Datum
2020-06-18 14:34

Sida
1(7)

Inskickat av: MIKAELA BERG SONESSON

Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Ensamkommandes Förbund Malmö

Summa som organisationen ansöker om från
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
500.000

Organisationsnummer
802473-3290

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan. Det
är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför viktigt
att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
MIKAELA BERG SONESSON
E-postadress
mikaela.berg@ensamkommandesforbund.se

Mobiltelefon
0736468653

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja
Använder ni bankgiro eller postgiro?
Bankgiro
Skriv in bankgironummer
364-2261

2. Kontaktuppgifter

Postadress
Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
E-post
malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124
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Information
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens postadress
Östra Förstadsgatan 27

Organisationens postnummer
21212

Organisationens telefonnummer
072-0160075

Organisationens e-postadress
mikaela.berg@ensamkommandesforbund.se

Har ni en besöksadress?
Ja
Besöksadress
Besöksadress
Östra Förstadsgatan 27

Postnummer
21212

Har ni någon hemsida?
Ja
Skriv in adressen till hemsida
www.ensamkommandesforbund.se
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Zabeh Karimi

Telefonnummer
0790208002

E-post
zabeh.karimi@ensamkommandesforbund.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Ismael Jafari

Telefonnummer
0704388335

E-post
ismael.jafari@ensamkommandesforbund.se

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2019
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

239 (1098 obetalda medlemmar)

Antal kvinnor

92

Antal män

147

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

239

Uppge organisationens syfte enligt organisationens stadgar
Att främja medlemmars etablering i det svenska samhället.
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 så väl kunskaper och erfarenheter och
samhällsintressen sammanflätas under trivsamma former
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom medlemmars kollektiva insatser
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Vår primära målgrupp är ensamkommande och/eller nyanlända upp till 25 år och vår verksamhet utgår ifrån denna grupps behov. Det
är denna målgrupp som besöker Mötesplats Otto i störst utsträckning och bidraget kommer i huvudsak gå till denna grupp. Men Otto
är öppet för alla att besöka och vi vill att möten mellan olika individer ska kunna ske på Otto, men också möten mellan individer och
andra föreningar och samhällsaktörer, vilket gör att bidraget också kommer gynna personer/aktörer som har behov av Otto, men inte
tillhör vår primära målgrupp.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader, möteskostnader och anställningar.
Omfattning på verksamheten, exempelvis verksamhetens öppettider, hur ofta en ni erbjuder en insats eller liknande.
Hur kostnaderna är relevanta för verksamheten.
Vi kommer hålla Mötesplats Otto öppet 5-7 dagar i veckan.Vi kommer fortsätta ha separatistisk verksamhet för dem som identifierar
sig som tjejer och icke-binära minst en dag i veckan. Aktiviteter vi kommer erbjuda: migrationsjuridisk rådgivning, socialrättslig
rådgivning, läxhjälp, svenska- och, engelskakurs, jobbsök, cv-skrivning, studie- och yrkesvägledning, körkortsteori, gitarrkurs,
matlagning, fredagsmiddagar med husmöte, infoträffar om sex o relationer, tjejgruppsträffar, idrottsliga aktiviteter och fira högtider.
Många utav aktiviteterna erbjuder vi på drop in-basis. Då många i målgruppen använder Otto som sitt vardagsrum (många bor extrem
trångt o kortsiktigt eller är hemlösa) kommer vi fortsätta möjliggöra detta genom att skapa trevlig miljö för umgänge och skapa så
mycket hemmakänsla som möjligt. Vi kommer också dagligen erbjuda psykosocialt stöd i form av omsorgspersoner. Vi kommer
dagligen bjuda på mellanmål. Kostnader = anställningar, hyra, mellanmål, samt aktiviteter.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Vår kartläggning ?Man måste kämpa mer än andra? som belyser ensamkommande ungas livsvillkor är fortfarande aktuell de många i
gruppen ännu lever i stor utsatthet. Hemlösheten är fortfarande utbredd och många lever i extremt korta och dåliga boendelösningar,
fattigdomen tvingar individer att sälja sex eller droger mot ersättning. Missbruket är tyvärr fortsatt utbrett hos målgruppen som en följd
av hemlöshet och psykisk ohälsa. En stor grupp har ju numera fått temporära uppehållstillstånd (TUT) på Nya Gymnasielagen (NGL)
vilken sätter extrem press på dessa individer. De ska gå ut gymansiet med godkända betyg och därefter få en tillsvidareanställning
inom loppet av 6 månader (!) för att få fortsätta stanna i Sverige, där de varit i över 5 år.
Allt vi gör ska gynna vår målgrupp på kort och/eller på lång sikt. Under 2021 kommer vi fortsätta jobba med psykosocialt stöd,
erbjuda gemenskap, trygga vuxna som finns där när det behövs, skapa sammanhang och meningsfullhet samt förebygga ofrivillig
ensamhet.Vi kommer också jobba mycket med individstöd o medföljning när det finns behov för det. Vi kommer också arbeta för att
underlätta etablering:
Erbjuda individuellt stöd i cv-skrivning o jobbsök, träna på arbetsintervju och gå gemensamt till jobbmässor.
Erbjuda läxhjälp varje dag på Otto, vid ett tillfälle i veckan ha 1 SYV på Otto.
Hjälpa besökarna att söka bostäder på alla sätt som går
Hjälpa besökare att komma i kontakt med övrigt föreningsliv

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt (cirka 5 till 10 år)
Vår verksamhet arbetar för att förebygga och motverka att vår målgrupp ska hamna i ett djupare utanförskap. Vi ser att social samvaro
kan bryta isolering och öka ungdomars sociala kontaktnät, att trygga platser och trygga omsorgspersoner, möjligheten att skapa en
meningsfull tillvaro, och att få ett individanpassat stöd har en positiv inverkan på det psykiska måendet och att förebyggande insatser
som utgår från människors välmående ur ett helhetsperspektiv inte bara behövs utan faktiskt fungerar. Vi vet att en trygg situation
verkar gynnsamt för motivation, ansvarskänsla, hopp och känsla av egenmakt. Vilka är avgörande för att en person ska ha möjlighet att
etableras i ett nytt samhälle. På så vis gynnar vår verksamhet målgruppen på längre sikt. Att nu lägga extra resurser på gruppen som
fått TUT på NGL (se tidigare avsnitt) kan förhoppningsvis även gynna dem på lång sikt- få ett fast jobb och tillslut kunna ansöka om
PUT. Vi tror också att vår separatistiska verksamhet stärker tjejerna långsiktigt genom att erbjuda dem trygga rum och samtal,
?empowerment? stötta dem i att de vågar kräva sina rättigheter, bli mer bekväma i att ta mer plats även i sammanhang där killar är
med. På våra tjejdagar (lördagar) så ?äger? verkligen tjejerna Otto och börjar en våga där då är chansen större att en vågar även på
andra platser i samhället. Kanske ännu mer om de fått trygga relationer och litar på att det finns aktörer som hjälper dem när det
behövs.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Då de projekt vi bedriver alltid grundar sig i målgruppens behov o önskemål och då samtliga anställda arbetar operativt på Otto eller
med målgruppen har vi möjlighet att lyssna in deras röster hela tiden och kan kontinuerligt utvärdera. Under tiden vi genomför
aktiviteter utvärderar vi dem tillsammans med deltagarna. Är det något som inte fungerar som sig bör förändrar vi det. Många projekt
utvärderas på slutet och vi försöker även utvärdera arbetet på Otto 1 gång/år.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
EF Malmö har god erfarenhet av att arbeta med jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet och inkludering. Majoriteten av de
ensamkommande och nyanlända vi möter identifierar sig som killar. Ca 20% av våra medlemmar identifierar sig som tjejer. Till
aktiviteter där både tjejer och killar bjuds in är deltagandet av tjejer betydligt lägre. Detta är anledningen till att vi infört en
separatistisk tjejdag och tjejgrupp. För att främja jämställdhet och delaktighet för tjejer samt ickebinära erbjuder vi vissa aktiviteter
(läger, idrott, samtalsgrupper, infoträffar) för de som identifierar som tjejer el ickebinära för att garantera att denna målgrupp har ett
tryggt rum att mötas i.
Genom Länsstyrelsen och MUCF driver vi jämställdhets- och inkluderingsprojekt med samtalsgrupper, infoträffar och
utbildningsläger. Vi samarbetar även med SQI (Svenskt Queer Initiativ) RFSU och RFSL Newcomers för att det gynnar målgruppen,
platsen och anställda.
De flesta av våra medlemmar o deltagare kommer från Afghanistan och det är en utmaning att besökare från andra delar av vår värld
inte ska känna sig i ?underläge? eller inte få samma möjlighet till att göra sin röst hörd. Vi försöker förebygga detta genom att alltid ge
ut information på alla språk som finns i rummet, fira många olika traditioner, anställa personer med olika bakgrund och
språkkunskaper, hålla förebildsföreläsningar med personer från olika länder.
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Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
I EF Malmös styrelse sitter enbart ensamkommande eller unga personer med egenupplevd migrationserfarenhet, vilket är ett sätt
garantera att målgruppens behov får styra verksamheten.
Vi återkopplar till målgruppen via styrelsemöte samt via verksamhetsansvarigas möten med ordföranden. Vi återkopplar också direkt
till dem i den operativa verksamheten. På personalmöten lyfts detta när behov finns och när beslut tas om ngt återkopplas det direkt till
de unga. På våra fredagsmiddagar har vi ibland husmöte där verksamhetsansvariga, och ibland ordföranden, direkt möter målgruppen
och kan ta emot synpunkter. Finns även en förbättringslåda på Otto där alla kan skriva förbättringsförslag som styrelsen ska bemöta.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
På Otto tillfrågar vi ingen om asylstatus el ursprung. Det ska inte spela ngn roll för att vara i verksamheten eller för att vara med på en
aktivitet. Asylstatus är ofta viktiga hos offentliga aktörer, som socialtjänsten, arbetsförmedlingen, sjukvård. Ofta krävs det
uppehållstillstånd för att få tillgång till ett stöd el aktivitet. Vi kompletterar Malmö stads insatser genom att vara tillgängliga för alla
unga oavsett asylstatus.
Till Otto kommer deltagarna frivilligt. Många uppger att de känner sig trygga på Otto och har förtroende för verksamheten. Vår
upplevelse är att deltagarna har lättare att berätta saker de är med om på Otto är för ngn som representerar en myndighet.
Vi har som föreningsstyrd mötesplats lättare för att vara flexibla och hitta nya lösningar och kan vara mer generösa med det stöd vi kan
ge än vad ofta en myndighet har utrymme att vara.
Vi har öppet efter kontorstid nästan alla dagar i veckan samt ofta öppet på lov och röda dagar. Vi har mkt drop-in verksamhet. Även
vad det gäller frågor som ingår i en kommuns uppdrag. Ex bostadssökning, studie- och yrkesvägledning, socialrättslig rådgivning,
myndighetskontakt. Med detta kan vi hjälpa till utan tidsbokning och utanför kontorstid.
Otto fungerar som en sambandscentral/ungdomsgård med utgångspunkt i nyanlända ungas behov. Till Otto kommer olika aktörer med
sin spetskompetens. På Otto kan man få hjälp att få olika slags behov på en och samma plats.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019
Organisationens utgifter och intäkter 2019
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2019

5783362

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2019

11950

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2019

333462

Antal anställda under verksamhetsåret 2019

11

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2019

3879035
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Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja

Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten.
Ja
Uppge alla myndigheter och summa av bidrag
Arvsfonden projekt Tämme och Glimt 1540374
MUCF Komväx år tre 662126
Länsstyrelsen Våga Snacka år ett och två 302253
Delmos 107309
Skolverket 444400
Totalt :3056462
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Ja
Uppge alla nämnder och summa
Fritidsnämnden har beviljat följande medel:
Verksamhetsstöd: 509.000
Kul i Malmö-aktiviteter: 128.558
Utvecklingsbidrag "Anamma": 95.663
Totalt :733.221
Har organisationen skulder till skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

6. Bilagor
Saknar ni något protokoll eller dokument med anledning av situationen kring coronaviruset?
Nej
Ladda upp bilagorna
Fastställd verksamhetsberättelse för 2019
vb 19 version.pdf (8,96 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2019
Resultatrapport_20190101-20191231_Ensamkommandes fo&#776;rbund.pdf (48 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2019
Balansrapport_20190101-20191231_Ensamkommandes fo&#776;rbund.pdf (22 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Revisionsrapport för 2019 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
revisor.pdf (163 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Preliminär budgetplan för 2021
Budget ASF.pdf (38 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2021
Verksamhetsplan 20:21.pdf (64 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Årsmötesprotokoll för 2020 (underskrivet)
A&#778;rsmo&#776;te 2020.pdf (1,13 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2020 (underskrivet)
konstituerande protokoll.pdf (428 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
Stadgar 2020 juni (1).pdf (82 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
nu har vi bifogat samtliga efterfrågade bilagor. Hoppas allt ska vara ok.

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Ensamkommandes
Förbund Malmö
Ensamkommandes Förbund Malmö (EF) är
en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden
medlemsstyrd förening som grundades som
organisation 2013 i Malmö. EF har idag ett
riksförbund och 19 lokalföreningar. Organisationen startades och drivs av ensamkommande och unga nyanlända själva och har
därmed en unik insyn och förtroende hos
målgruppen.

