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Uppgifter om organisationen
Förening:
Det fria Sällskapet Länkarna
i Malmö
Besöksadress:
Hemsida:

Åmålsgatan 5
www.lankarnamalmo.se

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

475 000

475 000

600 000

475 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

Det fria Sällskapet Länkarna i Malmö har som enda ändamål att hjälpa människor med alkohol- och drogberoende
att leva ett nyktert, drogfritt och meningsfullt liv. Om de själva vill.
De arbetar för att föreningen skall genomsyras av gemenskap och social samvaro. Många människor som levt i
missbruk saknar självförtroende och social kompetens enligt ansökan. Dessa egenskaper stärks när man blir delaktig
i en gemenskap som har andra som tidigare har haft samma problematik. Medlemmar som lyckats med sin
nykterhet har en bra förmåga att visa vägen framåt för nya medlemmar. Alla medlemmar har sin historia och ibland
går det fort och bland tar det lite längre tid innan man hittar rätt. Mottot "Som du själv blivit hjälpt skall du hjälpa
andra" är Länkarnas ledstjärna i det dagliga arbetet i verksamheten.
Länkarna har en mötesplats på Åmålsgatan i närheten av Mobilia och har öppet varje dag. Under veckan så har de
även andra kamratstödjande aktiviteter såsom grillkvällar, bingo, rösträttsmöte och samkvämskvällar.
Föreningen anordnar också årsmöte och årsfest samt medlemssammankomster vid samtliga av årets storhelger,
såsom jul, nyår, påsk, valborg, midsommar samt Länkarnas dag. Utöver detta så deltar de på två riksträffar under
varje kalenderår.
Utöver medlemsvården så har de kostnader för el, telefon, bredband, marknadsföring, information,
förbrukningsmaterial, trycksaker, kontorsmaterial, redovisningstjänster, försäkringar, bankkostnader samt underhåll
på lokalen.

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

548 700
nej

Mötesplatsen har varit öppen alla dagar mellan kl.10-19. Varje onsdag kl.19-20 har föreningen medlemsmöten där
medlemmarna delar med sig av sina livsberättelser och erfarenheter.
De har också medlemsvård varje onsdag och en gång i månaden har de också möten för anhöriga.
De har regelbunden kontakt med Arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamheter Rebo och
Sigtunaboendet som båda vänder sig till personer i aktivt beroende. Där skapar de kontakter och verksamheterna
visar på alternativa sätt att leva på.
De deltar också i regions- och nationella träffar med Länkarna i andra städer.
En viktig del i Länkarnas verksamhet är att de firar högtider och andra fester tillsammans. De har också speciella
dagar i sin lägergård i Höllviken -Ljunghusen där de har såväl högtidsfirande som sommaraktiviteter.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att föreningen utgör en viktig samlingspunkt för medlemmarna som erbjuds
gemenskap utan droger eller alkohol. Möteslokalen har öppet alla dagar och utgör en plats dit medlemmarna kan
komma för gemenskap och stöd i att hålla sin nykterhet. Medlemmarna utgår från en modell som är unik för
Länkarna men som påminner om 12-stegsprogram och bygger på att dela sina upplevelser och erfarenheter med
andra som en viktig del av tillfrisknande från missbruk.
Föreningen hyr lokalen av Malmö stad och hyreskostnaden är ca 260 000 per år. En stor del av bidraget går därför
till att täcka hyran. Föreningen drivs helt ideellt och med ideella krafter håller de mötesplatsen öppen året runt.
Föreningen kan ses som ett komplement till den öppenvård som finns i staden och fungerar också förebyggande
genom att medlemmarna tillsammans arbetar för att medlemmarna håller sin nykterhet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja ansökan med 475 000 kr för verksamhetsåret 2021.
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Uppgifter om organisationen
Förening:
Föräldraföreningen mot
narkotika, FMN
Besöksadress:
Hemsida:

Hallingsgatan 6
www.fmn.nu

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

270 000

270 000

270 000

270 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)s syfte är att stödja och stärka föräldrar och anhöriga som har barn eller
andra i sin närhet som missbrukar droger. Föreningen gör detta genom anhörigstöd, genom att förmedla insikt och
kunskap om hur familjen/anhöriga kan påverka missbrukaren mot drogfrihet. De vill också verka för effektivisering
av missbruksbekämpning och förbättra situationen för beroende såväl som anhöriga. De vill också arbeta utåtriktat
genom att påverka beslutande organ och opinion, till exempel för att familjer med missbruksproblem kan få
meningsfull hjälp och stöd.
De bistår också yrkesverksamma så som lärare och socialsekreterare med kunskap och råd gällande droger och
drogtestning.
FMN erbjuder stödjande och stärkande insatser i form av rådgivandesamtal. I de flesta fall är det föräldrar/anhöriga
som kontaktar föreningen och de träffar också ungdomar i skolor dör de föreläser och genom drogtestningen i
deras lokal. Föreningen erbjuder både individuell och gruppsamtal och rådgivning, främst till anhöriga till unga med
missbruksproblematik.
Alla samtal och rådgivningen är kostnadsfria och syftar till att stötta och stärka den hjälpsökande. Föreningen har
ingen väntetid till de som vill komma på samtal. På gruppsamtalen tar de också ofta in föreläsare som tex Tullen,
Polisen, Maria Malmö etc. Varje år erbjuds också de anhöriga en ”anhörighelg”.
Föreningen erbjuder också den som missbrukar samtal om denne är motiverad till att göra en förändring gällande
sin situation.
Den största delen av inkomsterna i föreningen kommer ifrån att de utför drogtester på uppdrag av socialtjänst,
företag och privatpersoner.

