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Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Besöksadress:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

200 000

250 000

800 000

250 000

Hemsida:

BUFFF Skåne
Spånehusvägen 62
214 39 Malmö
www.bufff.se

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
BUFFF Skåne är en av 15 lokalföreningar i Sverige och ingår i riksorganisationen BUFFF Sverige. Föreningens
syfte är att ge stöd till barn och unga från noll till 18 år med förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller
frivård. Verksamheten består av fem delar: (1) basverksamhet, (2) gruppaktiviteter samt rådgivning och stöd, (3)
information och uppsökande arbete, (4) kunskapsspridning och (5) projekt lokalt eller i samverkan med BUFFF
Sverige.
Basverksamheten utgörs av öppet hus, FF-grupp för barn mellan åtta till elva år och ungdomsgrupp för ungdomar
mellan tolv till arton år. Syftet är att erbjuda en trygg mötesplats där barn och unga får möjlighet att träffa andra i
liknande situation tillsammans med personal som har kunskap om målgruppens specifika behov. Under 2021
kommer BUFFF Skåne att arbeta med en ny målgrupp: syskon. BUFFF uppger att det även finns behov av stöd till
barn som växer upp med familjemedlemmar som begår kriminella handlingar men som inte har blivit dömda.
Verksamheten med rådgivning och stöd består framför allt av enskilda insatser till barn och anhöriga. Situationer
där det kan finnas behov av stöd är i ett akut skede då en familjemedlem plötsligt är frånvarande, när informationen
om den nya situationen ska förmedlas till barnen, inför besök på anstalt eller häkte eller då familjen behöver
förberedas inför frigivning och återförening.
Informations- och uppsökande verksamhet bedrivs i stor utsträckning i samarbete med Kriminalvården. BUFFF
erhåller statliga medel från Kriminalvården för detta arbete. Bland annat deltar BUFFF som kursledare i
föräldragrupper på anstalt i samarbete med kriminalvårdspersonal. Förutom detta föreläser BUFFF på exempelvis
skolor, förskolor, hos elevhälsan och socialtjänsten om de utmaningar som barn till frihetsberövade kan uppleva.
Föreningen driver även projekt och kvalitetssäkrar verksamheten i samverkan med BUFFF Sverige.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

1 213 835 kr
-

BUFFF Skåne redovisar att trycket på verksamheten ökade under 2019, bland annat har stödsamtal på telefon eller i
lokal till barn och föräldrar ökat med 50%. BUFFF Skåne uppger att det är svårt för verksamheten att räcka till,
särskilt eftersom det kommer förfrågningar från hela Skåne.
I basverksamheten har BUFFF Skåne haft öppet hus varannan vecka i Malmö och varannan vecka i Helsingborg.
Sammantaget har 37 Öppet hus genomförts under året. BUFFF har även genomfört 34 ungdomsträffar i
basverksamheten, varannan vecka i Helsingborg och varannan vecka i Malmö. 18 barnaktiviteter har genomförts,
bland annat utflykter till Lekland, gokart, Bakken och Laserdome. BUFFF Skåne uppger att de har gett 598
individuella stödsamtal på telefon inom Skåne under året. Föreningen har haft 11 medföljande besök till
socialförvaltningar, 29 hembesök hos familjer och 38 stödsamtal i föreningens lokal. Förutom detta har BUFFF
Skåne föreläst hos bland annat Plattform Malmö samt Skolfam.
BUFFF Skåne redovisar ett underskott för 2019 vilket även påpekas i föreningens revisionsberättelse. Föreningens
finansiering består främst från Malmö stad, Helsingborg stad, olika stiftelser samt BUFFF Sverige.

Förvaltningens bedömning
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Förvaltningen bedömer att BUFFF Skåne erbjuder ett viktigt komplement till socialtjänsten för barn och unga i
utsatta situationer. Under 2018 utkom Socialstyrelsen med en kartläggning av de insatser som finns för barn som
har frihetsberövade föräldrar. I kartläggningen framkommer bland annat att de insatser som finns hos exempelvis
kommuner inte fullt ut motsvarar de behov som barnen kan ha. Föreningen erbjuder stöd inom flera av de områden
som Socialstyrelsen har identifierat som viktiga, både till barn och unga samt vårdnadshavare.
Förvaltningen ser positivt på att BUFFF Skåne bedriver sin verksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv. BUFFF
Skåne uppger att de gör barnkonsekvensanalyser under och efter varje stödinsats, att de ständigt arbetar med
information till barn om verksamhetens insatser samt arrangerar workshops för att barn ska göras delaktiga inför
föreningens årsmöte. Under 2020 har BUFFF Skåne utökat målgruppen för att även syskon till frihetsberövade ska
kunna få stöd i verksamheten.
BUFFF Skåne har en god samverkan med BUFFF Sverige och kan genom denna ta del av bland annat
kvalitetssäkring och omvärldsbevakning. Däremot saknar föreningen en lokal styrelse eftersom föreningens
ordförande är verksam i Stockholm. Förvaltningen menar att det vore önskvärt om BUFFF Skåne på sikt kunde
uppvisa en lokal styrelse. Förvaltningen reagerar även på det underskott som BUFFF Skåne redovisar för 2019. I
samtal med BUFFF Skåne uppger de att underskottet beror på att de under året renoverade sin nya lokal samt
tilldelades ett mindre belopp från BUFFF Sverige än vad de har gjort innan. Förvaltningen avser att fortsätta
dialogen om ekonomi och föreningens organisation på uppföljningsmöten med BUFFF Skåne under kommande
verksamhetsår.
Sammantaget föreslår förvaltningen att bevilja BUFFF Skånes ansökan om organisationsbidrag med 250 000 kr för
verksamhetsåret 2021.

Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

100 000

100 000

250 000

100 000

Drivkraft Malmö
www.drivkraftmalmo.se

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Drivkraft Malmö är en ideell förening som bedriver mentorsverksamhet och studiemotiverande insatser för unga
och deras familjer i Malmö med omnejd. Föreningen har som ändamål att skapa förutsättningar för och medverka
till att unga kan formulera positiva målbilder för den egna utvecklingen på kort och lång sikt. Drivkraft Malmös
verksamhet består av tre delar: (1) mentorskap för eleven, (2) mentorskap för föräldern samt (3) läxhjälp för alla
elever som vill på skolan.
Drivkraft Malmö söker organisationsbidrag för två målgrupper: (1) Elever med extra stödbehov och (2) föräldrar
långt ifrån arbetsmarknaden.
1) Mentorskap för eleven sker genom att en vuxen mentor matchas ihop med en elev som söker sig till
mentorsprogrammet. Drivkraft Malmö uppger att de arbetar nära elevhälsan och kuratorer på de skolor de
samarbetar med. De uppger att de samarbetar med socialtjänsten och att en ökande andel av de elever som
verksamheten har kontakt med har en situation där socialtjänsten är involverad. Det är även föräldrar som
kontaktar föreningen vid oro över sitt barns välmående. Drivkraft menar att det ofta är resurskrävande att
hitta mentorer till elever som är språksvaga eller som har en svårare problembild. Ansökan om
organisationsbidrag avser en halvtidstjänst för att täcka kostnader som rör denna målgrupp.
2) Förutom mentorskap för eleven erbjuder Drivkraft Malmö även mentorskap för föräldrar. Syftet med det
så kallade föräldraprogrammet är att stötta vuxna för att de ska känna större inkludering i samhället och
bidra till att de får jobb. Drivkraft uppger att denna målgrupp ofta har ett stort behov av sociala kontakter
och individuellt stöd. Verksamheten har nyligen utökat målgruppen så att även den som är förälder men
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inte har ett barn som deltar i verksamheten kan ansöka om en mentor. Föräldraprogrammet omfattar bland
annat träffar med arbetsmarknadsfokus.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

