ut på att den unge tillsammans med de
utbildade mentorerna gör olika aktiviteter och har individuella samtal. I mentorsprogrammet ingår också stöd till att
söka arbete, studier och hitta sätt att se framåt och skapa en positiv framtid.
Föreningen menar att de är ett komplement till staden för insatser mot droger inom den somaliska gruppen som
sällan söker hjälp för sitt kat-missbruk. Personer med kat-missbruk kontaktar ofta föreningen om andra problem
och kan på så sätt få information om de skadliga effekterna av drogen samt få stöd att komma ur situationen. De
slussar också in deltagarna i arbetsprogram och hjälper dem att få en meningsfull sysselsättning.
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Somalilands Förening har även hembesök och andra insatser för kvinnor som utsätts för våld i nära relation eller
sexuella övergrepp. Dessa insatser består av stödsamtal och rådgivning samt samtalsgrupper för kvinnor.
Föreningen vill dessutom avsätta resurser för att i viss mån tillgodose ensamkommande barns behov av sociala och
idrottsliga sammanhang och extra stöd vid skolstart av en personlig mentor.

Redovisad verksamhet 2017

Föreningen redovisar ett stort antal projekt som bland annat stöds av Allmänna arvsfonden, MUCF, Forum Syd,
Skolverket och Länsstyrelsen Skåne. Föreningens fokus har under året legat på att förbättra och stärka nyanlända
barnfamiljers integration i samhället. De har även erbjudit läxhjälp till ensamkommande barn och andra elever, det
kom ca 50 elever varje vecka till läxhjälpen.
I samband med redovisningen av arbetet mot droger under 2017 uppger föreningen att de har uppmärksammat att
många barn som har problem i skolan eller som har andra psykosociala problem, har föräldrar som missbrukar
drogen kat. Föreningen beskriver att de genom mentorsprogrammet har nära kontakt med barnens familjer med
bland annat uppsökande arbete så som hembesök till familjerna. Stödet handlar om motiverande samtal, samtal
med hela familjen och då extra stöd till unga som har föräldrar som har missbruk. Många av familjerna har kontakt
med socialtjänsten. Förvaltningen har fått utförligare information om verksamheten mot kat vid möte med
föreningen och med deltagare i mentorsprogrammet.
Somalilands förening har drivit ett stort antal studiecirklar och aktiviteter inom ramarna för projekten, de hade en
omsättning på cirka 5 miljoner kr under 2017. De driver en omfattande verksamhet för läxläsning och aktiviteter
till unga.

Förvaltningens bedömning

Föreningen har många medlemmar, är välkänd och har ett stort förtroende bland målgruppen i Malmö. De har en
stor och välbesökt lokal i Rosengård och driver ett stort antal projekt. Förvaltningen bedömer att insatserna som
föreningen vill ägna åt ensamkommande i Malmö redan tillgodoses av staden och andra föreningar. Deras projekt
gentemot ensamkommande stöds dessutom redan av medel från Länsstyrelsen. Föreningen samverkar genom dessa
även med en mängd organisationer, exempelvis Ensamkommandes förbund och Rädda barnen.
Förvaltningen bedömer att föreningen inte har redovisat någon specifik kompetens att utföra stödsamtal med
våldsutsatta kvinnor. Föreningen kan snarare fungera som en sluss vidare till andra instanser som har stor
erfarenhet av ämnet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har träffat föreningen samt deltagare i mentorsprogrammet som tidigare
har missbrukat kat och fick ta del av deras erfarenheter gällande föreningens arbete mot kat. Deltagarna var mycket
positiva och menade att verksamheten har haft en viktig roll i deras liv genom stöd och vägledning gällande
missbruket. Föreningen har tidigare fått organisationsbidrag för sina insatser mot användning av drogen kat. Förra
året glömde föreningen att ansöka om medel för detta och fick därför inga medel. Förvaltningens bedömning är att
föreningen bedriver en unik verksamhet mot drogen kat och har ett stort förtroende i målgruppen, de når ut till
många och erbjuder ett brett stöd till missbrukande och deras familjer. Därför föreslår förvaltningen tillstyrka
ansökan med 50 000 kr för aktiviteter och kostnader i samband med mentorsprogrammet mot kat missbruk.