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

4 467 083
nej

2019 har föreningen hållit föreläsningar i skolor och där nått 4000 elever och vuxna. Föreningen har också i sitt
utåtriktade arbete erbjudit medarbetare inom socialtjänsten en kostnadsfri föreläsning om missbruk och
samsjuklighet.
De har utfört 6000 drogtester och erbjudit ca 500 individuella rådgivningstillfällen på uppdrag av socialtjänst,
företag och privatpersoner. De har hållit 5 ”ringmöten” där de har föreläsningar och även haft en anhörighelg.
Föreningen har också haft 146 föreläsningar för unga och vuxna under året med utgångspunkten att unga är kloka
och tar kloka beslut om de har rätt information.
Föreningen har en relativt stor ekonomisk omsättning, främst på grund av de drogtester som utförs på uppdrag av
socialtjänsten och som finansieras av biståndsbeslut.

Förvaltningens bedömning
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att FMN:s verksamhet är ett värdefullt komplement till Malmö
stads verksamheter eftersom drogtestningen och rådgivningen är kostnadsfri och anonym vilket gör att tröskeln för
att söka stöd och hjälp är låg.
Förvaltningen bedömer vidare att föreningens samverkan med socialtjänsten fungerar väl och bygger på förtroende
och erfarenhet mellan parterna. De flesta drogtester som föreningen utför görs på socialtjänstens uppdrag och
finansieras genom ekonomiskt bistånd. Förvaltningen ser positivt på att FMN bedriver ett omfattande utåtriktat och
opinionsbildande arbete, bland annat genom att finnas på skolor och hålla föreläsningar för yrkesutövande.
FMN får bidrag från flera kommuner i Skåne och bedriver arbete i flera andra städer, organisationsbidraget från
arbetsmarknads- och socialnämnden beviljas dock enbart till insatser för Malmöbor och till föreningens lokala arbete
i Malmö. Informationsverksamheten efterfrågas allt mer.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens sammantagna bedömning är att föreningen fungerar väl och att de ger stöd
till ett stort antal unga och deras anhöriga. Förvaltningen bedömer att föreningen har ett stort förtroende hos sin
målgrupp och har en väletablerad verksamhet med stor erfarenhet och kunskap som kompletterar kommunens
verksamheter. Föreningen uppfyller nämndens samtliga krav för bidragsgivning.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja ansökan med hela den summa som FMN ansöker om,
det vill säga 270 000 kr för verksamhetsåret 2021.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Gatans lag FF
Besöksadress:
Hemsida:

www.gatanslag.se

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

360 000

140 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Målet med Gatans Lags verksamhet är att besegra hemlöshet, missbruk, kriminalitet och annat socialt utanförskap
genom fotboll. Syftet är att bidra till ökat ansvarstagande, bättre rutiner, ökad kontinuitet i tillvaron, bättre fysisk
hälsa, samt (inte minst) nya och utökade sociala nätverk. Målgruppen är personer i hemlöshet och missbruk.
Många människor som lever i hemlöshet, missbruk eller socialt utanförskap har tappat förtroendet för både sig
själva och samhället. Gatans Lag är en fotbollsförening där spelarna genom kontinuerliga träningar får
en frivillig, lustfylld gemenskap och ett sammanhang som ger dom kraft och motivation till att själva förändra sin
livssituation.
De gör det genom att bedriva en verksamhet som skapar kraft och motivation hos spelarna att själva förändra
sin livssituation. När de lyckas med vardagsverksamheten uppnås föreningens övergripande syfte; att bidra till att
skapa en hållbar väg till en mer normal tillvaro för de som deltar. Gatans Lag har, genom att medverka i Homeless
World Cup (VM för hemlösa) en unik möjlighet att bidra till ökad motivation och kraft för förändring på såväl kort
som lång sikt. Människor som tidigare nästan bara fått negativ uppmärksamhet hamnar i centrum för det helt
omvända. De bedriver all verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens verksamhetsidé och med ett tydligt socialt
förändringsperspektiv.
Föreningen söker bidrag för att kunna ha en samordnare på deltid för att kunna ha en permanent verksamhet i
Malmö.

Redovisad ekonomi och verksamhet 2019
Totala intäkter 2019:
Bidrag från annan nämnd i Malmö stad under 2019:
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Genom att kombinera idrott med social arbete kan vi bli ett alternativ för den som vill bryta ett liv i utanförskap
med missbruk, beroende, kriminalitet och destruktiva livsmönster. Många upplever att idrotten blir ett komplement
till mer traditionell behandling. Här tillför vi dessutom reflekterande samtal, enkla tekniker för återfallsprevention
och lägger tonvikten på att laganda och god kamratskap är viktigare än att vinna matcher.
Ca 200 personer deltog i träningarna i Stockholm och Göteborg under förra året.
Verksamheten har precis startat i Malmö, den var planerad att starta i våras, men fick pga. Corona skjutas upp och
har nu efter sommaren satt igång i Malmö.
Flera spelare har blivit tränare i klubben och samordnaren själv har en bakgrund i missbruk och hemlöshet.