4 098 285 kr
100 000 kr från grundskolenämnden

Drivkraft Malmö har arbetat med samtliga tre delar i sin verksamhet under 2019: Mentorskap för eleven,
mentorskap för föräldern och läxhjälp.
Under 2019 hade Drivkraft Malmö 117 mentorsrelationer i Malmö. Tillsammans med eleven eller den vuxna ger
mentorn socialt umgänge och individuellt stöd. Mentorsparen träffades också för att göra olika fritidsaktiviteter
tillsammans, exempelvis tittade de på ishockey och fotboll, provade på kampsport och bowling, testade yoga, var på
bio och hade sommaravslutning på Bakken. Föräldragruppen träffades för middag och diskussioner samt
studiebesök och nätverksaktiviteter. En av föräldrarna som har gått mentorsprogrammet har genom Drivkrafts
samarbete med MKB fått anställning på Rosengårdsskolan där eleverna nu erbjuds möjlighet att äta frukost, göra
läxor och prata om nyheter.
Under året hade Drivkraft Malmö verksamhet på 17 skolor i Malmö. Under hösten tillkom ytterligare en skola och
Drivkraft uppger att läxhjälpens elevbesök ökade i jämförelse med året innan. Drivkraft har även haft riktad läxhjälp
mot elever i årskurs nio på Möllevångsskolan och Hermosdalsskolan i samarbete med Stena Fastigheter samt
samma upplägg på Kroksbäcksskolan i samarbete med MKB.
Drivkraft Malmö har under året haft finansiering från flera olika håll: Malmö stad, Helsingborg stad, näringslivet,
Skolverket samt stiftelser och fonder. Verksamhetens största utgift är personalkostnader.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att Drivkraft Malmö bedriver ett strukturerat och professionellt arbete. I samband med att
Drivkraft Malmö ansökte om organisationsbidrag inför verksamhetsåret 2019 hade arbetsmarknads- och
socialförvaltningen kontakt med några av de skolor där Drivkraft Malmö bedriver sitt arbete. I samtalen framkom
att verksamheten är uppskattad samt att Drivkraft Malmös personal och volontärer har god kännedom om och
kontakt med de elever som deltar i verksamheten.
Drivkraft Malmö uppger till förvaltningen att mentorsverksamheten bidrar till att unga i utanförskap får möjlighet
att känna gemenskap och uppmuntran, samtidigt hänvisar de unga med en mer omfattande social problematik till
barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten. Drivkraft Malmö menar att mentorsverksamheten vänder sig till
elever som inte är i behov av mer omfattande insatser men där sådana insatser kan förebyggas.
Sammantaget bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att Drivkraft Malmö erbjuder förebyggande och
tidiga insatser för unga i Malmö. Genom arbetet med elevernas vårdnadshavare finns möjlighet att stötta unga på
fler sätt, samtidigt bedömer förvaltningen att det föräldraprogram som Drivkraft ansöker om organisationsbidrag till
framför allt handlar om arbetsmarknadsrelaterade insatser än insatser inom det sociala området. Inför
verksamhetsåret 2021 föreslår arbetsmarknads- och socialnämnden att bevilja ansökan med 100 000 kr.

Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Besöksadress:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

100 000

300 000

500 000

300 000

Hemsida:

Ensamkommandes förbund
Östra Förstadsgatan 27
212 12 Malmö
www.ensamkommandesforbund.se
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Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Ensamkommandes Förbund grundades år 2013 i Malmö. Idag har Ensamkommandes Förbund ett riksförbund och
19 lokalföreningar. Föreningens primära målgrupp är ensamkommande eller nyanlända ungdomar upp till 25 år men
verksamheten är öppen för alla.
Ensamkommandes förbunds huvudverksamhet är Mötesplats Otto som ligger på Värnhem i Malmö. Det
organisationsbidrag som Ensamkommandes Förbund ansöker om ska möjliggöra att ensamkommande och
nyanlända unga i Malmö får möjlighet att knyta vänskapsband, får psykosocialt stöd, studiestöd och
yrkesvägledning, socialrådgivning, får tillgång till det svenska föreningslivet samt utökade sociala nätverk.
Ensamkommandes Förbund beskriver att verksamheten syftar till att vara förebyggande och motverka att
ensamkommande och nyanlända barn och unga hamnar i ett djupare utanförskap. Föreningen uppger att
målgruppen lever i stor utsatthet. Många lever i korta och dåliga boendelösningar, fattigdom gör att många säljer sex
eller droger mot ersättning och missbruket är utbrett som en följd av hemlöshet och psykisk ohälsa.
Under 2021 planerar Ensamkommandes Förbund att hålla öppet Mötesplats Otto fem till sju dagar i veckan. Minst
en dag i veckan kommer de att ha separatistisk verksamhet för personer som identifierar sig som tjejer eller ickebinära. Föreningen uppger att många av verksamhetens besökare använder Mötesplats Otto som sitt vardagsrum
och de kommer att fortsätta möjliggöra det genom att skapa en trevlig miljö för umgänge och dagligen bjuda på
mellanmål. Organisationsbidraget ska mer specifikt gå till anställningar, hyra, mellanmål och aktiviteter.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

5 783 362 kr
733 221 kr (fritidsnämnden)

Under 2019 har Ensamkommandes Förbund haft öppet Mötesplats Otto sex dagar i veckan (måndag till lördag).
Under vardagarna har verksamheten haft öppet mellan klockan 14 och 20 och på lördagar mellan 13 och 18.
Verksamheten har haft drygt 60 besökare dagligen. Under lördagarna var verksamheten endast öppen för tjejer,
kvinnor och deras barn.
Ensamkommandes Förbund uppger att de har haft ungefär 25 aktiviteter i veckan under året. Många aktiviteter har
genomförts i samarbete med andra föreningar samt med hjälp av verksamhetens volontärer och anställda. Många
besökare har kommit till Mötesplats Otto under året för att delta i någon av aktiviteterna men många kommer också
för att ta en kopp kaffe, äta en smörgås, spela spel eller bara umgås. Många besökare har velat berätta om bra saker
som har hänt men många behöver också berätta om dåliga saker som har hänt. Många har sökt sig till verksamheten
för att få hjälp med olika saker. Allt ifrån att ringa en myndighet, få hjälp med att komma i kontakt med vården, få
hjälp med att överklaga ett beslut, få hjälp att hitta vänner eller stödpersoner, få hjälp med att försöka hitta pengar
för att kunna köpa mat eller betala sin hyra eller hitta en bostad.
Ensamkommandes Förbund samarbetar med ett flertal idéburna organisationer och andra aktörer. De uppger att
efterfrågan på samarbete har varit stor och att de väljer samarbetspartners med omsorg då samarbetet alltid ska
gynna målgruppen och att det som erbjuds ska efterfrågas av målgruppen. Under året har de även hållit i
föreläsningar för bland annat socionomstudenter på Malmö Universitet och socialtjänsten. Verksamheten har även
tagit emot ett flertal studiebesök från skolklasser, studenter på universitet och högskolor, politiker, tjänstepersoner
och andra idéburna organisationer. Ensamkommandes Förbund har under året haft cirka 50 volontärer som på
olika sätt har bidragit till verksamheten.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Mötesplats Otto är en välbesökt, angelägen och känd
verksamhet som gör betydande insatser för målgruppen. Verksamheten erbjuder en plattform för såväl social
gemenskap som socialt stöd och akut hjälp. Förvaltningen bedömer att Ensamkommandes förbund har ett utbrett
nätverk och samarbetar med andra aktörer med stort fokus på målgruppens behov och önskemål.
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Föreningen arbetar aktivt med att fånga upp nya behov och kontinuerligt tillgängliggöra verksamheten. Exempelvis
för att nå ut till ensamkommande hbtq-personer, ensamkommande personer som identifierar sig som tjejer eller
icke-binära samt ensamkommande från flera olika länder. Föreningen uppger att alltid försöker att ge ut information
på alla språk som finns i rummet, fira många olika högtider samt anställa personer med olika bakgrund och
språkkunskaper.
Förvaltningen ser positivt på att Ensamkommandes förbund drivs av målgruppen själva och bedömer att
föreningen har en välfungerande organisation och styrelse. Styrelsen består enbart av ensamkommande unga och
har vid ett flertal tillfällen under föregående verksamhetsår informerat föreningens medlemmar om vad som är på
gång i verksamheten och om möjligheten att lämna önskningar, klagomål eller förslag till styrelsen.
Sammantaget bedömer förvaltningen att Ensamkommandes Förbund erbjuder både förebyggande och akut stöd till
unga i utsatta situationer och att verksamheten på Mötesplats Otto ständigt utvecklas och utvidgas. Inför
verksamhetsåret 2021 föreslår förvaltningen att bevilja ansökan om organisationsbidrag med 300 000 kr.

Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Besöksadress:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Ej ansökt

50 000

80 000

50 000

Hemsida:

Föreningen Maracana
c/o Maria kyrka, Södervärnsgatan 8
201 23 Malmö
https://maracanamalmo.wordpress.co
m/om/

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Föreningen Maracana har funnits sedan år 2015 och vänder sig huvudsakligen till ensamkommande unga, unga
vuxna som har sökt och erhållit uppehållstillstånd för studier i Sverige enligt den så kallade nya gymnasielagen samt
unga vuxna som väntar på beslut om uppehåll för studier. Maracana uppger att många unga som de möter lever i
stor ekonomisk och social utsatthet, många saknar både boende och pengar till mat. Föreningen ger även stöd till
ungdomar som befinner sig i en asylprocess samt hemlösa unga barnfamiljer och ensamstående mammor.
Verksamheten består främst av boendestöd för ungdomar samt psykosocialt stöd. Boendestödet innebär bland
annat att Maracana i samverkan med ett flertal andra aktörer hjälper ungdomar att hitta boende samt ger ungdomar
stöd i förhållande till deras boendesituation. Den största delen av Maracanas utgifter är hyra som de stöttar
ungdomar med. Det psykosociala stödet sker främst i en lokal som föreningen lånar i Mariakyrkan. Där har de
mottagning och sociala aktiviteter varje måndag, torsdag och lördag. Det kan exempelvis handla om juridiskt stöd i
kontakt med myndigheter, studiecirklar och gemensamma aktiviteter.
Förutom kärnverksamheten med boendestöd och psykosocialt stöd planerar Maracana att under 2021 utveckla sitt
arbete med psykisk hälsa, bland annat genom samarbete med föreningen Läkare i världen samt Malmö stads
verksamhet Maria Malmö. Maracana planerar också att utveckla verksamheten med juridiskt stöd till ungdomar som
befinner sig i en asylprocess. De har även samarbete med BUP terapigrupper i bild och rörelse. Under 2021 planerar
Maracana att utveckla ett projekt som de kallar för Tidbanken. Maracana beskriver tidbanken som en digital
plattform med syfte att främja och strukturera hjälpinsatser mellan människor.
Maracana uppger att verksamheten på lång sikt ger ungdomar som lever i ekonomisk och social utsatthet stöd att
kämpa vidare samt bygga solidaritet och gemenskap mellan varandra och gentemot samhället. Arbetet sker i
samverkan med ett flertal andra organisationer som möter målgruppen.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:

1 296 591 kr (förlängt räkenskapsår från 1 september 2018
till 31 december 2019)
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Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

-

Under verksamhetsåret 2019 uppger Maracana att de arbetade med fem huvudsakliga inriktningar i verksamheten.
(1) Boendestöd och psykosocialt stöd till unga asylsökande, (2) stöd till psykisk hälsa, (3) juridiskt stöd och kontakt
med migrationsverket, (4) stöd till unga vuxna som har fått avslag på sin asylansökan och lämnar Sverige för att
söka asyl i andra EU-länder samt (5) granskning av verksamhetens resultat från året.
Arbetet med att ge boendestöd och psykosocialt stöd till unga asylsökande har till stor del skett i samarbete med
Rädda barnens lokalförening, Skåne Stadsmission och Svenska Kyrkan i Malmö samt Röda Korset Malmökretsen.
Arbetet har gått under namnet ”Samarbete kring unga i hemlöshet”. Maracana har även samarbete med
Ensamkommandes Förbund. Utöver uppföljning och kontroll av boendeplatser har Maracana gett stöd till
ungdomar som kontaktperson i kontakt med myndigheter. Maracana uppger att utgångspunkterna för arbetet med
boendestöd och psykosocialt stöd är att som vuxen vara närvarande, att uppmuntra ungdomar att vara delaktiga i att
organisera vardagen i sitt boende, att varje individ har en individuell plan, att det finns regler och rutiner som
ungdomarna själva är med och tar fram och beslutar om samt att kontinuerligt dokumentera. Maracana uppger att
de har ett välfungerande samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen trauma i Malmö.
Som komplement till det psykosociala stödet erbjuder Maracana kostnadsfritt juridiskt stöd i kontakt med
myndigheter. Under 2019 och 2020 har Maracana även gett stöd till ett tiotal ungdomar som befinner sig utanför
Sverige.
Kostnaderna under 2019 bestod främst av kostnader kopplade till boendestöd till ungdomar.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Föreningen Maracana bedriver ett engagerat och närvarande
arbete med ensamkommande eller nyanlända barn och unga i Malmö. Föreningen har på kort tid upparbetat en
omfattande verksamhet och ett brett nätverk med syfte att ge stöd och hjälp till målgruppen. Maracana har goda
kontakter med såväl myndigheter som andra ideella organisationer. De samarbetar med exempelvis
Ensamkommandes Förbund, Skåne Stadsmissions verksamhet Unga Forum och Rädda barnens lokalförening kring
målgruppen.
Förvaltningen menar att Maracanas verksamhet bedrivs utifrån en värdegrund där deltagare och medlemmar
bemöts som människor med resurser att kunna och vilja vara delaktiga i samhället vilket förvaltningen ser positivt
på. Föreningen bedrivs i stor utsträckning av målgruppen själva där flera av föreningens volontärer själva har
erfarenheter av att komma ensam till Sverige.
Maracana beviljades organisationsbidrag från nämnden första gången verksamhetsåret 2020. Vissa administrativa
delar var bristfälliga i ansökan men förvaltningen föreslog att bevilja ansökan med 50 000 kr på prov under
förutsättning att Maracana uppvisade en mer ändamålsenlig redovisning i samband med nästa ansökningsperiod.
Inför verksamhetsåret 2021 har Maracana inkommit med mer fullständiga underlag kring föreningens
administration och organisation. Samtidigt finns det fortfarande vissa otydligheter kring specifikt vilka samarbeten
och projekt som pågår i dagsläget och vilka som Maracana planerar att starta upp.
Sammantaget föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bevilja Maracanas ansökan om
organisationsbidrag med 50 000 kr för verksamhetsåret 2021. Organisationsbidraget ska gå till föreningens
etablerade verksamhet med boende och psykosocialt stöd, inte till projektet med tidbanken eller till arbetet med
ungdomar som befinner sig utanför Sverige.
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Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Ej ansökt