Styrelsen väljs enligt följande: ordförande på
1år; minst fyra och högst femton ordinarie
ledamöter. Styrelsen jobbar tillsammans med
föreningens anställda för att kunna göra medlemmarnas röster hörda och representera
medlemmarna på bästa sätt.

Under 2019 har vi fortsatt att utveckla
Ensamkommandes förbund Malmö och
Mötesplats Otto i samverkan med ABF, FritOrganisationen startade med syfte att
idsförvaltningen och Arbetsmarknads- och
politiskt och praktiskt arbeta för att underlätta Socialförvaltningen (ASF) i Malmö Stad,
Drottning Silvias stiftelse CATCH, Allmänna
och förbättra livet för ensamkommande barn
Arvsfonden, MUCF, Skolverket, Röda Korset,
och ungdomar. Det är viktigt för föreningen
Malmö Kretsen, Länsstyrelsen och andra
att nyanlända unga får göra sina röster hörda
och representera sig själva. Ensamkommandes finansiärer och samarbetspartners så som
förbund Malmö är en demokratiskt uppbygRädda Barnen, Skånes Stadsmissionen, Maracana och Stiftelsen Karin och Ernst August
gd organisation där högsta beslutande organ
Bångs minne.
är föreningens årsmöte som hålls senast den
15 april varje år. Föreningens styrelse består
Mer om våra finansiärer, projekt och
enbart av ungdomar som har varit eller är
samarbetspartners kan läsas längre fram.
ensamkommande, detta för att garantera och
skydda representationen av dessa i föreningen
och för att säkerställa att Ensamkommandes
förbund Malmö verkligen är av och för ensamkommande och nyanlända ungdomar.

Mötesplats Otto & det vi
möter och jobbar med
EF Malmö driver sedan 2014 Mötesplats Otto
som primärt riktar sig till unga nyanlända och
ensamkommande upp till 25 år men är öppen
för alla att besöka. Mötesplats Otto har under
2019 haft öppet upp till sex dagar i veckan
(mån-lör) med drygt 60 besökare dagligen.
Under veckan har vi haft öppet mellan kl 1420 och på lördagar mellan 13-18 och på lördagar endast för tjejer, kvinnor och deras barn.
Mikaela och Omid har under 2019 fortsatt
att arbeta som verksamhetsansvariga på
Mötesplats Otto och har tillsammans med
kollegorna Alex, Daniel, Mira, Linus, Eira, Bea
och praktikanterna Fredrik och Vilde jobbat
för att möta målgruppens behov på bästa vis.
Hamid har sett till att våra lokaler är snygga
o rena och att allt funkar som det ska. Vår redovisningsekonom Natasha har fortsatt hålla
ordning på siffrorna och ekonomin.

Mötesplats Otto fungerar ju som ett socialt
center där aktiviteter och verksamhet baseras
utifrån deltagare och medlemmars önskemål
och behov. Mötesplats Otto beskrivs som ett
“andra hem” och “vardagsrum” bland många deltagare och utgör en erfarenhetsbank
dit nyanlända och ensamkommande barn
och unga kan vända sig för stöd och hjälp
och med kontakter i en situation som ofta är
väldigt påfrestande, komplicerad och ensam.
Mötesplats Otto blir bryggan mellan relevanta aktörer och de från målgruppen som behöver hjälp och stöd.
Under året har vi haft ungefär 25 aktiviteter i
veckan. Många utav våra aktiviteter har vi hållit i samarbete med andra föreningar, annars
med hjälp utav våra volontärer och anställda.
Exempelvis så har jurister från Svenska Röda

Korset och Unga Forum (projekt som drevs av
Skånes Stadsmission) hållit migrationsrättslig
rådgivning på Otto varje vecka, Rädda Barnen och Röda Korset har hållit Socialrättslig
rådgivning på Otto en gång i veckan, Röda
Korsets Ungdomsförbund har fortsatt hålla i
läxhjälpen en dag i veckan, Chae teakwondo
har hyrt sin boxningslokal till oss och genom
Fritidsförvaltningens Malmö Forever-aktiviteter har vi kunnat erbjuda ungdomar bl.a
internationell matlagning, pysselverkstad,
boxning, footsal och volleyboll.
Andra aktiviteter på Mötesplats Otto som
erbjudits veckovis med hjälp av volontärer och
anställda är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

läxhjälp
cv-skrivning
jobbsök
bostadssök
engelskakurs
Svenska För Alla
Studie- och yrkesvägledning
Gitarrkurs
Fredagshäng med temat sex och relationer
Fredagsmiddagar med husmöte
Inspirationsträffar
Dambura-kurs
Tjejgruppsträffar
Samtalsgrupper

Våra Idrottsliga aktiviteter såsom simning,
fotboll och volleyboll har vi haft i idrottshallar
runt om i Malmö och simningen har vi haft på
Simhallsbadet. Hallarna får vi tillgång till via
Fritidsförvaltningen.
Många utav våra deltagare kommer till Otto
för att delta i någon av våra aktiviteter nämnda ovan, men många kommer också för att
“bara” ta en kopp kaffe och äta en macka,
hänga och umgås, spela pingis eller fia med
knuff eller för att snacka med vänner och
personal om små och stora saker. Många vill
berätta om bra saker som hänt- kanske om ett
prov man klarat eller fått sitt första jobb. Men
många behöver också berätta om dåliga saker
som hänt- fått avslag på sin asylansökan, blivit
av med sitt boende, det har hänt något med
familjen i hemlandet, saknaden av sin mamma,

man mår dåligt och känner sig ensam. Många
söker stöd när motgångarna blivit för stora
eller för många. Många har också sökt sig till
Otto för att få hjälp med olika saker. Allt ifrån
ringa en myndighet, få hjälp med att komma
i kontakt med vården, få hjälp med att överklaga ett beslut, få hjälp med att hitta vänner
eller stödpersoner, få hjälp med att försöka
finna pengar för att kunna köp mat eller betala
sin hyra eller hitta en bostad eller få hjälp
med att söka jobb och skola. Många besökare
kommer också till Otto för att söka stöd när
de fått avslag på sin asylansökan, blivit åldersuppskrivna, blivit nekad vård, upplevt rasism
eller annan diskriminerande behandling.
Mötesplats Otto får ofta kliva in när övriga
samhället brister.
Verksamheten och dess utveckling och aktiviteter styrs hela tiden av målgruppens
behov och önskemål, vilket gör att aktiviteter
kommer och går. Flexibilitet, kreativitet och
att våga prova har varit och är fortfarande
lyckosamma metoder i verksamheten.
Även under 2019 har vi dagligen bjudit på
mellanmål på Otto, vilket är uppskattat då
många kommer till Otto direkt efter skolan
och behöver fylla på med energi innan eftermiddagsaktiviteter drar igång som exempelvis
läxhjälp. Men också viktigt då ett stort antal
av våra deltagare har stora utmaningar i att
få pengarna att räcka till mat. Av dessa anledningar har det varit viktigt för oss kan kunna
erbjuda så väl mellanmål och fredagsmiddagar
som mat vid utflykter och andra aktiviteter.
Som alltid så har det varit stor efterfråga på
läxhjälp under 2019 och extra hårt tryck har
det varit vid slutet av vårterminen respektive
höstterminen. Många ungdomar har kommit till Otto för att få hjälp med läxor, prov,
uppsatser, gymnasiearbete, tentor etc. Många
deltagare är så ambitiösa och kämpar på trots
att kraven många gånger är väldigt höga. Även
cv-skrivning och jobbsök har många efterfrågat, vilket vi också har jobbat med mycket
under året. Det är fantastiskt roligt o höra när
våra deltagare klarar skoluppgifter eller får
ett jobb!!

Nya Gymnasielagen har varit högst aktuell
för många utav våra deltagare och på Otto
även under 2019. Kraven som ställs på dessa ungdomar är högst orimliga tycker vi, och
många med oss. (Denna grupp måste ju gå ut
gymnasiet med godkända betyg och därefter
hitta en tillsvidareanställning inom loppet av
6 månader). Okunskapen kring lagen och dess
krav samt vilka utbildningar som godkänns
har varit väldigt utbredd. Detta både hos
skolor, kommuner och Migrationsverket. Vi är
därav väldans glada och tacksamma av att ha
tillgång och närheten till juristen Anders Roos
på Unga Forum/Skånes Stadsmission. Anders
har blivit en expert på lagen och har hjälpt oss
och många utav våra deltagare med att räta ut
olika slags frågetecken. Tack Anders <3
Även under våren o hösten 2019 så
anordnade vi träffar på Otto tillsammans med
jurister från Unga Forum/Stadsmissionen
(Anders Roos och Hanna Scott) för att hjälpa ungdomar att skicka in ansökningar om
förlängningar av temporära uppehållstillstånd
på Nya Gymnasielagen. Till dessa träffar kom
ungdomar från hela Skåne. Ett gott exempel
på hur vi samverkar med andra aktörer när vi
behöver möta något av målgruppens behov.
Vi vill också rikta ett varmt tack till St:a Maria
Folkhögskola på Rosengård som gjort så mycket för denna grupp och vi har inlett ett fint
samarbete gällande bla studiestöd.
Många utav våra deltagare har erfarenhet av
att leva i hemlöshet och/eller att bo i högst
tillfälliga bostäder. Likaså har många under
längre tid bott många tillsammans på liten yta,
vilket såklart minskar möjligheten till sådant
som privatliv, studiero, ta hem vänner etc.
Många kommer till Otto för att få hjälp med
att söka bostad; registrera sig i diverse bostadsköer, söka lägenheter på nätet samt leta
boende genom att sprida ordet till andra på
Otto. Ensamkommandes Förbund Malmö har

vid flertalet tillfällen påtalat den utbredda
hemlösheten och de konsekvenser den medför (ex att det hänger ihop med ökad psykisk
ohälsa och ett ökat missbruk) till kommunala
politiker och beslutsfattare. Tyvärr dock utan
större gehör. Men vi är glada för de lösningar
som gjorts av samarbetspartners (Röda Korset, Rädda Barnen, Stadsmissionen och Svenska kyrkan) som fått regeringsmedel för att
jobba med i unga i hemlöshet och att de tillsammans med Fryshuset kunde öppna Värmestugan Ung. Tack vare detta fick ett stort
antal ungdomar boende, möjlighet till dusch o
mat under de mest kalla månaderna.
Vi ser också ett stort värde i det sätt föreningen Maracana och Stöttepelaren har lyckats
hjälpa många ungdomar med boende. Genom
helt o hållet volontära insatser.
Under året har föreningen och Mötesplats
Otto fortsatt arbeta aktivt med en meningsfull fritid. Våra deltagare har erbjudits att
vara med i olika slags aktiviteter, fått utökade
kontaktnät via volontärer, faddrar och
samarbetspartners och möjlighet till att träffa
andra föreningar som vi samarbetat med.
Vi har försökt att fixa och göra Otto fint under
året utifrån de medel vi haft att röra oss med.
Musikrummet i källaren har blivit jättefint
tack vare deltagare som målat väggarna och
lagt in matta. Josefin, den bästa illustratören
(!) har målat en superfin Otto-logga direkt på
vår vägg samt skrivit en text om hur vi vill att
Otto ska vara. Tack Josefin <3
I slutet på sommaren höll vi Otto stängt en
vecka för att planera inför hösten och ge tid
till styrelsen och personalen att diskutera och
jobba sig samman samt städa och fixa fint i
lokalen.

Styrelsen
På årsmötet 2019-04-13 valdes nio styrelseledamöter in för Ensamkommandes Förbund
Malmö, varav en ordförande. Dessa är Daniel Moradi (ordförande), Ali Hozank, Zabeh Karimi,
Saba Hajighasemi, Ismael Jafari, Mustafa Rahimi, Vida Samadi, Ahmad Aliyar, Mustafa Hussein,
Mostafa Akbari, Shadi. Maliha Hosseini, Ahmad Hosyni (adjungerad).
Under året har tyvärr ordföranden Daniel Moradi valt att sluta utav olika anledningar. Men alla
andra i styrelsen har valt att stanna kvar. Vice ordföranden Zabeh Karimi har tagit över Daniel
Moradis uppdrag och fortsatt med hans arbete i styrelsen under året.
Zabeh Karimi har tillsammans med våra verksamhetsledare varit på MR-dagarna i Linköping
och haft ett bokbord.
Zabeh Karimi och Daniel Moradi har regelbunden kallat styrelsen till styrelsemöte och har dessutom haft regelbundna möte med våra verksamhetsledare. Zabeh karimi har vid flera tillfälle
informerat medlemmarna om vår förslagslåda för önskningar, klagomål eller förslag till styrelsen.
Zabeh Karimi gick kursen Changemakers som anordnades av Raoul wallenberg Academy och
har påbörjat Unga ledare utbildning i Malmö stad.