Förvaltningens bedömning

Det är första året föreningen ansöker om bidrag från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. De har sedan
tidigare en etablerad verksamhet i Göteborg och i Stockholm, de etablerades 2020 i Malmö.
Enligt arbetsmarknads- och socialnämndens riktlinjer för bidragsgivning till idéburen sektor, måste verksamheten
ha drivit etablerad verksamhet under ett år i Malmö innan de får bidrag men förvaltningen bedömer verksamheten
som särskilt angelägen som komplement till stadens verksamheter. Föreningens verksamhet och ekonomi är också
tydligt avskild från de andra städernas verksamhet.
Personal från förvaltningens verksamheter Sigtunaboendet och Beijers hus som arbetar med personer i missbruk
och hemlöshet har deltagit i uppstarten av verksamheten i Malmö och redan deltar ett 20-tal deltagare, främst från
Malmö stads verksamheter på träningarna.
Förvaltningen bedömer att bland alla generella svårigheter med att bryta ett bruk av droger eller ett liv i utanförskap
så finns en del faktorer som Gatans Lag kan hjälpa till med. Det är ofta ett problem med den sociala isoleringen
som det innebär att bryta med ett gammalt liv, det är ensamt och svårt att stå utan det gamla umgänget. Gatans Lag
erbjuder en social plattform, tillsammans med andra personer som kämpar för ett nytt liv och drogfrihet.
Personerna där har även en full förståelse för bagaget från ett tidigare liv och kan stötta i och prata runt det.
Dessutom så tillkommer de positiva effekterna av regelbunden träning.
Rörelse och träning har också betydande positiva effekter för att förhindra eller lindra depressiva symptom.
Regelbunden fysisk aktivitet har även en antidepressiv effekt hos personer med neurologiska sjukdomar. Träningen
förbättrar livskvalitet och stresshantering, stärker självuppfattning och social kompetens. Dessutom minskar fysisk
aktivitet oro hos personer som lider av oro- och stressrelaterad sjukdom.
Förvaltningen bedömer vidare att Gatans Lag även ger en unik möjlighet för deltagarna att växa i takt med lagets
framgångar och tillsammans med andra. Det ordnas SM, EM och VM för liknande lag i hela världen vilket ger en
unik möjlighet i att växa, utvecklas och bokstavligen göra en resa som bygger självförtroende. En annan positiv
aspekt med Gatans Lag är att fotboll har en sådan bred och folklig förankring. Den erbjuder en unik arena för
kopplingar vidare till näringsliv, sponsring och att fortsätta växa i livet utanför fotbollen.
Sammantaget är förvaltningens bedömning att Gatans Lag på ett tydligt sätt motverkar och förebygger ensamhet för
människor som är på vägen tillbaka från ett utanförskap. De erbjuder en gemenskap och en känsla av att på nytt
ingå i ett positivt sammanhang som ger hopp för framtiden. De ger också ett gott komplement till nämndens
verksamheter.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår därför att bevilja föreningen 140 000 kr i organisationsbidrag för
verksamhet 2021 att kunna anställa en samordnare på deltid för verksamhet i Malmö.
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Uppgifter om organisationen
Förening:
Gatutidningsförsäljarna
Besöksadress:
Hemsida:

nej
nej

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

76 000

80 000

80 000

80 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

Medlemmarna i Gatutidningsförsäljarna är försäljare av gatutidningen Aluma. Det är personer i socialt och
ekonomiskt utanförskap, ofta utan sociala skyddsnät som fångar upp dem. Medlemmarna är personer som inte
sällan tagit sig ur ett missbruk, eller av andra orsaker hamnat utanför de vanliga samhällsramarna som ska fånga upp
personer med den typen av problem. Även s.k. fattigpensionärer förekommer bland medlemmarna.
Föreningen arrangerar ett antal aktiviteter under året för deras medlemmar. Bland annat bowlingkvällar, teaterbesök
både lokalt i Malmö men även i andra delar av Skåne.
De har också en aktiv teatergrupp som träffas och arbetar med scenframställning och planerar framträdanden.
Föreningen innehar och förvaltar ett antal årskort för hockey och fotboll som föreningen medlemmar får möjlighet
att låna för att kunna besöka matcher under året. De anordnar också minigolfkvällar för medlemmarna.
Det arrangeras varje december möjligheten för medlemmarna att samlas och äta julbord och det arrangeras alltid
minst en resa, där andra städer och gatutidningar och dess försäljare besöks.
Verksamheten planeras långsiktigt och justeras sedan löpande efter utvärdering av utförda evenemang och utifrån
nya förslag från medlemmarna.
Föreningen arbetar också med att skapa förståelse för de EU migranter som säljer tidningen bland övriga försäljare
och skapar större förståelse för deras situation.

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

76 449 kr
nej

Föreningen har under 2019 anordnat aktiviteter för medlemmarna, bowling, årskort för hockey och fotboll,
kulturella aktiviteter, teatergruppen har under året varit aktiv och medlemmarna där de framför olika verk
tillsammans.
De hade ett välbesökt julfirande tillsammans med medlemmarna, oftast träffas medlemmarna för möten på den
kommunala mötesplatsen Tuppen där också styrelsemötena hålls. De har ingen lokal.
2019 åkte medlemmarna på studiebesök till Stockholms gatutidning Faktum för att få inspiration, utbyte och
gemenskap. De besökte också museum och tittade på staden.