17

Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

50 000

0

123 000

0

Vänskapsföreningen Malmö
Adlerfelts väg 4 L
www.uvfmalmo.org

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

19 309 MUCF

520 000

Ekonomiuppgifter för 2017
Totala intäkter:
Lokalkostnader:

2 416 377 Personalkostnader:
221 756 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

994 798
5
2

Målgrupp

Framförallt vänder sig föreningen till ungdomar mellan 15 och 26 år.

Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen syftar med aktiviteter och verksamheter att arbeta mot radikalisering och extremism, för miljöarbete,
hälsa och liv, demokrati och mänskliga rättigheter, integration, språk från dag ett, kultur och musik, idrott och hälsa,
läxhjälp för barn och vuxna, trygghet och nattvandring.

Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för 2019

Föreningen ansöker om medel för att finansiera verksamhet som riktar sig till nyanlända ungdomar som har
problem med missbruk av narkotika och spelmissbruk. Föreningen riktar sig i stor grad mot Rosengård som sitt
verksamhetsområde men utesluter inte att andra tar del av verksamheten.
Enligt ansökan söker de medel för administration, information, nätverk, seminarium, konferens och dialog,
lokalkostnader, resor för träffar och möten, revisionskostnader, förtäring och övriga kostnader.

Redovisad verksamhet 2017

Föreningen har drivit ett stort antal olika projekt och initiativ i Malmö sedan många år tillbaka. Inte minst har de en
mötesplats/lokal i centrala Rosengård där till exempel språkcafé och olika föreläsningar hålls.
De bedriver arbete inom trygghetsområdet genom nattvandring varje vecka, denna drivs på ideell basis. De bedriver
även läxläsning regelbundet. Föreningen har också beviljats projektmedel från MUCF för arbete mot
våldsbejakande extremism.
Dock redovisas ett begränsat arbete mot droger. Föreningen redovisar ett samarbete med f.d Sociala
resursförvaltningen om droger där förvaltningen, efter att undersökt detta, inte har hittat någon samarbetspartner.
Vänskapsföreningen beskriver inga konkreta aktiviteter eller insatser för arbete mot droger i sin ansökan eller
redovisning.

Förvaltningens bedömning
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Vänskapsföreningen driver många olika projekt inom en mängd olika områden, föreningen är välkänd och har ett
stort medlemsantal (ca 500 personer). Ansökan om organisationsbidrag från arbetsmarknads- och socialnämnden
rör verksamhet som riktar sig till nyanlända ungdomar som använder droger. Varken i ansökan eller i
verksamhetsplanen finns dock någon beskrivning av hur arbetet med nyanlända och missbruk samt spelmissbruk
ska bedrivas. Vid möte med föreningen uppkom heller inga konkreta planer angående befintlig eller planerad
verksamhet gällande missbruk eller hur detta skulle nå nyanlända ungdomar. De menar att de i deras ordinarie
arbete möter ungdomar som är i riskzon, samtidigt har de inga specifika insatser förutom att ungdomarna bjuds in
till föreläsningar.
Föreningen erhåller ekonomiskt stöd från fritidsförvaltningen, dock har de fått minskat bidrag inför 2018 på grund
av bristande redovisning gällande både ekonomi och aktiviteter.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att verksamheten inte faller inom riktlinjer för arbetsmarknadsoch socialnämndens organisationsbidrag på grund av att de inte har en tydligt avskild verksamhet riktad till unga
som använder droger. I ansökan saknas redovisning och planering för det arbetet. Förvaltningen föreslår därför
avslag på ansökan om organisationsbidrag.
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