Anställda
Under året har Ensamkommandes förbund Malmö haft möjlighet att anställa 23 individer, varav några ersatt varandra pga. avslutad tjänst och dyl. och på så sätt bemannat samma tjänster.
Vi uppbär vid denna årsavstämning 11 tjänster med varierande anställningsgrad mellan 25100%:
Anställda 2019 (ej inkluderat timanställda) :
Mikaela Berg Verksamhetsansvarig/Projektledare 100%
Omid Mahmoudi Verksamhetsansvarig/Projektledare 100%
Natalia Missenko Redovisningsekonom 100%
Mira Björkegren projektledare 100%
Linus Kullving projektledare 75-100%
Eira Malmros Manfriato läxhjälp samordnare 50-75%
Hamid Rezai lokalvårdare 50%
Imran Hashemi projektassistent 50%
Kasim Hussani projektassistent 50%
Ulla Blomqvist projektassistent 50%
Malin Sundvisson projektassistent 50%
Beatrice Rundström projektledare 50%
Farid Sultani projektassistent 50%
Daniel Feroz projektassistent 75%
Louise Malmrose Manfriato projektledare 70%
Mikel Morueta Holme redigerare , tekniker 40%
Feras Mukar Kan redigerare , tekniker-25%
Nada Abraham Nawes - 12,5% översättare
Maram Alawad ungdomsledare 50%
Alkurdi Mohammad - översättare 12,5

Samtliga anställda arbetar med specifika projektuppdrag, förutom ekonomi och lokalvårdare.
Verksamhetsledare har det operativa ansvaret för mötesplats Otto och personalgruppen samt
för den administrativa och ekonomiska översynen av verksamheten på uppdrag av föreningens
styrelse.

Opinionsbildning/
kunskapsspridning
Ensamkommandes Förbund Malmö i media
Under 2019 och början av 2020 har vi vid flera tillfällen tagit plats i media och lyft våra frågor
och intressen. Ibland har vi gått tillsammans med andra organisationer och ställt oss bakom
artiklar som publicerats gällande den att nuvarande asyllagstiftning måste ändras. Här följer
några smakprov:
19 mars 2019 publicerade Aftonbladet en artikel där Omid intervjuades om sitt engagemang
för ensamkommande unga och att han blivit utsedd av aftonbladet till “Vardagshjälte”!
19 augusti 2019 publicerade Aftonbladet artikeln “Asyllagen - ett stort socialt experiment” där
Asylkommissionen skriver “ Vårt mål är att ge dem som drabbats upprättelse”. Mira är med som
representant för EF Malmö.
Den 25 mars 2020 publicerade ETC artikeln “Ensamkommande måste hitta jobb- mitt i coronakrisen” där Mikaela intervjuades om att Nya Gymnasielagen måste ändras för att kraven på
ungdomar som lyder under denna lag är orimliga.
Vi är mycket stolta över att Omid blev utsedd till 2019 års Changemaker av Raoul Wallenberg
Acadamy! “För sitt brinnande och viktiga engagemang för ensamkommandes rätt och integration” löd motiveringen! Grattis vår bästa Omid :)

Informationsspridning i Malmö och nationellt
Våren 2019 har Omid varit på Österlens folkskolan och berättat om nyanlända och om resan
från Afghanistan till Europa och även om etablering och svårighet av att komma som ny till
Sverige.
7 oktober var också Omid på Världskulturmuseet under Företagarnas dag och berättade om
Ensamkommandes Förbund Malmös verksamhet.

Kartläggningen: “Man måste kämpa mer än andra för
att lyckas”
Den 4 april 2019 presenterade Mira denna viktiga kartläggning på ett seminarium där olika
aktörer som blivit beviljade Delmos-medel i Malmö deltog. Många visade intresse för kartläggningen och är oroade för den verklighet som många lever i. Kartläggningen har även använts av
andra aktörer för att föra fram fakta om målgruppen. Exempelvis hänvisar Röda Korset till den i

sin rapport “Humanitära situationen för ensamkommande” som släpptes 30 januari 2020.

MR-dagarna
Vår vice ordförande Zabeh var tillsammans med Mikaela och Omid på MR-dagarna som detta
år hölls i Linköping 14 -16 november 2019. Omid medverkade vid två seminarier för att sprida
kunskap om vår målgrupp och vårt arbete. Vi hade dessutom ett bokbord där vi spred information om vår förening och Mötesplats Otto.

Almedalen
Omid, Azizullah, Mossé och Kasim var i Almedalen för att sprida information om föreningen,
mötesplats Otto och våra projekt. Vi var med och höll seminariet “Droger och psykisk ohälsa
hos nyanlända ungdomar“ tillsammans med stiftelsen Choice, vi har också med LSUs panell och
samtidigt var vi i Almedalen för att utvidga vår kontaktnät och representera Ensamkommandes
Förbund Malmö.

Malmö Universitet
Under vårterminen var Bea och Mira och föreläste för socionomstudenter på Malmö Universitet om vår förening och Otto och i början på höstterminen var vi på Niagara på Malmö
Universitet. Vi hade då bokbord och gjorde reklam för föreningen och Otto. Ett sätt att sprida
kunskap och information och tala om att vi finns och rekrytera fler volontärer!

Malmö stad
Under våren var vi inbjudna till Socialtjänsten Norr för att berätta om vårt arbete på Otto.
Mira höll en presentation, med utgångspunkt i kartläggningen om ensamkommande ungas
livsvillkor, för socialsekreterare om det vi arbetar med och den utsatthet många i vår målgrupp
lever i. Bea och Omid var också under våren och presenterade vårt projekt “Tillsammans är
man mindre ensam” på socialtjänsten; Missbrukssektionen för att sprida kunskap och lyfta de
utmaningar vi ser. Omid då berättade även om flyktvägen till Sverige, hur livet kan se ut i Iran
eller Afghanistan för våra ungdomar.

Spridning på skolor
För att sprida information om vår målgrupp och om flyktingsituationen globalt har Omid, Mira
och Mikaela tillsammans med Sabah och Shadi från styrelsen varit i olika skolor och föreläst om
vår verksamhet. Bland annat på Pauliskolan, Komvux Södervärn, St petri skolan och Procivitas.

Studiebesök på Otto
Mötesplats Otto och Ensamkommandes Förbund Malmö har under 2019 tagit emot många
studiebesök. Vi har tagit emot studiebesök från skolklasser, studenter på universitet och högskolor, politiker, tjänstemän och andra ideella organisationer. De flesta har kommit ifrån Malmö

och Skåne men ett flertal har även kommit till oss från övriga delar av Sverige. Vi uppskattar
och välkomnar fler att besöka vår verksamhet! En återkommande gäst är Norra Sorgenfri gymnasiet i Malmö och då med elever och lärare från Språkintroduktionen. Ni är alltid välkomna
och vi är väldigt glada över att ni vill berätta om Otto för era nya elever!
Den 27 maj 2019 kom representanter från Franska Ministeriet på studiebesök till Otto. Eira
och Mira höll en presentation om det arbete vi bedriver; hur man från idéburen sida stöttar
nyanlända och ensamkommande unga i Sverige.

Ljusmanifestation
Den 24 november anordnade Ensamkommandes Förbund Malmö, på initiativ av nätverket
“Vi står inte ut» en ljusmanifestation för att värna om asylrätten. Vi tände ljus för alla dem som
påverkats av den tillfälliga lagen samt protesterade mot utvisningarna till Afghanistan. Det var
då 4 år sedan den «tillfälliga» lagen trädde i kraft. Manifestationen var landsomfattande och
hölls på över 70 platser samtidigt runt om i Sverige.

Volontärer
Under året har förbundet haft ca 50 volontärer som på olika vis bidragit till vår verksamhet.
Flera utav er har varit med under flera år, vilket är fantastiskt! Men flera nya har också hittat
till oss under året, vilket också är jätteroligt och vi behöver bli fler. Som volontär hos oss kan
man göra lite allt möjligt! Under 2019 har våra volontärer exempelvis varit läxhjälpare, faddrar,
siminstruktörer, engelsklärare, hållit i körkortsteori, studie- och yrkesvägledning och svenskkurs. Ni volontärer gör ovärderliga insatser för verksamheten och för våra deltagare.
Utan er hade nog alla dessa ungdomar aldrig fått den fina hjälp för att klara ex skolan, körkortet
eller simningen. Flera dagar i veckan erbjuder ni er hjälp. Tack att ni aldrig ger upp och alltid ser
styrkan i varje individ. <3<3<3
Den 12 juni bjöd Eira in till en volontärträff för våra volontärer! Trevligt att flera kunde samlas,
prata och utbyta erfarenheter!

Verksamhetsstöd från
Fritidsförvaltningen
Vi är så glada och stolta över att erhålla verksamhetsstöd från Fritidsförvaltningen, Malmö stad
(t.o.m 2020-12-31). Detta är ett enormt viktigt stöd för basdriften av Mötesplats Otto. Syftet
är att kunna driva Mötesplats Otto som en god verksamhet som ska främja integrationen och
delaktigheten i Malmö. Mötesplats Otto ska vara ett komplement till annan verksamhet som
Malmö stad bedriver för nyanlända ungdomar samt skapa förutsättningar för social gemenskap, personligt stöd och en väg in i svenskt samhälle och föreningsliv. Tack vare stödet har
vi under året kunna skapa sammanhang och meningsfullhet för många av Malmös nyanlända
unga, vi har kunnat arbeta mot ofrivillig ensamhet och för en fin gemenskap och en meningsfull
fritid där såväl bollsporter som dans, internationell matlagning och svenska-träning blivit vardagliga inslag i vår verksamhet.

Projekt Mötesplats Otto
Tack vare fortsatta medel under 2019 från Drottning Silvias stiftelse CATCH (Care about the
children) har vi kunnat fortsätta utveckla Otto och driva platsen i samma goda kreativa anda
som vi hittills gjort, ständigt med målgruppens behov och önskemål i fokus. Otto är en viktig
plats för många unga som lever i ofrivillig ensamhet och verksamheten ska med sina olika aktiviteter arbetar för att bryta isolering och motverka utanförskap hos målgruppen ensamkommande och nyanlända unga.
Inom ramen för projektet år 2019 har vi haft speciellt fokus på utökat studiestöd och socialt
stöd till målgruppen som fått temporärt uppehållstillstånd på Nya Gymnasielagen samt tydlig
satsning på ensamkommande och nyanlända tjejer. Detta har skett genom att bland annat hålla
Otto öppet endast för tjejer på lördagar och då bedriva olika former av stärkande aktiviteter.
Så som workshops med fokus att öka självkänsla, våga ta plats, våga säga ifrån etc och göra
detta tillsammans med andra föreningar som arbetar just med målgruppen tjejer och nyanlända tjejer. Genom projektet har vi också kunnat erbjuda våra deltagare en mängd olika sociala
aktiviteter och större sammankomster som studentfest, jul- och luciafest, idrottsturneringar
och läger.
Omid och Mikaela har tillsammans med kollegorna Mira, Eira och Natalia bistått projektet med
ledning, ekonomisk styrning, samordning, genomförande och utvärdering. Vi alla som jobbar på
Otto och i detta projekt har jobbat operativt och mött målgruppen utefter individuella behov
och förutsättningar.

Läxhjälp
Under 2019 har Mötesplats Otto erbjudit läxhjälp minst 4 timmar varje vardag, samt ofta på
helger, till ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar. Efterfrågan är stor och våra
engagerade volontärer gör en ovärderlig insats. Idag är läxhjälpen viktigare än någonsin, då
många av våra deltagare har uppehållstillstånd på villkoret att de klarar av sina gymnasiestudier. Läxhjälpen är ofta avgörande för elevernas framtid och mentala hälsa. Många av de
ungdomar vi möter har, på grund av att de tvingats till flykt, missat flera år i skolan och inte
haft tillgång till mycket utbildning i hemlandet. Språket är nytt. Mötesplats Otto är en plats där
elever från instabila boendesituationer, som saknar möjlighet att erbjuda studiestöd, kan hitta
studiero.
Våra läxhjälpsvolontärer har olika bakgrund och kompetens, en del är utbildade lärare, andra
studerar på högskola eller universitet andra är idag pensionärer. Läxhjälpen anpassas efter
deltagarnas behov och volontärerna är kapabla till att ge dem nya verktyg och lära ut studieteknik. Genom att återkomma varje vecka och ge ett regelbundet och kontinuerligt stöd
skapar de trygghet och stabilitet. Det underlättar inlärning och innebär att eleverna vet att de
alltid kan får stöd när de behöver det. De flesta av våra volontärer är väletablerade Malmöbor
som på läxhjälpen möter nya Malmöbor. Läxhjälpen når målet om ömsesidig integration och
förståelse.