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Gatutidningsförsäljarnas förening Skåne är väletablerad och
välfungerande. Föreningens styrelse består av medlemmar och förvaltningen bedömer att föreningen är
demokratiskt uppbyggd.
Förvaltningen bedömer att föreningens verksamhet är till stor nytta för medlemmarna, föreningen skapar en plats
för gemenskap och för personlig utveckling genom studiebesöksresor som få av medlemmarna annars skulle kunna
göra. De verkar för att ge medlemmarna social gemenskap samt den lilla guldkant som de av ekonomiska skäl inte
kan unna sig själva. Julbordet i december och årskorten till sporten är ytterligare sådana tillfällen som medlemmarna
annars aldrig skulle kunna ta del av.
Förvaltningen bedömer föreningens verksamhet passa väl som ett komplement till socialtjänstens insatser.
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår bevilja föreningen hela den ansökta summan om 80 000 kr för
verksamhet 2021.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Immanuelsförsamlingen i
Malmö
Besöksadress:
Hemsida:

Köpenhamnsvägen 3
www.immanuel.nu

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

30 000

30 000

100 000

30 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Immanuelskyrkan är i sin organisationsform en förening. De vill enligt ansökan vara en kyrka för Malmöbon, den
som söker Gud oberoende av var man är på den resan, men också för den som har sociala behov oberoende av
religion och tro.
Deras målgrupper för det sociala arbetet är personer i Malmö som lever i utsatthet antingen socialt, ekonomiskt
eller existentiellt. Församlingen möter människor som lever i hemlöshet, missbruk och socialt utanförskap och vill
genom sitt sociala arbete, bidra till att hjälpa både rent fysiskt med mat och kläder men även erbjuda ett
sammanhang där man kan få vara en del av en social gemenskap.

Imanuelförsamlingen ansöker om organisationsstöd för att delfinansiera en verksamhetsledare som koordinerar och
driver församlingens sociala arbete. De vill också delfinansiera Öppen Onsdag som är deras lunchservering dit
bland annat hemlösa, missbrukare, m.fl kommer och äter billigt eller gratis samt får kläder, hygienartiklar m.m. Där
erbjuds också en gemenskap som stärker den existentiella hälsan och bidrar till välmående. Församlingen vill också
delfinansiera en nysatsning på öka integration i samhället av utsatta grupper. Både för nysvenskar likväl som andra
utsatta grupper. Genom utflykter, cafékvällar, arbetsgemenskap, fester m.m. erbjuder de ett sammanhang för
människor i utanförskap att bli en del av en större gemenskap och få stöd o hjälp komma vidare i livet. De vill också
delfinansiera café Immanuel. En mötesplats på kvällstid där församlingen erbjuder språkträning, stick-café,
samtalsstöd och gemenskap för att ta människor från utanförskap in i delaktighet i samhället.

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

7 579 000
nej

Föreningen redovisar att mellan 35 och 50 personer har kommit till deras Öppna onsdagar som är deras sociala
verksamhet som vänder sig till personer i hemlöshet. De har också startat ett språkcafé där de som vill kan komma
och träna sina språkfärdigheter.
De har enligt verksamhetsberättelsen fokuserat en del av sitt sociala arbete till människor som befinner sig i
asylprocesser. De har också ett kläd-förråd till personer i behov av det samt ”handla för andra” vilket är medlemmar
i församlingen som köper matkassar till behövande.

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att personalen i Immanuelskyrkan har erfarenhet och kunskap
kring att arbeta med människor i olika typer av utsatthet. Församlingen samverkar med socialtjänsten i området och
ibland hänvisas personer till kyrkan av socialtjänsten för social gemenskap och stöd. Förvaltningen bedömer dock att
stora delar av församlingens sociala arbete inte faller inom ramarna för nämndens bidragsgivning. Caféverksamheten
är en av de delar som förvaltningen bedömer inte ingår i nämndens prioriterade verksamhetsinriktningar.
Den verksamhet som kan bedömas komplettera socialtjänstens arbete är den öppna onsdagen som serverar lunch till
personer i utsatthet, framför allt i missbruk och hemlöshet, är välbesökt och ger ett tillfälligt stöd tillsammans med
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tex klädförråd. Förvaltningen ser att lunchen kan vara en del i att få stöd och hjälp och församlingen har ett samarbete
med socialtjänsten och kan slussa personer vidare.
Förvaltningen bedömer att Immanuelskyrkan själva skulle kunna finansiera verksamheten Öppen Onsdag på sikt
eftersom secondhandbutiken och innehav av fastigheter gör att församlingens ekonomi bedöms vara god.
Förvaltningen kommer att föra dialog med Immanuelskyrkan då ett krav enligt nämndens riktlinjer för
organisationsbidrag är att ansökande organisation ska vara i behov av pengarna.
Immanuelskyrkan är inte en ideell förening utan ett trossamfund. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer
dock att Öppen Onsdag är väletablerad i Malmö och har ett stort antal besökare varje vecka som erbjuds mat och
individuellt stöd.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja Immanuelsförsamlingen 30 000 kr för Öppen Onsdag
under 2021 samt att dialog inleds med församlingen om vidare bidrag kan ges utifrån församlingens ekonomi och
inriktning.