Ej ansökt

100 000

Avslag

KFUM (nysökande organisation)
Betaniaplan 4, 211 55 Malmö
www.kfummalmo.se

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
KFUM är en internationell organisation som finns i över 130 länder. I Sverige finns 150 KFUM-föreningar och
KFUM Malmö beskriver sig som en gränsöverskridande kristen ungdomsrörelse med helhetssyn på människan som
välkomnar alla i sin gemenskap oavsett trosuppfattning. Föreningens syfte är bland annat att stimulera till personligt
ansvarstagande i samhället, ta ansvar för kommande generationers livsvillkor och verka för en miljö fri från
missbruk av gifter samt inspirera till motion och friluftsliv.
KFUM uppger att organisationsbidrag som de ansöker om ska gå till barn och unga som vanligen inte deltar i
föreningsliv, gruppaktiviteter eller fysiskt ansträngande verksamheter. KFUM beskriver målgruppen enligt följande:
 Barn och unga befinner sig i socioekonomiskt utsatta områden i Malmö med omnejd
 Barn och unga som är nyanlända till Sverige och i akut behov av fritidsaktiviteter för den sociala kontakten
 Barn och unga som är hemmasittande eller som vanligen inte deltar i föreningsliv, gruppaktiviteter eller
fysiskt ansträngande verksamheter
 Barn och unga som på grund av rådande pandemi inte har möjlighet att delta i en ordinarie fritidsaktivitet
Målet är att deltagarna ska få kunskap om välmående, uppleva gemenskap samt utveckla och förstärka sitt
välmående. KFUM menar att en hälsosam fritid ökar välbefinnandet hos individen och ger livskvalitet som påverkar
det vardagliga så som skolgång, hemmamiljö samt upplevelse av gemenskap och delaktighet. Mer specifikt ansöker
KFUM om bidrag för lokalkostnader, lägerkostnader, träningsutrustning och material, möteskostnader,
informationsinsatser, transporter samt anställningar. Verksamheter har framför allt öppet på kvällstid klockan 17 till
20 måndag till fredag samt helger.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

3 417 494 kr
Stöd från fritidsnämnden

Under 2019 har KFUM Malmö gjort ett stort arbete med att tillgänglighetsanpassa sin lägergård i Hallaskog.
Föreningen har även skapat ett specialutformat lekrum för kommunikationsträning tillsammans med föreningen
Allt om autism och Riksorganisationen Hikari. I lekrummet sker lekträffar och dansgrupper för barn och unga inom
bland annat autismspektrat.
KFUM har haft ett antal aktiviteter under året. Bland annat har de arrangerat Hikari Do som är en träningsform
med tekniker och övningar som har utvecklats för personer med olika funktionsnedsättningar. Under året har cirka
250 personer deltagit och arbetet har skett i samarbete med andra organisationer och skolor. KFUM har även med
hjälp och kunskapsutbyte med KFUM Limitless startat upp aktiviteter inom fitnessboxning inom alla åldrar.
Under 2019 har KFUM Malmö även bedrivit olika projekt. Bland annat projektet BUMS (Barn och Unga Mot
Segregation). Projektet syftar till att förebygga, minska och motverka segregation och under året deltog cirka 114
barn och unga i åldrarna sju till 18 år. I projektet ges barn och unga möjlighet att aktivera sig genom olika kulturella,
idrottsliga och fysiska aktiviteter. Ett annat projekt är LIV (Lugnt Inre Välmående) som KFUM Malmö deltar i
tillsammans med KFUM Syd. Syftet är att utveckla, sprida och tillämpa en ny målgruppsanpassad och deltagarstyrd
träningsform som kombinerar metoder och tekniker från mindfulness, hikari och yoga för personer med stroke och
Parkinsons sjukdom. Många av de barn som deltar i KFUM är anhöriga till släktningar som har drabbats av stroke
och Parkinsons.
Ytterligare ett projekt under året var VIV (Välmående I Vardagen) där KFUM Malmö medverkar som
samarbetspartner i KFUM Limitless projekt. Målgruppen är barn och unga med funktionsnedsättning där syftet är
att förebygga och motverka övervikt och fetma hos målgruppen. Slutligen har KFUM Malmö även medverkat i
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projektet BIB (Bättre Inre Balans) tillsammans med Riksorganisationen Hikari. Syftet är att ge barn och unga med
funktionsnedsättning ökat välmående, förbättrade sociala förmågor och bättre skolresultat med hjälp av meditation,
fokuseringsträning.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att KFUM Malmö är en etablerad förening som erbjuder
aktiviteter till barn och unga i Malmö. Föreningen har ett långvarigt samarbete med ett flertal aktörer och andra
idéburna organisationer, både genom verksamheten i Malmö och på sin lägergård i Hallaskog. Förvaltningen ser
positivt på att föreningen arbetar aktivt med att förbättra och utveckla tillgängligheten i verksamheten, exempelvis
genom renoveringarna i Hallaskog och genom det lekrum som skapades under 2019. Förvaltningen bedömer att
KFUM Malmö arbetar utifrån ett socialt perspektiv på hälsa och välbefinnande samt bidrar till ett förebyggande
arbete med barn och unga genom sina aktiviteter och projekt.
I samtal med KFUM Malmö uppger de att målgruppen som de vänder sig till är barn och unga som lever i
segregation eller en ekonomisk utsatt situation. Förvaltningen menar samtidigt att denna målgrupp inte
framkommer i tillräckligt stor utsträckning i föreningens redovisning för 2019. Förvaltningen menar vidare att även
om barn och unga i socialt och ekonomiskt utsatta situationer deltar i KFUM Malmös aktiviteter är verksamhetens
huvudsakliga inriktning fokuserad på mer idrotts- och fritidsrelaterade aktiviteter. Det gör att förvaltningen
bedömer att verksamheten snarare kompletterar Malmö stads fritidsverksamheter för barn och unga än
socialtjänsten. KFUM Malmö erhåller även stöd från fritidsnämnden (186 385 kr under 2020).
Sammantaget föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen mot bakgrund av ovanstående avslag på KFUM
Malmös ansökan om organisationsbidrag för verksamhetsåret 2021.

Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Besöksadress:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

50 000

50 000

75 000

50 000

Hemsida:

KFUM KIOSK
Betaniaplan 4
211 55 Malmö
www.kfumkiosk.se

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
KFUM KIOSK är en förkortning av KFUM Idrott och Social Kunskap. KFUM i sin tur står för Kristlig förening
för Unga Människor, de har en kristen värdegrund men är partipolitisk och religiöst obundna. KIOSK är dock en
egen förening som samarbetar med ett antal skolor i Malmö där de erbjuder hälsofrämjande aktiviteter i grupp eller
helklass på dagtid. Det handlar både om fysisk aktivitet men också samtal om andra mer hälsorelaterade ämnen.
Samarbetet med skolorna är utformat så att KIOSK har hela klasser under ett helt läsår, minst en timme per vecka.
KFUM KIOSK uppger att syftet är att sysselsätta barn både fysiskt och psykiskt.
Under 2021 planerar KFUM KIOSK att fortsätta sitt arbete på de skolor där de har samarbeten. De uppger att de
särskilt kommer att fokusera på att få in fler grupper med särskilda behov i sin verksamhet, exempelvis barn och
unga med funktionsnedsättning. Föreningen kommer även att fortsätta sitt samarbete med Skåne Stadsmission
kring kvinnor och barn på skyddat boende samt bedriva påverkansarbete för att politiker och beslutsfattare ska följa
FN:s konvention om barnets rättigheter.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