Våra elever har, liksom våra volontärer, olika bakgrund och kompetens. Därför är individanpassning en viktig del av volontärernas insats.Varje elev får stöd utifrån sina behov och
förutsättningar. Detta är grundläggande för arbetssättet hos Ensamkommandes Förbund, och
skapar en läxhjälpsmiljö där eleven står i centrum och får chansen att lära sig i sin takt.
Utöver den individuella läxhjälpen har deltagarna på Mötesplats Otto haft möjligheten att delta i undervisning i engelska på olika nivåer, datorkunskap, körkortsteori och Svenska för Alla.
Det sistnämnda genom ett samarbete med Furuboda Folkhögsskola. På torsdagar har vi haft en
läxhjälpsgrupp med fokus på att tala svenska.
Ett av årets mål var att 70% av eleverna skulle uppleva att vi erbjudit tillräckligt studiestöd.
Årets utvärdering visar att 62% anser sig ha fått hjälp när de behövde, 31% upplever långa
väntetider ibland. 7% svarade att de någon gång behövt gå utan hjälp. 94% tyckte att läxhjälpen är bra. På frågan om vad som är bra svarade de med ord som «perfekt» och fantastiskt».
Eleverna uppskattar volontärernas omtänksamhet och hjälpsamhet, samt att de är där frivilligt.
Deltagarna värdesätter både läxhjälpen, och den viktiga, personliga insatsen, som volontärerna
gör. Det enda tydliga förbättringsområdet som deltagarna föreslår är att det behöver finnas
mer läxhjälp, fler volontärer och mer tid. Med andra ord är behovet fortsatt stort och efterfrågan hög. Årets insatser för att utöka volontär styrkan har gett utdelning, trots det fortsätter
det vara svårt att mätta efterfrågan. Vi fortsätter därför att rekrytera fler volontärer, med en
mångfald av kunskaper.
Det här visar vikten av att fortsätta arbeta med att administrera och organisera läxhjälpen på
bästa sätt, så att den kan komma så många som möjligt till gagn. Eira har fram tills efter sommaren arbetat som samordnare, vilket innebär ett ansvar för det samordningen, se till att alla
besökare som kommer till läxhjälpen får studiestöd, men hon har också jobbat med volontär
vård och rekrytering av fler läxhjälpare.
En del volontärer kom mer än en gång per vecka och det skapades fina relationer mellan ungdomar och volontärer, vilket ytterligare förbättrade kvaliteten på inlärning. Innan sommaren,
och jullovet; när terminerna börjar närma sig sina slut var det, som vanligt, extra högt tryck på
läxhjälpen och många vill ha hjälp för att plugga till internationella prov, sluttentor, inlämningar
och lämna in gymnasiearbete. Varje år blir vi lika imponerade av att så många av våra deltagare
är så ambitiösa med sitt skolarbete!
Efter sommarlovet jobbade Mikaela och Mira i projektet tillsammans med våra praktikanter
Fredrik och Vilde som tog ett stort ansvar med läxhjälp samordningen, att själva hjälpa ungdomarna med läxor samt arbetet med gamla och nya volontärer.
Vi är verkligen tacksamma för det viktiga arbete som våra volontärer har gjort och den tid de
lagt ner för att stötta våra deltagare i läxläsning. Vi är också väldigt stolta över ungdomarnas
ansträngningar och motivation i sitt skolarbete. Ett stort tack även till Lasse som med sin läxhjälpsfilial gör det möjligt för våra ungdomar att få extra stöd i läxläsning.

Tillsammans är man mindre ensam
Under 2019 startade vi med stor glädje och med stöd från Allmänna Arvsfonden projektet
Tillsammans är man mindre ensam. Syftet var att kunna arbeta bredare för en starkare gemenskap, en ökad psykisk hälsa och mot missbruk och beroende bland våra besökare på Mötesplats
Otto och andra ensamkommande och nyanlända unga. Projektet har tre spår.
Det första är samtalsgrupper om beroende och missbruk. Dessa började under sommaren och
pågick med ett kort uppehåll fram till årsskiftet. Det har varit en hel del utmaningar men vi
har lärt oss jättemycket, och överlag har det gått över förväntan. Flera eftermiddagar det har
varit flera otroligt fina samtal i parken eller i en källarlokal vi har tillgång till. Ämnen och teman
under träffarna kommer vi fram till gemensamt och under året har vi diskuterat frågor som
ensamhet, tillit, orsaker till missbruk, behovet av vänner, ekonomi och mycket mer. I vår och i
somras hölls träffarna av Daniel och Bea, som då arbetade som projektledare, men till hösten
togs de över av Linus som hoppade in för Bea då hon började studera. En utmaning var att
skapa en sluten grupp med samma deltagare varje träff, då kompisar eller andra ofta dök upp
för att de va nyfikna. Istället har träffarna vuxit fram till att bli en öppen grupp, dit en kommer
när det passar och om en har behov och ork. Men en majoritet av deltagarna har eller har haft
någon form av beroende.
Det andra spåret är att arrangera inspirationsträffar utifrån peer to peer-principen, alltså att
ungdomar ur målgruppen som vi tycker har gjort något inspirerande, bjuds in för att dela med
sig av sina erfarenheter och framgångar med förhoppningen om att inspirera andra. Även dessa
träffar har blivit lyckade och flera gamla medlemmar har ställt upp och fungerat som förebilder.
Träffarna har genomförts i samband med fredagsmiddagarna och blivit riktigt mysiga.
Det tredje spåret är att arrangera läger där naturupplevelse kombineras med aktiviteter och
workshops i urbankultur såsom dans eller street art. Vi gör detta med våra vänner i organisationen Plattformers, och under 2019 genomförde vi två roliga och lyckade läger på Finngården
utanför Höör.
En annan del i projektet som också varit roligt är så klart våra viktiga och fina samarbeten och
i samband med dessa våra utbildningssatsningar, både för personal och för deltagare. Vi har
lyckats skapa ett givande nätverk med flera aktörer inom beroendevården, som är uppskattad
av alla parter. Vi ser idag oroande processer med allt fler unga i vår målgrupp som går in i tunga opiatberoende såsom heroin och Tramadol. Alla aktörer i beroendevården är oroliga över
detta och uttrycker att de, precis som vi, behöver utveckla nära samarbete med oss och andra
aktörer som möter vår målgrupp eftersom de har svårare att nå denna än andra ungdomar i
missbruk.
Dessa nätverk har möjliggjort för oss att driva påverkansarbete och lyfta information och
behov som vi ser hos vår målgrupp. Några exempel på resultat som uppnåtts är exempelvis
att vi genom Malmö Stad har möjlighet till en”genväg” för deltagare in i Missbrukssektionens samtalsgrupp om missbruk. Vi har också kunnat framföra information från projektet om
drogscener i Malmö som direkt har följts upp av Missbrukssektionens enhetschef och fältarbetare. Vi har också bjudits in till fler instanser inom missbruksvården för att bredda vår kunskap
och har också fått stor hjälp i form av handledning av Socialtjänstens samtalsgruppsledare.

Ett annat fint framsteg som skett i vår verksamhet i och med projektet är att flera i personalen
upplever att det har skapats ett öppnare klimat i verksamheten för deltagarna och besökarna
på Otto att våga prata om droger. Denna förändring är svår att mäta, men personal har märkt
av att det dels sker nyanserade diskussioner om droger, och dels att deltagarna kan vända sig
till personalen för hjälp på ett sätt som inte skett tidigare.
Förutom alla spår har vi som beskrivit haft individuellt stöd till unga i beroende, medberoende
eller annan utsatthet. Dessa ungdomar har uttryckt att de uppskattar att ha någon att prata
med som lyssnar utan att döma, samt någon som finns tillgänglig att prata med när man mår
dåligt. Detta stöd går som vanligt både bra och dåligt. En del vi har stöttat har tagit sig ur svåra
situationer medan andra ofta faller tillbaka, tar återfall eller hamnar i hemlöshet eller i andra
svåra situationer.
Vi är glada över att kunna fortsätta detta projekt flera år till och ser att behovet av det
dessvärre säkert kommer att öka. Sån tur är har vi redan tagit flera första steg för att lära oss
mer, utveckla våra samarbeten och i tidigt skede kunna stötta våra kära vänner, medlemmar,
besökare på Otto som har hamnat i tunga och sorgliga situationer.

Våga snacka 2
Våren 2019 tog projektet Våga Snacka slut som vi under ett år bedrivit med TIA-medel från
Länstyrelsen Skåne. Under hösten fick vi beviljat en fortsättning av Våga Snacka som
påbörjades i december 2019. Projektet riktar sig till asylsökande unga vuxna med särskilt fokus
på asylsökande kvinnor och ensamkommande som skrivits upp i ålder. Inom projektet arbetar
Mira som projektledare, Shadi som ungdomsledare för tjejdagarna och Mossé som
ungdomsledare för Fredagshäng.
Våga Snacka 2 tar avstamp i de resultat och behov som uppkom under första projektåret och
fokuserar på två områden - psykisk hälsa och sexuell hälsa. Syftet med projektet är att skapa
utrymme för att prata om frågor som annars kan kännas svårt samt fungera som en brygga mellan ungdomar och relevanta aktörer, exempelvis vården. Liksom första projektåret erbjuder vi
informationsträffar, t.ex. Fredagshäng, samtalsgrupper och studiebesök. Med projektet fokuserar vi även på individuellt stöd och social rådgivning för att ta ansvar utifrån ett helhetsperspektiv där vi inte bara informerar om rättigheter utan även stötta ungdomar i att få dessa
uppfyllda. En större skillnad är att vi nu beviljats medel för att en dag i veckan hålla Mötesplats
Otto öppet enbart för tjejer, just för att man oavsett behov ska kunna delta i projektets
aktiviteter på lika villkor. Något som önskats av flera ungdomar sen länge och vi är glada över
att äntligen kunna möta de behov som efterfrågats.
Ursprungligen sökte vi medel för att tillsammans med Läkare i Världen bedriva flera delar av
projektets aktiviteter, där Läkare i Världen skulle bistå med medicinsk kunskap både i genomförande men även för att stötta deltagare med uppföljning av t.ex. vårdkontakt. Tyvärr
beviljades inte Läkare i Världen medel för att genomföra sin del av samarbetet och vi har
därför behövt hitta andra samarbeten och bedriva stora delar av av projektet på egen hand.
Våga Snacka 2 har flera värdefulla samarbeten med andra aktörer, både redan etablerade
som med fortsatt finansiering kan utvecklas och nya samarbeten vi ser framemot att fortsätta
arbeta när och lära av varandra. Bland annat Förskoleförvaltningen, Svenskt HBTQ-initiativ,
RFSU, Kunskapscentrum Migration och Hälsa, Unga Vuxna-mottagningen Malmö, Röda Korset
Helsingborg, United Sisters (Fryshuset), Evonhuset, Skåne Stadsmission m.fl. Erfarenheter från

projektet delas även ofta till andra yrkesverksamma genom bl.a. föreläsningar, studiebesök,
deltagande i nätverk och media. Däribland har projektmedarbetare deltagit i både podcast och
panelsamtal arrangerat av RFSU, anordnat workshops på Borås Pride, tagit emot studiebesök
från Röda Korset Helsingborg m.fl.

Glimt
I april 2019 startade Ensamkommandes Förbund, med stöd av Arvsfonden, ett inspirerande
och kul filmprojekt: Glimt Film. Målet är att producera ”Filmer om livet” tillsammans med ungdomar. Filmerna är tänkta att inspirera, peppa och informera ungdomar och unga vuxna mellan
15 och 25 år. De hittills över 25 filmerna har i dagsläget i genomsnitt ca 510 visningar, vilket är
bra jämfört med många andra ungdomssatsningar på Youtube. Den feedback vi får från både
ungdomar och vuxna ute i samhället visar att filmerna engagerar, inte minst lärare!
Vi på redaktionen består av en journalist, en filmare, en projektsamordnare samt två översättare – alla våra filmer översätts till dari/persiska och arabiska. Varje månad har vi också med
oss två elever som får lära sig grunderna i journalistik och filmproduktion, som är med oss praktiskt och teoretiskt genom hela filmproduktionen. Ofta är eleverna nyanlända men vi försöker
så gott det går att blanda nyanlända elever med svenskfödda för att stärka språket, detta på
begäran av flera av de nyanlända ungdomarna själva.
Vi har haft kul under vårt första år! De 14 ungdomar som gått vår kurs hittills, har varit engagerade, kreativa och vi har lärt oss mycket av varandra och om de olika ämnen och personer vi
gjort film om. Vi jobbar också mycket med det svenska språket under kursens gång, något som
uppskattats. Hittills har vi bl a gjort film om så skilda ämnen som kvinnors situation i Afghanistan, att vara homosexuell och troende, salsa och breakdans, starta eget företag och manliga
normer hos invandrarkillar.
Under vårt första verksamhetsår har vi fått en hel del medial uppmärksamhet. Bl a via helsidesuppslag i både Sydsvenska Dagbladet och i Skånska Dagbladet. Vi har också medverkat med
elever i Radio P4 Live och i RFSL:s radio.
Vi ser fram emot kommande års produktioner tillsammans med fler nyfikna, smarta och kreativa ungdomar

Kartläggning “Man måste kämpa mer än
andra för att lyckas”
I oktober 2018 fick vi medel från Delegationen mot segregation för att göra en kartläggning om
livsvillkoren i Malmö för ensamkommande och unga nyanlända under 25 år. Ulla Blomquist och
Mira Björkegren arbetade med kartläggningen och tillsammans gjorde de 20 intervjuer med olika
myndigheter, organisationer och nätverk som arbetar med unga nyanlända i Malmö. Kartläggningen bestod även av en enkät riktad till unga nyanlända och fick sammanlagt 100 svar. I kartläggningen bidrog även styrelsen och fem fokusgrupper bestående av ensamkommande och unga nyanlända som berättade djupgående om deras och deras anhörigas livsvillkor. Kartläggningens resultat,
behovsanalys och handlingsplan färdigställdes under 2019 och fick titeln Man måste kämpa mer
än andra för att lyckas. Studien kom sammanfattningsvis fram till följande. Inom samtliga nedan
områden är sorgligt nog unga tjejer extra utsatta.

Boende

Ensamkommande barn och unga har mycket svårt att hitta långsiktiga boende, och flera bor i
trångboddhet eller befinner sig i hemlöshet. Ramar inom asylprocessen, tillfälliga uppehållstillstånd
& den nya gymnasielagen gör att gruppen ofta hamnar i situationer då de abrupt blir boendelösa,
samtidigt som det finns en oklarhet kring vilken myndighet som har övergripande ansvar för gruppen gällande omsorg. När dessa svårigheter uppstår parallellt med faktorer som fattigdom, psykisk
ohälsa och ensamhet uppstår en mycket utsatt position, vilket kan få svåra konsekvenser. I studien
svarade 31% av de tillfrågade att de inte kände sig trygga i sitt boende.