Uppgifter om organisationen
Förening:
JuridikCentrum
Besöksadress:
Hemsida:

https://www.juridikcentrum.se

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

10 000

10 000

15 000

10 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

JuristCentrum är en ideell förening som drivs av studenter på Juristprogrammet. Föreningens ändamål är att genom
kostnadsfri juridisk information och hjälp till personer i socioekonomiskt utsatta situationer att förenkla den ibland
svårtillgängliga juridiken.
Verksamheten i föreningen går ut på att hjälpa personer i socioekonomiskt utsatta situationer med gratis juridisk hjälp.
Det innebär att verksamheten bland annat riktar sig till personer i hemlöshet och fattigdom men även personer som
flytt till Sverige eller som av andra anledningar är socialt marginaliserade.
Den verksamhet som Juridikcentrum bedriver sker på Stadsmissionen och Citydiakonalen (S:t Maria församling) i
Malmö. De finns oss på Citydiakonalen en gång i veckan (torsdagar) och Stadsmissionen två gånger i veckan (tisdagar
och torsdagar) under två timmars tid varje tillfälle. Där erbjuds gratis juridisk hjälp till de personer som behöver den.
Verksamheten sker frivilligt av medlemmar i föreningen. Alla medlemmar är personer som studerar juridik vid Lunds
universitet. De har nyligen utökat antalet medlemmar och dessutom börjat med ett pass extra i veckan på
Stadsmissionen i Malmö (torsdagar; tidigare endast tisdagar). Med hjälp av bidraget har de kunnat ge mer hjälp och
öka tillgängligheten för de som vill ha hjälp. Andra kostnader som de har är rekrytering av nya medlemmar, att
marknadsföra sig utåt, samt utbildning för medlemmarna.

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

21 575 kr
nej

De har under 2019 haft juridisk rådgivning på två platser i Malmö; Skåne Stadsmissions Café David samt på S:t Maria
kyrka. Sammanlagt tre tillfällen i veckan.
Under 2019 hade de totalt 94 olika ärenden. Det kan vara enklare saker som att ringa telefonsamtal till myndigheter
för att anmäla ett konto till sin pension eller svårare så som att man upplever sig ha blivit felbehandlad i sitt barns
skolval. Ett stort antal frågor rörde också juridiska frågor om bl.a. skola, pension, socialförsäkring (bl.a. ekonomiskt
bistånd), umgänge med sitt barn osv. Sammanfattande för många av de personer som besöker verksamheten är att de
vill ha hjälp med deras kontakt med myndigheter. Det kan röra sig om att formulera en ansökan, överklaga ett beslut
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eller bara ringa och ställa frågor för att den personen inte kan förstå ett dokument (språkligt och/eller
innehållsmässigt).

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att föreningens verksamhet kompletterar kommunens och tex
Stadsmissionens verksamhet genom att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning till personer i utsatta situationer.
Många som har juridiska problem har svårt att komma vidare i sin situation om de inte först kan lösa de juridiska
problemen. De har en kö av människor på Stadsmissionen som väntar på att få juridisk rådgivning och hjälp. Att
verksamheten är helt kostnadsfri är av stor vikt då det också ger alla människor tillgång till den hjälp som kan få
individen att ta sig vidare förbi personliga hinder och därmed gå vidare i sitt liv.
De har råd givit ett stort antal människor under 2019 och därmed hjälpt dem komma vidare i sina liv. Allt arbete
utförs ideellt i föreningen. I dialog med Svenska kyrkans diakoni och Skåne Stadsmission framkommer att de ser ett
stort värde av Juridikcentrums verksamhet för individer som besöker Café David och Citydiakonin.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår därför att bevilja föreningen 10 000 kr för verksamhet 2021.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Kamratföreningen Comigen
Besöksadress:
Hemsida:

Sofielundsvägen 13
www.comigen.com

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

520 000

500 000

730 000

450 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

Kamratföreningen Comigens målgrupp är människor i utanförskap, oavsett kön eller etnisk tillhörighet, som önskar
leva ett nyktert och drogfritt liv.
Föreningen driver en mötesplats nära Möllevångstorget som syftar till att vara en nykter och drogfri plats för
människor i olika typer av utanförskap. De har öppet sju dagar i veckan året runt. Öppettiderna är mån-fre 08.3015.30, lördagar och söndagar 09.00-12.00.
Vid större idrottsevenemang har de öppet för medlemmarna att kunna komma in och se matcher på storbilds-TV.
De erbjuder också sina medlemmar aktiviteter bland annat årskort till MFF's och MIF's hemmamatcher, och fokusen
är social samvaro och gemenskap för att förhindra ensamhet och utsatthet.
NA (Anonyma Narkomaner) har också möten i lokalerna 7 dagar i veckan. De har ett café i lokalen med fika till
självkostnadspris. De samarbetar också med Frivården och erbjuder plats för samhällstjänst samt för personer med
fotboja.