689 687 kr
83 000 kr från fritidsnämnden

KFUM KIOSK uppger att de under verksamhetsåret 2019 hade över 400 barn i sin ordinarie verksamhet på skolor
i Malmö. Under året har de samarbetat med Österportskolan, Rörsjöskolan och Lindängens särskola. De har även
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samarbetat md Tornets SU, Skåne Stadsmission, Statarmuseet i Torup samt Burlövs kommun. Samarbetet med
Skåne Stadsmission bestod av två aktiviteter med kvinnor som bor på skyddat boende och deras barn.
Förutom verksamheten på plats i skolorna höll KFUM KIOSK ett projekt där fritids, Örtagårdsskolan, Svenska
kyrkan, vårdboenden för äldre i Rosengård samt Betaniakyrkan. Projektet har engagerat fler än 200 deltagare i
åldrarna sex till 92 år. KFUM KIOSK hade även ett sommarprojekt som bestod av att de samlade barn från fritids i
Malmö samt personer på vårdboenden för äldre och Svenska kyrkans frukostverksamhet. Tillsammans åkte de till
Statarmuseet och hade en heldag på landet.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att föreningen KFUM KIOSK bedriver ett engagerat arbete
gentemot barn och unga på skolor i Malmö. Den metod som KIOSK använder för att arbeta med barn i olika typer
av utanförskap utvärderades under år 2016 av dåvarande Malmö högskola. Utvärderingen visade att metoden är
effektiv gällande förebyggande arbete med barn och unga.
KFUM KIOSK uppger att samarbetet med de skolor där de arbetar är etablerat och välfungerande. Föreningen
träffar ett stort antal barn varje år. När förvaltningen har kontakt med några av de verksamheter som KFUM
KIOSK samarbetar med bekräftas denna bild. Förvaltningen har även haft dialog med stadskontoret med anledning
av att KFUM KIOSK inkom med en bidragsansökan till kommunstyrelsen under 2020. Även stadskontoret
konstaterar att insatserna är mycket uppskattade hos såväl elever som lärare (STK-2020-812). Kommunstyrelsen
beviljade ansökan med 75 000 kr under 2020 som ett särskilt verksamhetsstöd med anledning av coronapandemin.
Under 2019 beviljades KFUM KIOSK medel från fritidsnämnden. KFUM KIOSK har dock begränsade
möjligheter att beviljas ekonomiskt stöd från Malmö stad eftersom grundskolenämnden inte har något
organisations- eller verksamhetsbidrag och fritidsnämnden inte beviljar bidrag för aktiviteter under skoltid
Sammantaget bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att KFUM KIOSK bedriver ett viktigt
förebyggande arbete gentemot barn och unga i Malmö. Samtidigt sker de flesta av aktiviteterna på ett mer generellt
plan där alla barn deltar, insatserna riktar sig inte särskilt till barn i ekonomiskt eller socialt utsatta situationer. Mot
bakgrund av det bedömer förvaltningen att en höjning av föreningens organisationsbidrag inte är aktuellt. KIOSK
har dock ett gott förtroende hos målgruppen och förvaltningen föreslår därför att bevilja ansökan om
organisationsbidrag med 50 000 kr.

Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Besöksadress:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

400 000

350 000

500 000

350 000

Hemsida:

RFSL Malmö
Stora Nygatan 18
203 11 Malmö
http://www.rfsl.se/malmo/

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
RFSL Malmö är en mötesplats där hbtq-personer i alla åldrar och med olika bakgrunder kan träffas, umgås och
känna sig trygga. Den största verksamheten som föreningen driver är Newcomers som vänder sig till asylsökande
hbtq-personer samt hbtq-personer som är nya i Sverige. Newcomers har caféträffar varje vecka samt möten vid
behov. Träffarna syftar både till att erbjuda social gemenskap och till att sprida information om aktuella juridiska
och sociala aspekter för asylsökande hbtq-personer och för hbtq-personer som är nya i Sverige. RFSL Malmö
planerar att fortsätta bedriva Newcomers under 2021.
RFSL Malmö arrangerar även medlemsmöten och medlemsaktiviteter, exempelvis grillkvällar, julfirande och
afterwork-café. Föreningen driver också nätverket Stolta föräldrar för föräldrar och andra närstående till unga hbtqpersoner med syfte att skapa förutsättningar för föräldrar att ge stöd till sina barn samt arbeta mot negativa attityder

10

och fördomar i samhället. Förutom detta sänder RFSL Malmö radio varje onsdag, har en kör- samt teatergrupp och
bedriver opinionsbildande arbete. De kommer även att delta World Pride 2021.
Under 2021 planerar RFSL Malmö att satsa på mer uppsökande verksamhet inom och bortom medlemsgruppen,
både vad gäller utbildning och andra områden. Föreningen önskar också att engagera fler medlemmar i den
befintliga verksamheten samt skapa bättre kontakt med medlemmarna genom att skicka ut ett regelbundet
nyhetsbrev med verksamhetens nyheter. RFSL Malmö uppger att verksamheten är i behov av fler volontärer. Under
2021 vill de anställa en verksamhetsutvecklare som kan formalisera och öka volontärarbetet ytterligare samt hjälpa
till med informationsverksamhet. Föreningen önskar också flytta till en ny lokal som är mer tillgänglig.
RFSL Malmös största kostnader för 2021 är hyra och lön till verksamhetsutvecklare.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

1 047 292 kr
-

Under verksamhetsåret 2019 uppger RFSL Malmö att de har fungerat som en aktiv mötesplats för hbtq-personer i
Malmö. De har haft regelbundna träffar i verksamheten Newcomers en till två gånger i veckan. Under träffarna har
det arrangerats föreläsningar, filmvisningar, matlagning och klubbkvällar. Det har också funnits möjlighet till
individuella samtal. Under 2019 startade RFSL Malmö en seniorgrupp med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen.
Radio RFSL har sänt varje onsdag under året och varannan fredag under hösten har föreningen arrangerat
klubbkvällar. Under hösten arrangerades även filmkvällar och regnbågsyoga. Förutom detta har RFSL Malmö
deltagit i olika event och nätverk samt deltagit i planeringen inför World Pride 2021.
RFSL Malmö uppger att föreningens fokus under 2019 var att ha lokalerna mer öppna för medlemmar och andra
besökare. De renoverade även lokalen och gjorde den mer trivsam. Under 2019 flyttade RFSL Rådgivningens
verksamhet HabitatQ ut vilket har inneburit att RFSL Malmö har fått stå för hela hyra själva, något som har fått
konsekvenser för ekonomin. Året innebar även att RFSL Malmö fick en ny styrelse som har fokuserat på att komma
igång i sitt arbete.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att RFSL Malmö erbjuder en trygg mötesplats för hbtq-personer
i Malmö. Under de senaste åren har föreningen haft ett stort arbete gentemot hbtq-personer som är nya i Sverige.
Förvaltningen bedömer att föreningen har byggt upp en stor kompetens i frågor rörande migration och rättigheter
utifrån hbtq-perspektiv. Förvaltningen ser positivt på det utåtriktade arbete som RFSL Malmö bedriver och att de
aktivt tar ställning mot alla former av diskriminering. Förvaltningen menar att föreningen kontinuerligt arbetar med
att utveckla tillgängligheten i verksamheten utifrån flera perspektiv.
Inför verksamhetsåret 2018 fick RFSL Malmö en ökning av nämndens organisationsbidrag för att de skulle kunna
anställa en person som kunde arbeta med administration. Ökningen var på prov med syfte att ge föreningen bättre
förutsättningar i arbetet med ekonomi och administration. När förvaltningen träffar RFSL Malmö under 2019
framkommer att de inte har anställt någon för dessa arbetsuppgifter. Bidraget för 2020 innebar därför en sänkning. I
sin ansökan för 2021 uppger RFSL Malmö att styrelsen har infört et nytt bokföringssystem vilket har underlättat det
administrativa arbetet med lön- och skattebetalningar. Förvaltningen avser att fortsätta följa upp föreningens arbete
med administration och ekonomi under 2021.
Sammantaget menar förvaltningen att RFSL Malmös verksamhet inte huvudsakligen vänder sig till nämndens
prioriterade verksamhetsområden för organisationsbidrag. Samtidigt har föreningen beviljats organisationsbidrag
under många år och bedriver ett etablerat, värdefullt och angeläget stöd till hbtq-personer i Malmö. Förvaltningen
föreslår därför att bevilja ansökan om organisationsbidrag med 350 000 kr. Förvaltningen bedömer att
organisationsbidraget ska gå till mötesplatsen, medlemsaktiviteter och utåtriktat arbete men inte till styrelsearvoden.
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Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Rädda barnens lokalförening