Sysselsättning
Försörjning ett stort problem för många och i studien uppger så mycket som 50% att deras inkomst
inte räcker till deras vardagliga behov. Särskilt alarmerande var också att 49% av respondenterna
svarade ja på frågan ”Har du behövt göra saker du inte vill för att du behöver pengar eller boende?”.

Skola och språk
Många upplever skolan som svår och stressande. Bakgrunden uppges ofta handla om koncentrationssvårigheter och hög stress på grund av försörjningskrav, boendesituation eller psykisk ohälsa.
Samtidigt är det många som har mindre sociala resurser, såsom nära vuxna och familj. Då många
har krav på sig att snabbt finna arbete söker en stor majoritet sig till korta yrkesinriktade utbildningar inom lågavlönade branscher, vilket riskerar att långsiktigt förstärka socioekonomisk segregation.

Trygghet, våld och diskriminering
Studien visar också att många tyvärr känner sig otrygga och har erfarenheter av våld eller diskriminering. 30% av de tillfrågade svarade att de blivit utsatta för våld i Malmö en eller flera gånger. 60%
av dessa menade att de inte fått hjälp, att de fått hjälp men att den inte var så bra eller att de inte
ens vågade be om hjälp

Psykisk ohälsa
Dessvärre visar studien på en omfattande och eskalerande psykisk ohälsa i gruppen. Enligt en
studie på Karolinska institutet är suicidrisken nio gånger högre bland ensamkommande än motsvarande grupp i samma ålder, och att suicid idag är den vanligaste dödsorsaken bland ensamkommande (2017).

Meningsfull fritid med Röda korset
Tack vare Röda korsets bidrag kunde många av våra deltagare få en mer meningsfull sommar
2019 med många olika roliga och intressanta aktiviteter som också gav möjlighet att att koppla
bort stress kopplat till asylstatus, uppehållstillstånd och andra relaterade frågor.

Sommarkollo med Röda Korset,
Malmökretsen
Ensamkommandes Förbund samarbetade med Röda korset, Malmökretsen under sommaren
2019 för vi skulle erbjuda målgruppen unga vuxna i utsatta situationer (16-25 år max 30 år)
sommaraktiviteter. Avsikten med samarbetet var att erbjuda meningsfulla aktiviteter under
sommaren då skola och många andra ideella organisationers verksamheter minskar eller ligger
ner. Sommaraktiviteterna erbjöds under 12 veckor och vi åkte på många utflykter. Vi hade
också naturvandringar för att njuta av den vackra skånska naturen men också för att unga
nyanlända skulle kunna lära sig mer om den skånska naturen.
I projektet arbetade Omid och Alex och aktiviteterna var uppskattade och det var ett högt
deltagande vid alla tillfällen. (läs mer under avsnittet “Aktiviteter”).

Anamma
Vi blev beviljade utvecklingsmedel från Fritidsförvaltningen för att öka antalet tjejer i vår
målgrupp som vill träna och gå med i föreningar. Under de tre sommarmånaderna juli-september drevs projektet och ledde det gjorde Eira. Tillsammans med henne jobbade Amina som
projektassistent. Tre dagar i veckan träffades man och tränade tillsammans och vid vissa dagar
hälsade gruppen på hos en annan förening. I projektet ingick även samtal om kost, se hur fysisk
och psykisk hälsa hänger samman, självstärkande övningar m.m. Vi uppnådde målet att arbeta inkluderande vad gäller tjejer genom att många tjejer deltagit. De tjejer som var med lärde
känna varandra bättre och fick en fin sammanhållning. I många fall har det varit både killar och
tjejer i den blandade gruppen, vilket har fungerat mycket bra och tjejerna har vågat ta en större
plats. I en del av aktiviteterna har deltagarna fått leda och komma på övningar själva men en del
gånger har deltagarna önskat att inte ta kommandot då de känt sig för nya i idrottsrelaterade
sammanhang.
Vi har gjort aktiviteter såsom yoga, träning på utegym, boxning, dans, golf, fotboll, volleyboll,
roller derby, acroyoga, cross fit och taekwondo. Vi har även gett en föreläsning med tillhörande
diskussion om varför fysisk aktivitet bidrar till bättre hälsa och livsbalans. Vid varje träff fick
deltagarna ett hälsosamt mellanmål.
Inom projektet har vi samverkat med Kraftsamling Herrgården, Chae Teakwondo, Burlövs
Golfklubb, FC Rosengård, Manfrinato Hälsocenter, Cronan Crossfit och Crime City Rollers.

Våga och hoppas
Under flera år har Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne beviljat medel till oss för att
anordna sociala aktiviteter, studentfest, läger, idrottsaktiviteter och för att vi ska kunna arrangera firande vid olika högtider. Likaså blev det under
2019 då vi fick pengar för Våga & hoppas.
Tack vara Bångs fina bidrag lyckades vi arrangera en superbra studentfest tillsammans med
Malmö Live, ordna flera pingisturneringar och låtit många ungdomar prova aktiviteter som
många vanligtvis aldrig skulle ha råd med. Vi har också gemensamt kunna arrangera firande vid
Lucia, jul och Nawroz. Dessutom har vi arrangera en lyckad volleybollturnering och även deltagit i andra volleybollturneringar.

Samarbeten
Även under 2019 har vi haft många fina samarbeten med en rad olika aktörer. Vi är
verkligen glada att så många vill arbeta tillsammans för att underlätta livet för ensamkommande och nyanlända unga i Sverige.

verksamhetsåret. Vi samarbetade för att
bättre kunna ge adekvat stöd, matchade
ungdomar med fadderfamiljer, kring asyl- och
socialrådgivning, aktiviteter, sommarkollo,
personalresurser, utbildningar m.m.

Under 2019 har efterfrågan på samarbeten
från andra aktörer varit stor. Både små och
stora organisationer har kontaktat oss för att
samarbeta och för att nå ut till vår målgrupp.
Vi tycker det är roligt med alla förfrågningar.
Vi har dock inte haft möjlighet till att tacka ja
till alla samarbeten pga begränsade resurser
och vi väljer också våra samarbetspartners
med stor omsorg då samarbetet alltid ska
gynna vår målgrupp och det som erbjuds ska
efterfrågas av målgruppen. Självklart värnar
vi om målgruppen och våra deltagarnas integritet vilket också gör att vi ibland är restriktiva. Nedan nämner vi några av alla de fina
samarbeten vi haft under året och Ensamkommandes Förbund Malmö och Mötesplats
Otto skulle aldrig blivit till vad det är idag om
det inte var tack vare alla fina samarbeten.

Tack till er fina samarbetspartners <3

Ett särskilt tack vill vi säga till: ABF Malmö,
Fritidsförvaltningen Malmö stad, Skånes
Stadsmissioner och Unga forum, Svenska
Röda Korset, Röda Korset Malmökretsen,
Rädda Barnen, Maracana och Stöttepelaren.
Vi vill också passa på att lyfta fram den
goda samverkan vi haft med Röda Korset
Malmökretsen, Svenska Röda Korset, Skånes
Stadsmission och Rädda Barnen. Under
hösten 2018 gick vi samman för att bättre
hjälpa gruppen unga i hemlöshet och detta
samarbete har fortsatt under hela detta

Vi är glada att vara medlem i Kommissionen
för granskning av lagstiftning, lagtillämpning
och rättssäkerhet för människor som sökt
asyl i Sverige under perioden 2015–2017,
Asylkommissionen. Mira håller ställningarna
och sitter med som vår representant.
Ett annat viktigt nätverk vi är med i är
Flyktingparaplyet. Mira sitter med också i
detta som representant för EF Malmö och
nätverket lyfter olika frågor som rör flyktingar
även inkluderat vår målgrupp.
Vi vill också passa på att nämna Röda Korset,
Malmökretsens projekt “Medmänniska nu”
som vi samarbetat mycket med under året. De
hittar faddrar och vi hittar ungdomar och tillsammans matchar vi ihop dem. Det är så roligt
och glädjande och se vilka fina matchningar
som det blivit under året; flera ungdomar har
tack vare detta projekt o samarbete fått en
trygg vuxen i sitt liv, en ny vän, hjälp med läxor,
övningsköra, någon att fika och prata med etc.
Verkligen värdefullt.
SQI (Svenskt Queer intiativ) har lånat våra
lokaler på söndagar för sina medlemmar.
Känns fint och viktigt att vi kan samarbeta på
detta vis erbjuda detta och att Otto blir en
trygg plats för så många som möjligt!

Inskickade
projektansökningar
under 2020/2019
• Fritidsförvaltningen: verksamhetsstöd
• ASF Sociala Resursnämnden: organisationsbidrag
• CATCH: ansökan för projekt Mötesplats Otto
• Länsstyrelsen Skåne: ansökan “Våga Snacka 2” ( TIA-medel)
• Delmos: ansökan “Kartläggning om ensamkommande ungas
livsvillkor i Malmö”
• Fritidsförvaltningen: Kul i Malmö, Kul i fem och Spontan i stan: över
10 olika ansökningar har lämnats in till Fritidsförvaltningen för att
erbjuda ungdomar olika fritidsaktiviteter på mötesplats Otto och
på andr platser i Malmö.
• Bångsstiftelse: Aktivitetsbidrag “våga och hoppas”
• Kulturrådet: Zawol, för att ordna konserter och andra kulturella
ceremonier
• MUCF: Antirasism och religionsdialog
• Roskilde: Tunga ord och röster (om poesi och lyrik)
• Skolverket: erbjuda läxhjälp och rekrytera volontärer
• Fritidsförvaltningen: Utvecklingsmedel för idrottsprojektet
Anamma

Några av våra olika
aktiviteter!
Tjejgruppen
Tjejgruppen är en separatistisk verksamhet inom EF Malmö som riktar sig till personer som
identifierar sig som tjejer. På lördagar har vi hållit Otto öppet för endast tjejer och kvinnor och
deras barn. Lördagarna har också varit välbesökta där vi erbjudit deltagarna stöd utifrån individuella behov, öppen mötesplats, socialrättslig rådgivning, matlagning, målarverkstad och infoträffar och självstärkande workshops. Det brukar ofta bli mycket snackande och skrattande
och ibland också musik och dans på lördagarna. Frågorna och behoven som tjejerna har är
ganska lika de killarna har. Tjejerna och kvinnorna har varit tydliga med att de tycker att det
är skönt och mer avslappnat att ibland endast få vara tillsammans med tjejer och kvinnor och
att det då sker andra typer av samtal än när killar och män närvarar. Flera utav kvinnorna som
kommer med sina barn bor på asylboenden där det finns lite utrymme för barnen att leka och
för kvinnorna att tänka på sig själva och egna behov. På vardagarna kommer det också tjejer till
Otto och då ofta för läxhjälp, cv-skrivning och jobbsök. Flera utav dessa kommer också till Otto
på lördagar, men använder då platsen mer för att umgås med sina vänner.
Förutom aktiviteter på Otto har vi haft idrottsliga aktiviteter för tjejer. Tjej Simningen har
fortsatt, vilken är fortsatt populär och ofta handlar det om att tjejer vill lära sig simma för att
få godkända betyg i idrott. Vi har även haft boxning för enbart tjejer. Andra aktiviteter vi gjort
med tjejgruppen är att åka till Skånes Djurpark, gå på bio, bowla och varit ute och ätit. Alla
aktiviteter framtagna tillsammans med målgruppen och de har varit mycket uppskattade. Ofta
får vi höra att tjejerna tycker det är så roligt och stärkande att ibland bara få ha roligt. Många
upplever att de sällan har tid eller råd till att unna sig det. Shadi är en utav våra trogna och fina
ungdomsledare som jobbat med tjejgruppen ett bra tag nu! Tack Shadi för allt grymt arbete du
gör för gruppen!

Jobb och CV
Under hösten har vi besökt två olika jobbmässor - Framtidsmässan i Lund och TO-DO mässan i
Hyllie. Till Framtidsmässan var det 20 stycken ungdomar som åkte med till mässan och till TODO mässan var det runt 15 ungdomar som åkte med. Ungdomarna lämnade sina cv och flera
pratade med arbetsgivare. Inför mässorna gjorde vi extra satsningar på Otto att stödja ungdomar att få bra cv och personliga brev.
Utöver besöken till de två mässorna så har det varit ett kontinuerligt fokus under hösten att
handleda och hjälpa ungdomarna i hur man skriver ett bra CV och personligt brev. Bland annat
så har Karriärakademin (MFF) varit på besök på Mötesplats Otto och gett konkreta tips och råd
om hur man söker jobb på bästa sätt. Under det besöket var det ca 20 ungdomar som deltog.
Vår praktikant Vilde har samarbetat mycket med Rädda Barnen i dessa aktiviteter och vi har
gjort en hel del gemensamt.
Under hösten har Ensamkommandes Förbund Malmö samarbetat med Sankta Maria Folkhögskola med syftet att stötta med språkkunskap / läxhjälp samt jobbsökande i två klasser på
skolan. Eleverna i dessa klasser har alla fått temporärt uppehållstillstånd på Nya Gymnasielagen.