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

856 736 kr
Nej

Comigen har haft sin mötesplats öppen under året.
De har också haft en del aktiviteter till medlemmarna, aktiviteterna som anordnats är: föreningen har hyrt bussar för
att besöka ett NA konvent utanför Helsingborg. De har inköpt säsongsbiljetter till MFFs och MIFFs hemmamatcher.
De har också haft ett julbord för sina medlemmar och en utflykt till Köpenhamn för att gå på julmarknad.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens samlade bedömning av verksamheten är att Comigen spelar en viktig roll för sina medlemmar med
sin öppna mötesplats, sina aktiviteter och sitt högtidsfirande. Vidare bedömer förvaltningen är att föreningen har en
mötesplats på en strategiskt bra plats dit det är lätt att hitta. Förvaltningen instämmer med att det finns ett behov av
drogfria mötesplatser i området. Comigen har funnits i många år på platsen och är välkänt för många. Att NA-möten
hålls i lokalen dagligen påverkar också föreningen och dess café-verksamhet positivt.
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Dock bedömer förvaltningen att föreningen på senare år har haft en del problem med minskat antal medlemmar och
ett litet utbud av aktiviteter som inte passar alla medlemmar. Föreningen har redovisat mycket få aktiviteter under
2019 i förhållande till bidraget. Att anordna resor till en annan organisations möten (NA-möte i Helsingborg) kan inte
ses som föreningens huvudsakliga uppgift. Förvaltningen har deltagit på medlemsmöte och har haft en dialog med
styrelse och medlemmar om att de bör utöka aktiviteter på plats i lokalen och utanför denne, men lite har skett under
2019. Tidigare har föreningen haft flera andra aktörer i sina lokaler, representanter från socialtjänsten, juridisk
rådgivning genom Juridikcentrum, och andra aktörer. Sedan några år tillbaka har antalet aktiviteter och
samarbetspartners på plats minskat och styrelsen och föreningens medlemmar har meddelats att om de inte gör fler
aktiviteter tillsammans med sina medlemmar, så kommer bidraget att sänkas utifrån den redovisade verksamheten.
Mötesplatsen behöver ha fler aktiviteter och samarbeten för att behålla sitt bidrag från Malmö stad.
Revisorer har enligt revisionsberättelsen anmärkt på att föreningen inte haft årsmötet i tid, detta beror på situationen
med Corona-viruset och kan inte bedömas påverka bidraget.
Under 2020 har en anmälan inkommit till förvaltningen att föreningen inte skött utbetalningar på rätt sätt och att visst
arbete i lokalen inte lönesatts. Förvaltningen har därför gjort en utredning Utredning med anledning av anklagelser mot
Kamratföreningen Comigen – verksamhetsåret 2020 som bifogas ärendet.
Comigen fick inför 2019 ett sänkt bidrag med 40 000 kr, nu föreslår förvaltningen att ytterligare sänka bidraget med
50 000 kr. Föreningen kan komma att höja sitt bidrag igen när de kommer igång med nya aktiviteter och relevanta
samarbeten i lokalen. Bidraget täcker nu hyra och del i anställning för samordnare samt vissa aktiviteter. Föreningen
föreslås också söka andra medel för att kunna utveckla verksamheten och inte enbart vara beroende av det kommunala
bidraget. Föreningen redovisade 2019 ett positivt resultat i föreningen med ca 90 000 kr.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår därför att bevilja Kamratföreningen Comigen 450 000 kr för
verksamhet 2021, en minskning med 50 000 kr på grund av att den redovisade verksamheten inte bedöms tillräcklig i
förhållande till storleken på bidraget.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Kamratföreningen NU
Besöksadress:
Hemsida:

Almbacksgatan 18

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

40 000

40 000

40 000

40 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

Kamratföreningen NU är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell stödförening för människor i utanförskap.
Föreningens värdegrunder bygger på: - att alla människor har ett lika värde, - att verka för en demokratisk jämställdhet,
- att motverka rasism och utanförskap, - att verka för nykterhet och drogfrihet. Med värdegrunderna som bas skall
föreningen skapa drogfria mötesplatser för människor som dela dessa värdegrunder.
Föreningens målgrupp är människor i utanförskap som har en egen erfarenhet av missbruk och/eller psykisk ohälsa,
vilket har lett till ensamhet och isolering i samhället.
Lokalkostnader (hyran till RFHL) är 4.000,-/år.

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

43 000
nej

Föreningen håller öppet varannan tisdag kl 16.00-19.00 året runt i RFHLs lokaler. Där träffas medlemmarna och
umgås. Det är en kamratförening som drivs helt ideellt. De deltar också i en del nätverk kring brukarinflytande och
psykisk ohälsa, medlemmarna får utbildning i såväl föreningskunskap som brukarinflytande. Vid storhelger ordnar de
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samkväm med mat som ett drogfritt alternativ. Föreningen anordnar också aktiviteter för sina medlemmar, åker också
på utflykter, går på bio, bowlar etc.