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Ledebursgatan 5, 211 55 Malmö
https://www.facebook.com/raddab
arnen.malmo/

Ej ansökt

100 000

100 000

100 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Rädda barnens lokalförening i Malmö har som mål att göra skillnad för de grupper av barn som lever i störst
utsatthet. De har tre huvudsakliga målgrupper för sitt arbete: (1) barn i migration, (2) barn i socioekonomisk
utsatthet samt (3) barn som har bevittnat eller upplevt våld.
Inför verksamhetsåret 2021 ansöker Rädda barnens lokalförening om organisationsbidrag för att bedriva sin
verksamhet Pusselbiten gentemot barn som har bevittnat eller upplevt våld. Rädda barnen uppger att syftet med
verksamheten är att göra det möjligt för barn att leka och ha en meningsfull fritid genom att erbjuda aktiviteter för
barn som bor på skyddade boenden, ofta tillsammans med sin mamma. Rädda barnen uppger att många av barnen
lever med traumaerfarenheter som inte har bearbetats samt att lek- och fritidsaktiviteter är dokumenterat läkande
för barn. Pusselbitens verksamhet syftar också till att erbjuda föräldrastöd i form av stödjande samtal.
Mer specifikt ska Pusselbiten erbjuda aktiviteter en dag i veckan samt utflykter och utomhusaktiviteter vid ett par
tillfällen per termin. Aktiviteterna kommer att utvärderas löpande, både genom samtal med barnen, genom barnens
teckningar, genom en avslutande reflektion vid varje tillfälle samt genom kontakt med kvinnojourerna. I dagsläget
har Pusselbiten samarbete med tre idéburna kvinnojourer i Malmö och under 2021 planerar Rädda barnen att utöka
samarbetet med fler kvinnojourer.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

483 230 kr

Under verksamhetsåret 2019 arbetade Rädda barnens lokalförening i Malmö utifrån sina tre fokusområden: (1) Barn
i migration, (2) barn i socioekonomiskt utsatta områden samt (3) barn som utsatts för eller bevittnat våld.
Rädda barnen arbetar med fokusområdena genom flera verksamheter. Föreningen har bland annat ett språkcafé på
Kirsebergs bibliotek sedan år 2015. De bedriver läxhjälp i Rosengård med främst elever i mellanstadiet tillsammans
med föreningen MKBF (Malmös kvinnor och barn förening). Rädda barnen fortsatte driva sin verksamhet vid
namn ”Rosen 68” som är ett samarbete med föreningen Somaliska Freds och har en egen styrelse. Verksamheten
Vandrarens glädjegrupp för barn i hemlösa barnfamiljer pausades under hösten eftersom det inte fanns några
barnfamiljer på det boende som Rädda barnen hade samarbete med. Verksamheten Pusselbiten var nystartad under
2019. Samarbetsavtal skapades med följande kvinnojourer: Malmö Kvinnojour, FemCenter och Kvinnojouren
Öresund (tidigare ATIM). Rädda barnen arrangerade aktiviteter varje torsdag mellan 17.30 och 19.30, totalt 29
tillfällen. Barnen fick pussla, pyssla, baka, spela spel, spela bordtennis, sjunga, läsa sagor och åka på utflykter. Ett
tiotal volontärer turades om att planera och genomföra träffarna. Mellan en till fyra mammor samt en till sju barn i
åldrarna två till 14 år deltog.
Förutom ovanstående verksamheter arbetade Rädda barnen med rekrytering av volontärer och utbildning av
samtliga volontärer, arrangerade julavslutning och bedrev påverkansarbete.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Rädda barnens lokalförening bedriver ett strukturerat arbete
för barns rättigheter i Malmö med fokus på barn som växer upp i utsatthet. Rädda barnen uppger att Pusselbitens
verksamhet utgår från Barnkonventionens artikel 31: Lek, vila och fritid samt artikel 39: Rehabilitering och social
återanpassning. Verksamheten är inte någon form av behandling utan erbjuder barn det som Rädda barnen kallar för
barnvänliga platser där barn ges möjlighet att vara barn. Samtliga volontärer genomgår Rädda barnens
volontärutbildning.
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Inför 2020 beviljades Rädda barnens lokalförening organisationsbidrag för verksamheten Vandrarens Glädjegrupp.
Rädda barnen ansökte om bidrag för ytterligare två verksamheter (Pusselbiten och Livskoncept) men förvaltningen
bedömde att dessa inte uppfyllde nämndens krav för bidrag vid denna tidpunkt, bland annat eftersom Pusselbiten
var en nystartad verksamhet. Inför 2021 menar förvaltningen att Pusselbiten uppfyller kraven. Förvaltningen
bedömer att Pusselbiten är en värdefull och viktig verksamhet för barn på skyddade boenden. Det bekräftar även de
kvinnojourer som Rädda barnen samarbetar med.
Under 2020 har Rädda barnen haft svårigheter med Vandrarens glädjegrupp. Rädda barnen uppger att
verksamheten påverkades av att föreningen hade en ny styrelse i början av året och när den nya styrelsen kom in i
arbetet har coronapandemin gjort att arbetet med volontärer har stannat av något. Rädda barnen uppger vidare att
verksamheten har startat upp igen under hösten 2020 men nu på boendet Mosippan. Rädda barnen bedömer att de
framöver kommer att ha aktiviteter flera dagar i veckan och att efterfrågan är stor. Svårigheterna under året har
dock lett till att Rädda barnen inte har haft möjlighet att använda hela det beviljade beloppet för 2020.
Förvaltningen ser positivt på att Rädda barnen regelbundet har uppdaterat förvaltningen om läget och varit
transparenta med såväl utmaningar som framgångar. Förvaltningen menar att Rädda barnen därför ges möjlighet att
använda bidraget för 2020 även under 2021.
Sammantaget föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bevilja ansökan om organisationsbidrag för
verksamhetsåret 2021 med 100 000 kr. Förvaltningen menar att bidraget ska gå till Pusselbiten men att det även kan
användas till verksamheten för barn i familjer som lever i hemlöshet.

Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Ej ansökt

100 000

1 000 000

150 000

Besöksadress:
Hemsida:

Skåne Stadsmission – Unga
Forum
Malmgatan 1
211 32 Malmö
www.skanestadsmission.se

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Stiftelsen Skåne Stadsmission ansöker om organisationsbidrag till sin verksamhet Unga Forum som arbetar med
barn och unga upp till 25 år samt med vårdnadshavare med barn upp till 18 år, som lever i någon form av utsatthet i
Malmö. Det kan röra sig om hemlöshet, ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa, missbruk eller våld i nära relation
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan också vara olika former av sociala svårigheter i familjen.
Unga Forum erbjuder ett tryggt sammanhang och mötesplats som har öppet året om och flera dagar i veckan.
Verksamheten består av social och juridisk rådgivning, samhällsinformation, samtalsstöd och läxstöd. Verksamheten
kan också tillgodose basbehov genom kläder, måltider eller matkassar.
En eftermiddag i veckan är det öppet för personer 13 till 20 år och som identifierar sig som tjejer. En annan
eftermiddag i veckan är det öppet för unga vuxna 18 till 25 år. I samband med dessa tillfällen erbjuds läxstöd, sociala
aktiviteter och workshops. Varannan fredag anordnar Unga Forum aktiviteter för barnfamiljer där föräldrar får
möjlighet att boka individuella möten. Stödet kan exempelvis innebära att få hjälp med att söka bostad eller i
kontakten med myndigheter och socialtjänst. I den öppna verksamheten kan medarbetare fånga upp ogynnsamma
relations- eller familjemönster vid familjeträffar eller i samtal med ungdomar i ungdomsverksamheten. Personal gör
orosanmälningar vid behov och arbetar med motiverande stödsamtal i syfte att uppnå förändring för barn och unga
som lever i ohållbara förhållanden. Unga Forum uppger att de alltid har barnets bästa i fokus med ett mål att bistå
med en så trygg vardag som möjligt för individen.
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Under 2021 planerar Unga Forum att fortsätta tillgodose basbehov av mat och kläder samt bistå med långsiktigt
stöd utifrån målgruppens behov. Unga Forums största kostnader omfattas av personalkostnader, lokalhyra samt
OH-kostnader.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

6 400 000 kr

Under verksamhetsåret 2019 har Skåne Stadsmission genom verksamheten Unga Forum gett stöd och hjälp till
barn, unga och föräldrar som lever i utsatthet.
Unga Forum uppger att verksamheten minskade i omfattning under 2019. Det berodde på att ett treårigt projekt
med titeln ”Ensamma barn på flykt” som finansierades med medel från Arvsfonden gick mot sitt slut i april. Unga
Forum uppger att målgruppens behov kvarstår vilket de har följt upp genom projektet Unga i hemlöshet med
öppen verksamhet samt rådgivning och stöd.
Under året har Unga Forum upplevt en förändring i form av besökare ur en ny målgrupp: strukturellt hemlösa
barnfamiljer. Besökarna ur denna målgrupp har ett omfattande stödbehov. Stadsmissionen uppger att de även har
sett en ökning av hänvisningar till Unga Forum från myndigheter. Antal besök i den öppna verksamheten var under
året 3 875. Unga Forum genomförde 1 715 stödsamtal och ombudsärenden samt 387 juridiska rådgivningstillfällen.
Verksamheten delar ut matkassar en gång i veckan till behövande familjer och har genom detta totalt nått 14 759
personer (ej unika individer). Volontärer har hållit i 176 läxhjälpstillfällen och serverat över 5300 måltider och fika.
Under 2019 finansierades Unga Forum framför allt med ekonomiskt stöd från fonder och stiftelser samt bidrag från
Svenska kyrkan. Verksamhetens största kostnader var lokalhyra, personalkostnader, aktivitetskostnader, råvaror och
förnödenheter samt interna OH-kostnader.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har ett stort förtroende för den verksamhet som Skåne Stadsmission
bedriver genom Unga Forum. Förvaltningen bedömer att det finns en stor kompetens inom Unga Forum att möta
och ge stöd till barn och unga samt vårdnadshavare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. I verksamheten
finns kunskap inom såväl socialt arbete som migrations- och socialrätt. Förvaltningen ser positivt på att Unga
Forum både erbjuder akut stöd och arbetar långsiktigt för att bidra till att människor ska få en mer trygg
livssituation ur ett långsiktigt perspektiv.
Förvaltningen menar att Unga Forum bedriver en bred samverkan med fokus på målgruppen. Unga Forum
samarbetar med såväl myndigheter som andra idéburna organisationer. Unga Forum uppger att de arbetar aktivt
med att uppmärksamma attityder, värderingar och normer med syfte att Unga Forum ska vara en trygg plats för alla
oavsett könsidentitet, ålder, sexuell läggning och bakgrund. Skåne Stadsmission är medlem i jämställdhetsstrategin
Ett jämställd Skåne som leds av Länsstyrelsen Skåne. Unga Forum utvärderar årligen verksamheten genom
deltagarundersökning och intervjuer, det finns även anonyma förslagslådor i verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Unga Forum bedriver en omfattande verksamhet, både när
det gäller det akuta stödet till unga och familjer i utsatthet samt det mer långsiktiga arbetet. Verksamheten vänder sig
till allt från yngre barn och deras familjer samt till unga vuxna och ensamkommande barn och unga. Unga Forum
kan med sin verksamhet bidra till att besökarnas förtroende till myndigheter och kommunal verksamhet succesivt
kan öka. Verksamheten fick tidigare organisationsbidrag under flera år men ansökte inte på ett antal år. Inför
verksamhetsåret 2020 inkom Skåne Stadsmission med en ansökan avseende Unga Forum igen. Skåne Stadsmission
är en stiftelse och inte en ideell förening men eftersom förvaltningen bedömer att verksamheten är synnerligen
angelägen och väletablerad i Malmö föreslår förvaltningen att bevilja ansökan med 150 000 kr.
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Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Besöksadress:
Hemsida:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Ej ansökt

50 000

50 000

50 000

Svenska kyrkan - Kraftstationen
Fiskehamnsgatan 3, 201 23 Malmö
www.svenskakyrkanmalmö.se

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Kraftstationen är en verksamhet som har bedrivits av Malmö Pastorat sedan 2007. Verksamheten vänder sig till
unga och unga vuxna i åldern 16 till 25 år och finns i S:t Petri Kyrka församlingshem. Syftet med Kraftstationen är
att på kort sikt erbjuda unga och unga vuxna en trygg plats med vuxennärvaro där de kan bli sedda, bekräftade och
växa som personer oavsett tro, etnicitet, funktion och sexuell identitet. På lång sikt syftar verksamheten till att
finnas där för ungdomar i existentiellt utsatta situationer och bygga upp en mottagning för unga och unga vuxna.
I dagsläget består Kraftstationen av tre huvudområden: (1) Öppen mötesplats, (2) mobil mötesplats samt (3) stöd
och samtal. Malmö Pastorat ansöker om organisationsbidrag för den öppna mötesplatsen (40 000 kr) och för stöd
och samtal (10 000). Den öppna mötesplatsen erbjuder gemensamma aktiviteter för verksamhetens besökare, bland
annat odling på innergården till S:t Petri församlingshem, utflykter, temakvällar och bio. Aktiviteterna är alltid
kostnadsfria. Kraftstationens arbete med stöd och samtal består av enskilda samtal, själavård samt stöd i form av
klädombyten och matkassar.
Flera aktiviteter sker i samverkan med andra aktörer och under år 2021 planerar Kraftstationen att genomföra
aktiviteter med bland annat Öresunds ungdomsjour (tidigare ATIM ungdomsjour). Kraftstationen deltar även i
Malmö stads arbete med CTC (Communities That Care) som syftar till ett långsiktigt och systematiskt socialt
förebyggande arbete med målet att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i Malmö, genom CTC samverkar
Kraftstationen med ett flertal aktörer.
Malmö Pastorat bedömer preliminärt de totala kostnaderna för Kraftstationen år 2021 till totalt 160 000 kr (totalt
100 000 kr för öppen mötesplats och 30 000 kr för stöd och samtal).