Studiecirklar med ABF
På Mötesplats Otto har vi ett antal aktiviteter som bedrivs som studiecirklar via ABF. Dessa är
bland annat Svenska för alla, körkortsteori och gitarrkurs. Kjell är ju vår trogna volontär som
nu varit hos oss i ett par år. Kjell har varit en mycket trogen läxhjälpare som kommer flera dagar
i veckan. Dessutom håller han i körkortsteorin som även den uppskattas mycket av eleverna
och ses som ett bra komplement till körskolornas teorilektioner. Vår volontär Desirée som
tillsammans med Lise har under flera år kört cirkeln “Svenska för alla” vilket är så kul! och nu
har de flyttat tillbaka till våra lokaler igen, vilket vi är mycket glada för och många deltagare har
uppskattat denna stund på måndagar!
Gitarrläraren Reza har varit på Otto och haft gitarrkurs nästan sedan vi startade Otto 2015.
Reza har under tiden undervisat många elever och vi har fått följa deras utveckling. Det är
fantastiskt att se hur snabbt eleverna lär sig och vilken inspirerande och duktig lärare de har. Vi
är väldigt stolta över Reza och hans elever och att vi har ett eget “husband” på Otto! Tack Reza,
Erfan, Ismael, Sabah och alla andra som bidrar till vackra toner och härlig musik på Otto.

Fredagsmiddagar med husmöte, info och samtal
Vi har fortsatt att hålla våra fredagsmiddagar (oftast med husmöten och/eller info fr gäster)
varannan fredag. Middagarna har lagats av talangfulla kockar som finns bland våra deltagare!
Mycket god mat har det bjudits på under året, stort tack till er! Innan maten har vi då och då
haft möte med kvällens besökare där det då har getts chans till att ta upp punkter och komma
med för förbättringsförslag. Vi passar också ofta på att ta upp relevanta ämnen som vi behöver
prata om för att Otto ska vara en trygg plats för alla. Exempel på sådana ämnen har varit rasism, jämställdhet, psykisk ohälsa och droger. Ganska ofta kommer andra föreningar kommit
och berättat om deras verksamhet och projekt för målgruppen. På dessa fredagar har vi ju även
haft våra fina inspirationsträffar med förebilder från den målgruppen, som varit så spännande
att lyssna på! Detta kan läsas mer om under projektet “Tillsammans är man mindre ensam”.
Vårt projekt “Glimt” har också varit på våra fredagsmiddagar för att presentera sig och den
utbildning i filmning man kan gå samt visa de fantastiska samhällsaktuella kortfilmer som de
producerar!!

Internationella kvinnodagen
Den 8 mars 2019 uppmärksammade vi på Mötesplats Otto genom att ha Otto enbart öppet
för tjejer och kvinnor mellan kl 14 och 17. Eira höll en presentation om inflytelserika kvinnor
genom historien och alla tjejer berättade om kvinnor som de blivit inspirerade av. Förutom
dessa viktiga samtal så blev det tårta, musik och mys! Efter detta gick ett gäng tjejer på demon i
Malmö!

Dambura med Ali Yari
Varje onsdag på Otto erbjuder Ali lektioner i det traditionella hazariska instrumentet Dambura. Ett härligt inslag i vardagen! Detta sker i samarbete med KOD Malmö.

Fotboll, footsal och volleyboll
Under året har vi via volontärer och deltagare själva kunnat erbjuda mycket fotboll och footsal.
Det finns ett stort intresse för dessa sporter hos målgruppen och många tillfällen av sporthallar har bokats runt om i Malmö. Skåne Boys är ett Footsallag som har sin bas i föreningen. Det
har gått väldigt bra för laget som vunnit många matcher och spelar nu i division 2 i Skåne. Tack
till Jan Sina som styr ihop mycket av fotbollen och tack till Mahmud som är en mycket ambitiös
lagledare för sitt lag Skåne Bois. Vi har flera deltagare som spelar mycket volleyboll och som är
duktiga. De tränar i Malmö och kör ibland matcher och turneringar på andra orter.

Simning för tjejer
Detta år har vi endast haft möjlighet att erbjuda simning för tjejer. Detta pga brist på volontärer och pga att Rosengårdsbadet har varit under renovering. Vi har fått plats i Simhallsbadet och tränar där tillsammans med föreningen “Lets sport girls”. Vi hjälper varandra med
ledare och det gör att det finns fler grupper för våra medlemmar att träna i. Ett bra samarbete.
Flera tjejer har simmat under året och ???? har lärt sig simma!! Simkunnighet och vattenvana ökar säkerhet, trygghet och frihet plus att det för många är viktigt vad gäller att kunna få
fullständiga betyg i idrott. Vi är väldigt stolta över denna aktivitet och den hade aldrig gått att
genomföra om det inte var för våra fantastiska sim-volontärer! Tack för er kunskap, uthållighet
och flexibilitet. Vilka viktiga uppdrag ni har <3

Studentfest
Den 17 juni hade vi en hejdundrades studentfest på Malmö Live för 25 ensamkommande unga
som tagit studenten! Det kom runt 300 gäster och det bjöds på alkoholfri bubbel, god vegetarisk buffé och kaffe o kaka. Även i år var Reza Javid vår eminenta konferencier! Det blev tal,
sång och musik och dj av ensamkommande unga som kommit från andra delar av vårt land för
att vara med och hylla vår duktiga studenter!!
Stort grattis till er alla som lyckats med att ta studenten och dessutom för många på ett ganska
så nytt språk! Vilka prestationer!!!
Tack till Malmö Live, Clarion Hotell och övriga företag som sponsrade festen!

Sommaraktiviteter och utflykter
Under sommaren har vi haft en mängd olika aktiviteter. Vi har åkt till stranden och badat,
spelat brännboll, bubbelfotboll, badat vid Dalby Stenbrott, klättrat i trädtopparna på höghöjdsbanan Up-zone i Ängelholm, varit på Tosselilla lekland, cyklat på Ven och grillat i naturen.
Aktiviteterna har varit väldigt uppskattade hos deltagarna; att bara få ha roligt och slippa tänka
på en annars för så många jobbig livssituation.

Kul i Malmö, spontan i stan och lovaktiviteter
Vi har genomfört och också besökt ett mängd gratis prova på-aktiviteter genom Fritidsförvaltningen, Malmö stad. Under terminerna och under loven har vi haft aktiviteter som internationell matlagning, pysselverkstad, bakning, målarverkstad, kreativ verkstad, beachvolley,
filmvisning, boxning, footsal och volleyboll. Alla aktiviteterna leds utav ungdomsledare som
tillhör vår målgrupp. Jätteduktiga killar och tjejer som har tagit sina uppdrag på stort allvar.

Praktikanter
Under hösten praktiserade Fredrik och Vilde på Otto. Båda har gjort fantastiska jobb och deras
respektive insats och engagemang har blivit värdefulla för många utav våra deltagare och för
hela verksamheten. Fredrik som läser på socionomprogrammet har arbetat mycket med studiestöd, läxhjälp, jobbsök och cv-skrivning samt med socialrådgivning, vilket varit uppskattat
av många deltagare. Fredrik startade även upp en killgrupp och stod för aktivt lyssnande och
fanns där för psykosocialt stöd. Till allas glädje bidrog Fredrik också med sin musikaliska kompetens! Han hjälpte till att lära ut både trummor och gitarr och flera gånger fick vi också lyssna
till hans spelande, så roligt!! Fredrik övade och kompade årets luciatåg och blev en i självklar
medlem i Rezas husband! Kombon socionom och musiker gillar vi skarpt!
Vilde arbetade också mycket med läxhjälp, jobbsök, cv och personliga brev. Vilde samarbetade
även med Rädda Barnen och tillsammans planerade de besök på jobbmässor och anställnings-workshops med karriärakademin som många deltagare gladeligen deltog i. Vilde arbetade
med att få igång vårt samarbete vad gäller studiestöd med Maria Folkhögskola för de ungdomar som fått TUT på Nya Gymnasielagen som går i denna skola. Vilde arbetade mycket med socialrådgivning och också mycket med att stötta målgruppen att få sina rättigheter tillgodosedda. Utan rädsla tog Vilde sig an många svåra uppgifter. Vilde hann under sin tid på Otto bygga
många fina relationer, vara medföljare me också vara administratör och projektledare.
Så här uttrycker Vilde själv en del av sin praktik
”Genom min praktikplats har jag fått möjligheten att vara delaktig i en organisation som organiserar och underhåller det engagemang och den kraftsamling som civilsamhället presenterar
och som ofta saknas från myndighetshåll”.

Ett varmt tack och stort lycka till till er båda Fredrik och Vilde!
Vi vill också nämna Priscilla, post doc forskare vid Sociologen på Lunds Universitet. Priscilla var
på Otto under flera månader för att observera det som händer på det sociala center vi driver.
Priscilla skriver så här om hennes forskning “Den Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén har gett erkännande till den avgörande roll olika gräsrotsinitiativ spelar när det gäller att
fylla de luckor gällande skydd och integration som inte täcks av nuvarande nationella politiska
initiativ inom EU. Ett sådant exempel är stöd till flyktingar och migranter när det gäller basala
behov, mat, någon form av boende och rättsligt stöd ifråga om flykting- eller migrationsärenden. Målet med detta projekt är att utforska skilda aktörers bidrag och förståelser, praktiker
och sociala relationer inom olika moraliska ramverk för gästfrihet som en humanitär strävan
med mänskliga rättigheter som riktmärke.”
Vi är väldigt glada och tacksamma för att du forskar kring detta viktiga ämne. Gästfrihet är för
oss viktigt, även efter 2015. Behovet finns ju liksom kvar. Det var jätteroligt att du var hos oss
och vi ser fram emot läsningen av ditt forskningsprojekt.

Personalutveckling
Under året har anställda inom föreningen varit på lite olika utbildningar och studiebesök och
vi har försökt erbjuda personalutveckling utifrån de resurser vi har. Nedan nämner vi lite av
detta:
• Eira som jobbat hos oss har under våren haft yogapass med anställda innan personalmöten.
Bra för både kropp o själ och har varit uppskattat!
• 12 april hade anställda utbildning med Maria Malmö med fokus på Tramadol.
• 25 april var Shadi och Daniel från styrelsen tillsammans med Eira, Omid och Mikaela på
idéverkstad med Fritidsförvaltningen inför att söka projektmedel riktat till träning.
• 6 maj var flera i personalen på studiebesök på Trampolinhuset i Köpenhamn
• 20 maj vad flera av personalen på utbildning i MI (Motiverande samtal) på Malmö
Universitet med Liria Ortiz.
• 27 juni höll Therese Waldenborg en utbildning för personalen i Lågaffektivt bemötande.
• 14 augusti var anställda på infoträff på Evonhuset.
• 10 september var personalen på Otto på infoträff på LARO-mottagningen.
• 20 september höll juristerna Anders Roos och Hanna Scott en informationsföreläsning för
personalen i brottsutsatt som papperslös- möjligheter till anmälan av brott.
• Flera i personalen var under hösten med på Hjärt och lungräddning med Röda Korset.
• Daniel och Linus har också varit på handledning med Malmö stads samtalsledare för
grupper för personer i missbruk

Högtider, fest och lov
Nawroz!
19 mars 2019 firade vi det persiska nyåret Nawroz. Nawroz är en väldigt stor och viktig dag för
många som känner tillhörighet med det persiska nyår och firar stort, därför firade vi också då
en majoritet av våra deltagare kommer från länder som firar Nawroz. Det är viktigt att nyanlända framför allt ensamkommande unga (då de inte har sina familjer här) inte känner sig bortglömda, ensamma och mindre värda. Det är bra om de trots vardagen i det nya samhället har
kvar en anknytning till sina egna rötter, sina kulturella traditioner, och känner sig trygga. Mycket av Nawroz-firandet handlar just om att vi även i diaspora ska kunna behålla våra traditioner
för att de stärker vår identitet och skapa en tryggare självkänsla.
Vi anordnade under året två roliga och lyckade fester. En var vi medarrangörer till och hade
den tillsammans med Malmö stad och andra etniska och kulturella föreningar, vilken var för
alla Malmöbor. Hundratals personer var på plats för att fira. Vi ordnade också en hemma-Nawrozfest för våra medlemmar på Mötesplats Otto. Vi hade traditionell ceremoni,
traditionell mat, livemusik, dans, tal och massa trevligheter. Vi var runt 150 gäster på denna
fest och även den blev härlig, glad och lyckad!

Lucia
Vi firade Lucia även detta år på Otto och det blev även denna gång en stor och härlig tillställning! Det var säkert upp emot 100 gäster på Otto som tittade på vårt luciatåg som bestod av
både deltagare och personal! Alla som vill var lucior och sjöng med bäst vi kunde i de gamla
svenska sångerna med märkliga ord. “Natten går tunga fjät….” Fredrik kompade oss på gitarr
och det hela blev riktigt stämningsfullt. Och såklart bjöd vi på lussebullar o glögg!

Jul
Vi firar högtiden jul med anledningen att det är en traditionell högtid i Sverige. Våra deltagare
efterfrågar ofta att få lära sig och veta mer om hur man brukar fira olika traditioner i Sverige.
Då många av våra ungdomar befinner sig utan föräldrar i Sverige och har ett begränsad socialt
nätverk så har de inte möjligheter att fira högtiden på annat sätt. Julfesten är ett bra tillfälle där
våra ungdomar får träffa många svenskar som firar och på så vis får tillfälle att prata med nya
människor. Kontakter som kan leda till nya vänner och nya relationer. Vi ställde till med stort
julkalas den 21 december med allt som ”brukar” vara med: julmat, tomte, julklappar, sång och
musik. Vi var runt 200 gäster och det hela var mycket lyckat!
TACK Hillsong Church för att ni även detta år bidrog med så många fina julklappar och TACK
till alla ni andra som också bidrog med klappar.