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

464 299 tkr
-

Under år 2019 arbetade Kraftstationen med samtliga tre huvudområden: (1) Öppen mötesplats, (2) mobil
mötesplats samt (3) stöd och samtal.
På den öppna mötesplatsen var målgruppen liksom tidigare år unga och unga vuxna i åldern 16 till 25 år. Det enda
kravet som Kraftstationen ställer på deltagarna är att det ska vara en drogfri miljö och att alla har ansvar att vara
respektfulla mot varandra. Under 2019 hade verksamheten kvällsöppet på måndagar, under våren varannan måndag
och under hösten varje måndag. Under våren arrangerades bland annat en filmklubb där klubben gick på bio och
samtalade om filmerna utifrån en metod med namn Tala film tala liv. Under hösten arrangerades workshops och
temakvällar, bland annat om sex, ömsesidighet och kommunikation i samarbete med RFSU (Riksförbundet för
sexuell upplysning) samt skapandekvällar där deltagarna erbjöds fanzineworkshop och biobesök. Under sommaren
arrangerade Kraftstationen utflykter runt om i Skåne.
Den mobila mötesplatsen är en mötesplats som regelbundet besöker olika gymnasieskolor i Malmö. Inom ramen
för den mobila mötesplatsen hade Kraftstationen även samarbete med Centrala elevhälsan i Malmö stad.
Kraftstationen uppger att stöd och samtal är något som skapas i den öppna och mobila mötesplatsen där
aktiviteterna på mötesplatserna kan ge upphov till mod och förtroende för unga att våga söka hjälp. Det kan handla
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om enstaka samtal, återkommande samtal, själavård och stöd i form av utdelning av matkassar eller att
Kraftstationens personal följer med vid besök hos sociala myndigheter, skolhälsovård eller arbetsförmedling.

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Svenska kyrkan genom Kraftstationen bedriver en etablerad
verksamhet för ungdomar. I samtal med Svenska kyrkan uppger de att många av de ungdomar som de träffar i
verksamheten lever i någon form av utsatthet, bland annat ensamkommande unga. Förvaltningen ser positivt på det
uppsökande arbetet som Kraftstationen bedriver. Förvaltningen ser även positivt på den samverkan som
Kraftstationen har med Malmö stad genom styrsystemet CTC (Communities that care). Kraftstationen har även en
bred samverkan med andra aktörer i förhållande till målgruppen. Verksamheten bedrivs enligt Kraftstationen i nära
dialog med verksamhetens besökare som regelbundet ges möjlighet att vara med och påverka.
Svenska kyrkan och Kraftstationen är inte en ideell förening. Samtidigt bedömer förvaltningen att Kraftstationens
ordinarie verksamhet är väletablerad och angelägen. Förvaltningen föreslår att bevilja ansökan om
organisationsbidrag med 50 000 kr för Kraftstationens ordinarie verksamhet gentemot ungdomar i utsatthet.

Uppgifter om organisationen

2019

2020

2021

2021

Förening:
Besöksadress:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

20 000

20 000

49 700

20 000

Hemsida:

VSFB Malmö
Stensjögatan 1
217 65 Malmö
www.vsfb.se

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Föreningen VSFB (Vi som förlorat barn) söker medel för sin verksamhet i Malmö som drivs helt ideellt.
Föreningens syfte är att ge stöd till föräldrar och syskon som förlorat barn eller syskon genom dödsfall.
VSFB arrangerar samtalsträffar för målgruppen minst en gång i veckan. Träffarna sker i en lokal som föreningen hyr
av Stadionkyrkan i Malmö. Förutom samtalsträffarna anordnar föreningen aktiviteter för sina medlemmar,
exempelvis gravsmyckning, skrivarcirkel, minnesgudstjänst, sommarträff, bowling och högtidsfirande. De har även
så kallade stödpersoner som kan erbjuda målgruppen enskilda träffar, exempelvis föräldrar eller syskon som nyligen
har förlorat ett barn eller syskon och som behöver extra stöd. Stödpersonerna kan även ge stöd via mail.
VSFB uppger att deras verksamhet är ett viktigt forum för målgruppen eftersom det är en komplicerad sorg att
förlora ett barn. Sorgen kan medföra stora svårigheter för individen så som dålig fysisk hälsa, depressioner,
självmord, missbruk och utanförskap. Omgivningen har ofta en dålig förståelse kring både krisbearbetningen,
sorgbearbetningen, att familjernas sorg är livslång. Allt detta gäller även syskonen som har behov att få prata i sin
grupp utan föräldrar. Syskon vill ofta inte belasta föräldrarna. Medlemmarna ges möjlighet att träffa andra i samma
situation. VSFB samarbetar med ASIH i Malmö (Avancerad sjukvård i hemmet), sjukhuskyrkan samt kyrkans
församlingar i Malmö.
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Framöver menar VSFB att de vill kunna nå ut till föräldrar/syskon som talar ett annat språk än svenska samt i
större utsträckning nå ut till pappor.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:

22 019 kr

Under verksamhetsåret 2019 har VSFB Malmö bedrivit verksamheten som planerat. De har haft samtalsträffar minst
en gång varje månad, skrivarstuga i samarbete med ABF och blomsterbindning vid ett flertal tillfällen. Föreningen har
även arrangerat familjeaktiviteter så som bowling, minnesgudstjänst och adventskaffe.
Två medlemmar åkte på uppföljningshelg i VSFB Göteborg. Förutom samarbetet med ABF hade föreningen
samarbete med ASIH Malmö (Avancerad sjukvård i hemmet) samt sjukhuskyrkan och Svenska kyrkans församlingar
i Malmö. VSFB gav även ut en medlemstidning.
Föreningens största utgifter under året var aktivitetskostnader och lokalhyra.

Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att föreningen VSFB (Vi som förlorat barn) erbjuder sina
medlemmar ett långsiktigt och betydelsefullt stöd. Att stödet är långsiktigt är viktigt eftersom många som har
förlorat ett barn eller syskon behöver hantera och bearbeta sin sorg hela livet.
Förvaltningen menar att VSFB bedriver en etablerad verksamhet i Malmö. Föreningen har en ordnad ekonomi och
organisation där styrelsen träffas regelbundet. Föreningen har uppmärksammat behovet av att tillgängliggöra sin
verksamhet för fler, så som Malmöbor som talar ett annat språk än svenska och för pappor. I dagsläget samtalar de
på svenska och engelska samt har en medlem som kan översätta på arabiska.
Sammantaget bedömer förvaltningen att VSFB bedriver ett viktigt förebyggande arbete gentemot människor som
befinner sig i eller riskerar att hamna i utsatthet. Förvaltningen bedömer emellertid att föreningen inte bedriver
riktade insatser inom nämndens prioriterade verksamhetsinriktningar. Mot bakgrund av att VSFB har fått
organisationsbidrag under en längre tid och har nämnden som enda bidragsgivare föreslår förvaltningen att bevilja
ansökan om organisationsbidrag med 20 000 kr för den lokala verksamheten i Malmö.
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