Gåvor
Under året har vi fått medel skänkta till oss från ett flertal givare. Både privatpersoner och
organisationer. Vi tackar ödmjukast för dessa viktiga medel. Pengarna har gått till dem som behöver de mest; oftast våra hemlösa deltagare.

Medlemmar och
blandad statistik
Under året har vi fortsatt arbeta med att förbättra vårt medlemsregister och detta arbete
kommer fortsätta ytterligare under kommande verksamhetsår.
Betalande medlemmar under 2019 är 239 personer, se nedan för uppdelat på kön, ålder och
stadsområden. Då många av våra medlemmar bor i tillfälliga boendelösningar eller är hemlösa
blir redovisningen av stadsområden inte helt överensstämmande med verkligheten.
Icke betalande medlemmar 1175 personer (439 kvinnor och 736 män)

Tabell över betalande medlemmar 2019
Ålder

Män

%

7-12 år

13-19 år

20-25 år

26-64 år

58

62

27

stadsdel

kvinnor

%

stadsdel

norr

5

50%

norr

öster

0

öster

söder

0

söder

väster

0

väster

innerstaden

50%

innerstaden

50%

norr

15%

norr

26

37%

öster

17%

öster

19%

söder

33%

söder

0%

väster

0%

väster

29%

innerstaden

0%

innerstaden

15%

norr

19%

norr

22%

öster

6%

öster

22%

söder

37%

söder

17%

väster

6%

väster

24%

innerstaden

32%

innerstaden

10%

norr

18%

norr

0%

öster

4%

öster

15%

söder

22%

söder

35%

väster

8%

väster

40%

innerstaden

48%

innerstaden

24

37

Blandad Statistik 2019
Besökare på Otto har under ordinarie verksamhet snittat på: 50-80 besökare per dag.
En vanlig dag: 60 besökare. Fredagar med fredagsmiddagar och husmöte är de mest
välbesökta dagarna.
Totala antal besök på Mötesplats Otto var under året ca 18200.
Uppdelat i kön: ca 80 % killar och ca 20% tjejer och icke binära. Vi har tyvärr haft väldigt lite
möjlighet att föra statistik på i vilka stadsområden våra besökare bor. Detta då majoriteten har
tillfälliga boendelösningar och många är dessutom hemlösa.
Besökare på Otto på tjejlördagar: snitt 15 tjejer/kvinnor per lördag
Socialrådgivning: ca 1000 tillfällen under 2019
(räknat på 4 pers per dag *5 dgr i veckan* 50 veckor)
Migrationsrådgivning: 500 tillfällen under 2019
(räknat på 2 pers per dag*5 dgr i veckan * 50 veckor)
Läxhjälp: 10 660 läxhjälpstimmar har vi bistått deltagare med läxhjälp. I dessa timmar har vi
förutom renodlad läxhjälp räknat med SFA och engelskakurs.
Unika personer som nåtts av föreningens aktiviteter under sommaren (inkl studentfesten):
ca 350.
Unika personer som nåtts av föreningens traditionella högtidsfiranden (nawroz, eid, lucia, jul
m.m.): 400.
Till Eldfesten i Folkets Park som vi var medarrangör till kom ca 3000 personer.
Unika personer som nåtts av traditionella ceremonier när anhöriga gått bort: ca 200.

Tusen tack!
Styrelsen önskar tacka alla medlemmar, besökare, volontärer,
samarbetspartners, finansiärer och anställda for ert fantastiska engagemang
under verksamhetsaret 2019. Tusen tack!
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Ensamkommandes förbund
802473-3290
Räkenskapsår 2019-01-01 2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Resultatrapport
ÅRL

Utskrivet 2020-05-28 19:47
Senaste vernr A 1311 C 159 F 2 G 243 I
23 J 11 M 235 N 172

Period

Ackumulerat

Period fg år

11 950,00

11 950,00

11 675,00

0,00

0,00

67 097,80

6 290,00

6 290,00

3 000,00

-49,92

-49,92

-21,84

18 190,08

18 190,08

81 750,96

3 056 461,73

3 056 461,73

2 227 052,53

833 221,30

833 221,30

655 876,35

0,00

0,00

29 690,40

1 671 645,64

1 671 645,64

1 423 301,34

102 161,00

102 161,00

126 009,00
0,00

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3110

Medlemsavgifter

3535

Övr intäkter EF

3540

Intäkter seminarium

3740

Öres- och kronutjämning

Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3985

Erhållna statliga bidrag

3987

Erhållna kommunala bidrag

3988

Erhållna bidrag och ersättningar för personal

3989

Övriga erhållna bidrag

3990

Erhållna gåvor / donationer (skattefria)

3991

Gåva Kabul

28 185,00

28 185,00

3993

Erhållna donationer och gåvor sittstrejk i Stockholm

73 497,20

73 497,20

0,00

3997

Sjuklöneersättning

0,00

0,00

12 813,00

Summa övriga rörelseintäkter

5 765 171,87

5 765 171,87

4 474 742,62

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

5 783 361,95

5 783 361,95

4 556 493,58

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4010

Gåvor till utsatta deltagare

-201 413,85

-201 413,85

-170 096,00

4011

Gåva sittstrejk i Stockholm

-37 034,81

-37 034,81

0,00

-238 448,66

-238 448,66

-170 096,00

5 544 913,29

5 544 913,29

4 386 397,58

-333 461,80

-333 461,80

-254 019,00

Summa råvaror och förnödenheter

BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
5010

Lokalhyra

5015

Lägerverksamhet

-31 639,95

-31 639,95

-6 598,00

5020

El

-31 590,00

-31 590,00

-24 337,00

5060

Städning och renhållning

-2 961,95

-2 961,95

-6 041,57

5062

Sophämtning

5090

Övriga förbundskostnader

5095

Utgifter övr föreningar EF

5400

Förbrukningsmaterial

5402

Samtalsgrupp mat

5405

Mat o fika

5408

Newrozfest

5409

Övriga aktiviteter

5410

Förbrukningsinventarier

5420

Programvaror

5800

Resor

5802

Resa till ambassaden

-712,00

-712,00

0,00

-51 496,97

-51 496,97

-18 623,77

0,00

0,00

-4 698,62

-31 763,05

-31 763,05

-9 010,90

-4 920,31

-4 920,31

0,00

-163 817,94

-163 817,94

-171 730,43

-5 172,93

-5 172,93

0,00

-205 387,12

-205 387,12

-100 156,57

-42 320,35

-42 320,35

-49 404,90

-16 290,00

-16 290,00

-2 870,00

-284 644,28

-284 644,28

-497 347,29

-19 505,00

-19 505,00

-11 388,00
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5810

Biljetter

5900

Informationsspridning

-940,00

-940,00

0,00

-51 132,25

-51 132,25

-69 981,69

6000

Utbildningsmaterial /Skolverket

6001

Symaskin,tyg ,tråd ,nållar

0,00

0,00

-4 045,00

-5 251,40

-5 251,40

-4 558,00

6002

Målarverkstad

-4 531,13

-4 531,13

-2 313,00

6004

Administration

-3 919,55

-3 919,55

-15 342,44

6005

Catch idrotsaktiviteter

0,00

0,00

-7 999,00

6006

Catch sommarutflykter

0,00

0,00

-4 801,75

6008

Fotbollsturnering

-23 286,80

-23 286,80

0,00

6009

Volleybollturnering

6010

Skrivare &kopiator

6011

Utbildning Reach för Change

6012

Eid

6014

Studentskiva

6015

Lusia och Julfest

6019

RK Aktiviteter, resekostnader, inträde, utrustning,
infospr

6021

Tjejgruppen

6022

Påsklovsaktiviteter

6023

Utrustning Glimt

6024

Fifa aktivitet

6025

Boxning

6031
6032
6033

Andra verksamhetskostnader

6034
6101
6110
6150
6210

Telekommunikation

6211
6230
6231
6250

-5 520,31

-5 520,31

0,00

-24 031,28

-24 031,28

-10 541,44

0,00

0,00

-7 903,23

-4 937,05

-4 937,05

0,00

-19 280,32

-19 280,32

-14 925,00

-8 665,21

-8 665,21

-8 529,23

0,00

0,00

-78 218,06

-3 563,04

-3 563,04

-4 745,63

-140,80

-140,80

0,00

-63 891,50

-63 891,50

0,00

-212,74

-212,74

0,00

-2 795,00

-2 795,00

0,00

Övriga verksamhetkostnader

-492,00

-492,00

0,00

Faderträff

-872,09

-872,09

-163,00

-5 000,00

-5 000,00

0,00

Sittstrejk i Stockholm

-900,00

-900,00

0,00

Sportlovsaktivitet

-709,37

-709,37

0,00

Kontorsmateriel

0,00

0,00

-104,90

Trycksaker

0,00

0,00

-20 963,00

-100,00

-100,00

0,00

Telefoni

-15 211,00

-15 211,00

-11 392,00

Internet

-10 654,00

-10 654,00

-7 380,00

Datorkommunikation (dömen)

-1 219,78

-1 219,78

0,00

Postbefordran

-1 934,50

-1 934,50

-1 078,50

6310

Företagsförsäkringar

-7 978,00

-7 978,00

-7 358,00

6370

Kostanader för bevakning och larm

-3 750,00

-3 750,00

-4 768,00

6380

Förluster på övriga kortfristiga fotdringar

-12 919,00

-12 919,00

-79,41

6405

Fredagsmiddag / husmöte

-18 359,36

-18 359,36

-5 167,55

6406

Tjej Lördag ( råvaror matlagning och bakning )

-9 354,07

-9 354,07

0,00

6407

Utflykt

-2 945,72

-2 945,72

0,00

6410

Arvode

-21 299,00

-21 299,00

-7 773,00

6411

OH- kostnader

-6 000,00

-6 000,00

-11 171,57

6412

Material

-200,00

-200,00

-5 797,70

6420

revisionskostnader

-24 000,00

-24 000,00

-21 000,00

6500

externa tjänster

-29 398,80

-29 398,80

-7 998,00

6530

Redovisningstjänster

6540

IT-tjänster

6570

Bankkostnader

6590

Övriga externa tjänster

6980

Föreningsavgifter

6981

Serviceavgift avdragsgilla

0,00

0,00

-10 000,00

-731,00

-731,00

-1 176,00

-1 982,00

-1 982,00

-1 547,00

-16 000,00

-16 000,00

0,00

-5 504,00

-5 504,00

-504,00

-7 206,00

-7 206,00

-6 805,00
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6982

Medlemsavgift ej avdragsgilla

-1 395,00

-1 395,00

-700,00

6991

Övriga externa kostnader avdragsgilla

0,00

0,00

-50,00

6992

Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla

0,00

0,00

-625,00

6993

Lämnade bidrag och gåvor

0,00

0,00

-10 000,00

-1 653 896,72

-1 653 896,72

-1 533 731,15

-2 469 723,54

-2 469 723,54

-1 992 415,14

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7010

Löner

7210

Löner till tjänstemän

-75 356,28

-75 356,28

-69 574,50

7281

Sjuklöner till tjänstemän

-8 741,58

-8 741,58

-11 861,40

7285

Semesterlön tjänsteman

-332 256,08

-332 256,08

-248 673,20

7412

Premier för individuella pensionsförsäkringar

-110 595,54

-110 595,54

-69 061,85

7510

Lagstadgade sociala avgifter

-903 973,73

-903 973,73

-718 063,83

7520

Avgifter 16,36 %

7533

Särskild löneskatt för pensionskostnader

7570
7581
7698

-1 382,54

-1 382,54

-6 078,10

-26 513,81

-26 513,81

-16 754,43

Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Fora

-7 179,00

-7 179,00

-13 538,00

Tjenstegrupplivsförsäkring

-4 201,06

-4 201,06

-4 072,36

Ers.förstärkt särsk anställningsstöd + nystartsjobb

60 888,00

60 888,00

257 725,00

-3 879 035,16

-3 879 035,16

-2 892 367,81

-12 692,60

-12 692,60

-12 692,60

-12 692,60

-12 692,60

-12 692,60

RÖRELSERESULTAT

-711,19

-711,19

-52 393,98

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-711,19

-711,19

-52 393,98

-5 784 073,14

-5 784 073,14

-4 608 887,56

711,19

711,19

52 393,98

711,19

711,19

52 393,98

0,00

0,00

0,00

Summa personalkostnader
Avskrivningar
7830

Avskrivningar på maskiner och inventarier

Summa avskrivningar

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
Årets resultat
8999

Årets resultat

Summa årets resultat

BERÄKNAT RESULTAT
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Ing balans

Ing saldo

Period

Utg balans

63 463,00

63 463,00

0,00

63 463,00

-18 471,40

-18 471,40

-12 692,60

-31 164,00

Summa materiella anläggningstillgångar

44 991,60

44 991,60

-12 692,60

32 299,00

Summa anläggningstillgångar

44 991,60

44 991,60

-12 692,60

32 299,00

174 655,85

174 655,85

-97 405,85

77 250,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1220

Inventarier och verktyg

1229

Ack avskrivn inv/verktyg

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
1510

Kundfordringar

1610

Förskott anställda

1630

Skattekonto

1710
1790

0,00

0,00

4 052,00

4 052,00

162 349,00

162 349,00

1 180,00

163 529,00

Förutbetalda hyreskostnader

19 021,00

19 021,00

-97 898,80

-78 877,80

Övriga förutbetalda kostnader och
uppluppna intäkter

49 909,00

49 909,00

-57 909,00

-8 000,00

405 934,85

405 934,85

-247 981,65

157 953,20

0,00

0,00

-362,90

-362,90

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
1908

Vilde/Amal handskassa

1909

Hankassa Fredrik/Bea

1910

handskassa Omid

1911

851,60

851,60

-851,60

0,00

-30 440,38

-30 440,38

-6 335,61

-36 775,99

Hankassa - Alex

0,00

0,00

253,33

253,33

1912

Handkassa Daniel Feroz/ Juma

0,00

0,00

2 396,92

2 396,92

1913

Handkassa Mira

0,00

0,00

-1 061,82

-1 061,82

1914

Handkassa Louise / Maram

1915

Handkassa Eira /Emilia

1916

Handkassa Malin /Hamid / Amal /
Linus

1917

Handkassa Natalia Missenko

1918

Handkassa Mikaela

1919

Handkassa Lars / Martin

1920

BG 364-2261

1921

konto Fritidsförvaltningen
8214-9,934 774 924-5

1922

Vägen Vidare /Komväx III (Giro)
8214-9,944 719 039-9

1923

Insamlingskonto

1924

Tillsammans/Delmos/Komväx 2
(8214-9,693 417 459-7)

1925

Catch 8214-9,693 417 807-7

1927

Skolverket 8214-9,693 417 461-3

1928

Våga snaka 8214-9,693 417 802-8

1929

Glimt nu 8214-9,934 774 924-5

1930
1931

0,00

0,00

461,52

461,52

-63,00

-63,00

63,00

0,00

1 719,06

1 719,06

-1 719,06

0,00

615,48

615,48

-402,19

213,29

-691,84

-691,84

-403,81

-1 095,65

-4 477,51

-4 477,51

3 066,92

-1 410,59

400 289,74

400 289,74

-16 923,06

383 366,68

0,00

0,00

30 164,51

30 164,51

662 564,86

662 564,86

-662 564,86

0,00

0,00

0,00

361,00

361,00

111 302,27

111 302,27

17 873,04

129 175,31

107 899,89

107 899,89

135 665,64

243 565,53

0,00

0,00

754,27

754,27

267 723,67

267 723,67

337 534,97

605 258,64

0,00

0,00

39 846,99

39 846,99

Child 10 konto 8214-9,694 626
935-1

0,00

0,00

48 820,62

48 820,62

Skåne Stadsmissionen konto
8214-9,694 626 936-9

0,00

0,00

13 385,69

13 385,69
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Ing balans

Ing saldo

Period

Utg balans

Summa kassa och bank

1 517 293,84

1 517 293,84

-59 976,49

1 457 317,35

Summa omsättningstillgångar

1 923 228,69

1 923 228,69

-307 958,14

1 615 270,55

SUMMA TILLGÅNGAR

1 968 220,29

1 968 220,29

-320 650,74

1 647 569,55

-449 732,21

-449 732,21

52 393,98

-397 338,23

52 393,98

52 393,98

-51 682,79

711,19

-397 338,23

-397 338,23

711,19

-396 627,04

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010

Eget kapital

2069

Årets Resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
2514

Beräknad särskild löneskatt på
pensionkostnader

-22 665,00

-22 665,00

-20 602,34

-43 267,34

2710

Personalskatt

-74 620,00

-74 620,00

3 384,00

-71 236,00

2731

Avräkning lagstadgade sociala
avgifter

-76 434,00

-76 434,00

-5 059,00

-81 493,00

2890

Övriga kortfristiga skulder

14 849,00

14 849,00

54 933,79

69 782,79

2894

Skuld medlemsavgift

3 150,00

3 150,00

-3 150,00

0,00

2942

Beräknad upplupen särskild löneskatt

3 533,90

3 533,90

1 865,56

5 399,46

2950

Upplupna avtalade sociala avgifter

2990

Förutbetalda intäkter

-864,00

-864,00

864,00

0,00

-1 417 831,96

-1 417 831,96

287 703,54

-1 130 128,42

Summa kortfristiga skulder

-1 570 882,06

-1 570 882,06

319 939,55

-1 250 942,51

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-1 968 220,29

-1 968 220,29

320 650,74

-1 647 569,55

0,00

0,00

0,00

0,00

BERÄKNAT RESULTAT

Budget ASF 2021
Anställda

275000

Hyra

100000

Mellanmål

50000

Aktiviteter

68000

Revisor
Totalt

7000
500000

Verksamhetsplan
Ensamkommandes Förbund Malmö 2020/2021
Detta är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten för år 2020/2021 samt om
hur vi önskar utvecklas under en längre tid.
Ensamkommanddes Förbund Malmös primära målgrupp är ensamkommande och nyanlända
unga. Ensamkommandes Förbund Malmös huvudverksamhet är Mötesplats Otto på Värnhem
i Malmö. Verksamheten ska drivas med målgruppens behov och önskemål i centrum.
Ensamkommandes Förbund Malmö har både långsiktiga och kortsiktiga mål. De kortsiktiga
målen inkluderar verksamheten Mötesplats Otto. Samtliga mål presenteras nedan.
Långsiktiga mål:
-   att växa till en stark och trygg organisation som för fram nyanlända ungdomars röster
i Malmö, i Sverige och internationellt.
-   att framföra nyanlända ungdomars synpunkter i olika sammanhang.
-   att påverka mottagandet och asylprocessen för ensamkommande
-   att underlätta för nyanlända ungdomar att etablera sig i Malmö och Sverige.
-   att vara en viktig aktör som främjar integration och delaktighet i Malmö.
-   att få en trygg ekonomi med ekonomisk hållbarhet
-   att arbeta för att hemlösheten och utsattheten minskar bland nyanlända unga
Kortsiktiga mål:
-   att arbeta för att mötesplats Otto fortsätter vara en trygg plats för alla våra medlemmar
och besökare
-   att öka antal medlemmar under 2020/21
-   att öka andelen tjejer/unga kvinnor som kommer till Otto
-   göra specifika satsningar för gruppen ensamkommande unga som fått temporära
uppehållstillstånd via Nya Gymansielagen. Däribland studie- och jobbsatsningar.
-   att arbeta tydligare och bättre med miljöfrågor; hur kan föreningen och Otto förändras
för att minska klimatpåverkan
-   att arbeta mer preventivt vad det gäller att vår målgrupp hamnar i missbruk och
kriminalitet
-   att öka kulturella aktiviteter särskilt genom musik och poesi.
-   att arbeta för att öka kunskapen om ensamkommande, minska fördomar om
målgruppen. Göra detta genom att bla sprida goda förebilder om målgruppen, men
också genom media. Exempelvis genom film och podd.

Stadgar
Ensamkommandes Förbund Malmö
Organisationsnummer: 802473-3290
Senast godkännande: Extra årsmöte 1 mars 2020

§1 Namn
•   Föreningens namn är Ensamkommandes Förbund.
§2 Säte
•   Föreningens säte är i Malmö.
§3 Föreningsform
•   Ensamkommandes Förbund (EF) är en ideell förening. Förbundet är partipolitiskt, etniskt och
religiöst obunden.
§4 Syfte
•   EF: s målgrupp är ensamkommande.
•   Föreningen ska verka i hela landet och har till ändamål:
-‐   Att främja medlemmarnas etablering i det svenska samhället.
-‐   Att främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen.
-‐   Att sprida information om svenska samhället och Föreningslivet.
-‐   Att bedriva idrottsliga, konstnärliga, vetenskapliga, pedagogiska, kulturella och samhälleliga
aktiviter.
-‐   Att knyta kontakter med andra föreningar som har liknande agenda.
-‐   Att arrangera möten mellan aktuella organisationer/individer och förenings medlemmar där
så väl kunskaper som erfarenheter och samhällsintressen, sammanflätas under trivsamma
former.
•   Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom medlemmarnas kollektiva insatser.
§5 Verksamhetår
•   Verksamhetsåret är kalenderåret, 1 januari-31 december.
§6 Medlemskap
•   Ordinarie medlemskapet är öppet för alla som:
-‐   Är eller var ensamkommande.
-‐   Godkänner föreningens stadgar.
-‐   Stödjer föreningens syfte och verksamhet.
-‐   Årligen betalar den av årsmötet beslutat medlemsavgift för medlemmar.
•   Stödmedlemskap är öppet för alla som:

-‐   Godkänner föreningens stadgar
-‐   Stödjer föreningens syfte och verksamhet.
-‐   Årligen betalar den av årsmötet beslutade medlemsavgiften för stödmedlemmar.
•   Endast ordinarie medlem som vid kallelsen till årsmötet betalat förenings avgift är röstberättigad.
•   Styrelsen har rätt att utesluta medlemmar som:
-‐   Inte betalar medlemsavgift.
-‐   Skadar föreningen eller på annat sätt motverkar föreningens syfte och verksamhet.
•   Utesluten medlem kan överklaga beslut vid nästa årsmöte som kan upphäva uteslutningen.

§7 Styrelse
•   Föreningens styrelse väljs av årsmötet enligt nedan:
-‐   Ordförande på 1 år.
-‐   Minst fyra (4) och högst femton (15) ordinarie ledamöter på två (2) år.
-‐   Upp till sex (6) suppleanter på ett (1) år.
•   Endast ordinarie EF medlemmar samt personer med erfarenhet av att söka asyl, papperslöshet,
att ha fått asyl som kvotflykting/och eller genom familjeåterförening, och är under 30 år kan sitta
i styrelsen.
•   Minst 2/3 av styrelsen ska bestå utav personer som är eller har varit ensamkommande
•   Ordförande måste vara ensamkommande
•   Samma person får inte inneha flera poster i styrelsen.
•   I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
•   Styrelsen kan adjungera icke medlemmar till styrelsen dock är adjungerande inte röstberättigande.
•   Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och för att vara beslutsmässig måste minst en
tredjedel (1/3) av styrelsens ledamöter vara närvarande. Endast närvarande ur styrelsen innehar
rösträtt. Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst.
§8 Firmateckning
•   firmatecknare utses av styrelsen
§9 Revisor
•   För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en revisor. Valbar är
person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
•   Revisorn skall, när den så önskar, på begäran kunna få tillgång till föreningens räkenskaper och
alla övriga handlingar. Styrelsen har inte rätten att vägra tillgång till denna information. I de fall
revisorn har anmärkningar skall styrelsen lämnas tillfälle att yttra sig.
•   Revisorn har rätt att kalla medlemmarna till extra medlemsmöte om han finner att så krävs.
§10 Valberedning
•   Valberedningen skall bestå av 3 personer.
•   För de av nedanstående funktioner vars mandatperiod går ut ska valberedningen komma med
förslag till årsmötet.
-‐   Ordförande
-‐   Övriga styrelseledamöter
-‐   Suppleanter
-‐   Revisor
-‐   Revisorssuppleant
-‐   Valberedning

§11 Årsmöte
•   Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 15 april.
•   Styrelsen kalla till årsmöte genom EF:s Facebook sida och eventuell hemsida.
•   Kallelsen ska ske minst två veckor innan ordinarie årsmöte och minst två vecka innan extra utlyst
medlemsmöte.
•   Kallelsen ska innehålla information om tid och plats samt relevanta dokument såsom dagordning
med mera.
•   Dagordningen vid ordinarie årsmöte är följande:
1, Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
6. Godkännande av dagordning
7. Upprättande av närvaroförteckning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse (med resultat- och balansrapport)
9. Revisionsberättelsen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Presentation från Valberedningen
12-. Val av ordförande
13. Val av styrelsemedlemmar inklusive suppleanter
14. Val av revisor på 1 år
15. Val av en revisorssuppleant på 1 år
16. Val av valberedningen på 1 år
17. Årets verksamhetsplan
18. Fastställande av medlemsavgifter
19. Styrelsens redogörelse över inkomna motioner
20. Beslut om budget, efter redogörelse av styrelsens budgetförslag
21. Årsmötets avslutning
§12 Extra medlemsmöte
•   Om styrelsen, revisorn eller en tredjedel delar av föreningens medlemmar kräva ett extra
medlemsmöte så ska styrelsen kalla till det.
•   Vid giltigt krav på extra medlemsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen
•   För att vara behörigt måste extra utlyst medlemsmöte meddelas föreningens medlemmar minst
två veckor i förväg.
•   På extra medlemsmöte ska endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
§13 Stadgeändring
•   Beslut om ändring eller tillägg av dessa stadgar ska fattas vid två på varandra följande
medlemsmöten. Föreningens stadgar antas genom omröstning med kvalificerad, det vill säga två
tredjedelars (2/3), majoritet av vid mötet deltagande medlemmar.
§14 Upplösning
•   Beslut om föreningens upplösning ska fattas vid två på varandra följande medlemsmöten.
Föreningens upplösning antas genom omröstning med kvalificerad, det vill säga två tredjedelars
(2/3), majoritet av samtliga medlemmar i föreningen.
•   I händelse av föreningens upplösning ska befintliga tillgångar hanteras som beslutas på
medlemsmöte.