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Kamratföreningen NU erbjuder en betydelsefull mötesplats
för föreningens medlemmar som stöttar varandra i sin nykterhet. Förvaltningen ser positivt på föreningens arbete
med att erbjuda ett drogfritt firande på högtider när många andra verksamheter är stängda.
Bidraget ska också syfta till att bibehålla den mångfald som finns bland föreningarna i Malmö. Föreningen har ett
trettiotal medlemmar som tillsammans åker på utflykter och gör enklare aktiviteter tillsammans. En viktig del i
föreningens verksamhet är också de högtidsfiranden som hålls vid midsommar, påsk, jul etc. De erbjuder ett drogfritt
firande i gemenskap som betyder mycket för människor som tidigare befunnit sig i destruktiva mönster och
gemenskaper.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja föreningen 40 000 för aktiviteter och hyra för
verksamhetsåret 2021.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Kris Malmö
Besöksadress:
Hemsida:

Fricksgatan 1A
www.kris.a.se

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

80 000

100 000

300 000

100 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

KRIS målgrupp är människor i utanförskap som är villiga att ta sig ur drogmissbruk och kriminalitet och finna ett
nytt sätt och leva.
Föreningens syfte är att genom opinionsbildning, information och studier verka för hederlighet och för ett drogfritt
samhälle. Att genom samhällsinriktad verksamhet arbeta för en minskning av nyrekryteringen till drogmissbruk och
kriminalitet. Att genom kamratstöd, kontaktverksamhet och rådgivning för medlemmar hjälpa dessa att utvecklas till
ansvarsfulla samhällsmedborgare och främja deras personliga utveckling, sociala upprättelser och deras återinträde
och delaktighet i samhällslivet. De arbetar också för att genom utbildning främja rekrytering av lekmannaövervakning
ur det egna leden samt för att stötta och informera interner på anstalt och vara behjälpliga vid frigivning.
Kris ansöker om medel för att driva lokal verksamhet i Malmö. Lokalkostnader, personalkostnader övriga kostnader
så som bilkostnader, el, kostnader för sitt mentorsprogram och för sitt café.
Kris erbjuder bl.a. rådgivande samtal med den anställde, hjälp vid myndighetskontakter, drogtest, caféverksamhet frukost o fika till självkostnadspris, aktiviteter såsom fotboll, ishockey, teater, firande av alla stora högtider, temakvällar
tex föreläsningar, spelkvällar för sina medlemmar.

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

856 658kr
nej

Föreningen har en mötesplats mellan Södervärn och Möllevångstorget dit medlemmar dagligen är välkomna att
besöka, få personlig rådgivning och kamratstöd. Mötesplatsen har varit öppen mellan 07 och 16 alla vardagar samt
söndagar.
De har också har enbart haft tre personer boende i sina lägenheter under 2019.
KRIS har också fortsatt med sitt utåtriktade arbete och haft 25 föreläsningar på skolor i hela Skåne. De har också
motiverande samtal på anstalter i närheten av Malmö
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De har också erbjudit medlemmarna aktiviteter så som fotboll, bio och teaterbesök.

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att föreningen driver ett viktigt kamratstödjande arbete med
personer som lämnat kriminalitet och missbruk. Dock har föreningen genomgått stora förändringar, stora delar av
styrelsen samt anställda har bytts ut. Förvaltningen har också i dialog med föreningen förstått att verksamheten har
ekonomiska svårigheter som har förvärrats under 2020.
Föreningen har tidigare i stora delar finansierat sin verksamhet genom ett antal lägenheter där bland annat socialtjänst
placerat individer som nyss utkommit från anstalt. Malmö stad har sedan dess ändrat i policy kring placering av före
detta kriminella, vilket inneburit att Malmö stad inte längre placerar personer i KRIS lägenheter som drivs i kollektivt
format. Den största andelen placerade kom från Malmö stad vilket nu inneburit att lägenheterna har stått tomma och
därmed har ekonomin i föreningen påverkats negativt. Föreningen gjorde ett negativt resultat 2019 och förvaltningen
bedömer att nuvarande styrelse och verksamhetsansvarig har inte gjort något för att påverka det ekonomiska läget i
föreningen förrän i september 2020, då föreningen tagit kontakt med förvaltningen för att söka akut ekonomisk hjälp
från förvaltningen för att kunna fortsätta verksamheten året ut. De skulle också ansöka om medel från sitt riksförbund
för att kunna fortsätta med verksamheten året ut.
I och med de stora förändringarna i organisationen och kontakter med föreningen gör förvaltningen bedömningen
att föreningen inte har samma ekonomiska- eller organisatoriska balans som tidigare år. Åtgärder för att få ekonomin
i balans har inte gjorts, bland annat föreningen fortsatt med två anställda, tidigare år har de bara haft en anställd.
Därför kommer förvaltningen att göra fördjupad uppföljning av föreningens ekonomi och verksamhet under 2021.
Föreningens medlemsantal sjönk också 2019 till hälften så många som tidigare år.
Förvaltningen bedömer vidare att föreningen bedriver ett betydelsefullt förebyggande arbete gentemot personer som
har befunnit sig i kriminalitet och som vill börja ett nytt liv. Förvaltningen ser positivt på den öppna verksamheten
som erbjuder individuell rådgivning och stöd samt gemenskap och gruppmöten. Mötesplatsen har även generösa
öppettider. Medlemmar som besöker lokalen gör regelbundet drogtest och verksamheten är noga med att
medlemmarna har en vilja att lämna kriminaliteten.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår utifrån kontinuitetsprincipen i nämndens riktlinjer för
organisationsbidrag att bevilja KRIS i Malmö 100 000 kr för verksamhet 2021, för den öppna mötesplatsen.
Förvaltningen kommer vidare att göra en genomgående uppföljning av verksamheten och ekonomin under 2021.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Malmökretsen av Svenska
Röda Korset
Besöksadress:
Hemsida:

Norra Parkgatan 17
www.kommun.redcross.se/malmo

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

355 000

355 000

1 454 400

355 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

Malmökretsen av Svenska Röda korset vänder sig främst till Malmöbor. De bedriver ett antal verksamheter i Malmö,
med social inriktning. De ansöker om organisationsbidrag för följande verksamheter:
Röda korset är med i IOP om Värmestugor under vintern, tillsammans med andra organisationer hjälper de till att
driva två bemannade nattöppna värmestugor för hemlösa i Malmö. De ansöker om medel för att finansiera Röda
Korsets del i partnerskapet.
De har också ett soppkök för hemlösa och fattiga i Folkets Park 1 ggr/mån och på Lindängen varje söndag.
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Föreningen driver en mötesplats "Unga Vuxna på Lindängen": för ungdomar och ensamkommande (18+) för att
förebygga unga hamna i kriminalitet och istället inspireras till samhällsengagemang och ansvarstagande. Öppettider:
mån-fred, 4 h/dagen.
Malmökretsen har också Drop-In Rådgivning på Norra Parkgatan 17: mån-fre mellan kl 09-15.00 samt språkcaféer
och Träffpunkten: 2 ggr/vecka som komplement till annan svenskundervisning.

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

9 021 383
nej

Grunden för Malmökretsens arbete vilar på frivilliga insatser. Under 2019/2020 drev Röda Korsets Malmökrets drygt
35 verksamheter samt ett antal tidsbegränsade projekt i Malmö, vilka engagerade ca 650 frivilliga som tillsammans
utförde drygt 48 000 timmars arbete, motsvarande 27 heltidstjänster. Enligt EU-schablonen för frivilligarbete
motsvarar det ett värde av ca 7,2 Mkr.
Se verksamhetsrapport för närmare beskrivning av de 35 olika verksamheterna som rör sig från krisberedskapsarbete,
Vita bussarna, frivilligarbete på akutmottagningen på SUS, till Kvinnor över gränser och hjälp till flyktingar på
asylboende och hjälp med att hitta anhöriga.
Malmökretsen av Svenska Röda Korset ingår också i en mängd sammanhang som arbetar för de mest utsatta, de har
aktivt deltagit i DELMOS (delegationen mot segregation) och samarbetar med en mängd andra organisationer, bland
annat Skåne Stadsmission och Ensamkommandes förbund kring ”unga vuxna i utsatthet” genom att hitta fadderhem
till unga i utsatthet. I Soppköket i Folkets park har de delat ut 50 säckar kläder till behövande och har också anordnat
ett julfirande som varit populärt.
Malmökretsen gör även ett omfattande utåtriktat och opinionsbildande arbete i staden.
De driver också en second-hand affär med volontär hjälp.

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Malmökretsen av Svenska Röda Korset har en bred
verksamhet baserad på ideellt arbete samt ett brett kontaktnät i staden.
Föreningen är en av organisationerna som ingår i IOP med arbetsmarknads och socialförvaltningen för att driva
Värmestugor vintertid i Malmö. Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att finansiera de egenkostnader som
Malmökretsen av Svenska Röda Korset har i partnerskapet, Malmö stad finansierade förra året partnerskapet med
drygt 4.9 miljoner kronor.
En insats som står beskriven i ansökan är Soppkök i Folkets Park där det även delas ut kläder och annat stöd till
behövande. Den bedrivs nu en gång i månaden och är väletablerad i Malmö. Förvaltningen bedömer därför att den
kan fungera som ett komplement till socialtjänstens insatser då Röda Korset också hjälper individer i kontakten med
myndigheter. Det soppkök som bedrivs i Lindängen varje vecka bedöms inte av förvaltningen främst vända sig till
hemlösa och verksamheten ingår därför inte i de prioriterade verksamhetsinriktningarna för nämndens
organisationsbidrag.
När det gäller språkcaféer, cykelskolor och liknande verksamheter bedömer förvaltningen vidare att dessa inte direkt
kan bedömas ingå i de verksamhetsinriktningar som prioriteras i nämndens riktlinjer för organisationsbidrag. Dock
möter de verksamheterna i Röda Korset en bred målgrupp och en del av besökarna bedömer förvaltningen leva i
utsatta situationer på olika sätt.
Föreningen har vidare ansökt om medel till en ungdomsverksamhet på Lindängen, men en ansökan om samma
verksamhet har 2020 beviljats medel av Kommunstyrelsen, därför kan den ej beviljas medel från arbetsmarknads- och
socialnämnden.
Verksamheten Ugglan har aktiviteter och utflykter till kvinnor och barn som bor på det kommunala skyddade boendet
Kriscentrum. Detta bedöms komplettera kommunens verksamhet och kan beviljas organisationsbidrag.
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De insatser som görs för att stötta och hjälpa unga i hemlöshet bedöms av förvaltningen också som särskilt angelägna
och kompletterar socialtjänstens insatser på området.
Sammantaget bedömer förvaltningen att Malmökretsen av Svenska Röda Korset är en viktig ideell aktör inom det
sociala området i Malmö med ett omfattande ideellt arbete och en bred samverkan med många andra organisationer,
inte minst på hemlöshetsområdet, och även med andra myndigheter. De bedriver också ett utåtriktat opinionsbildande
arbete och arbetar brett med sociala frågor. Föreningen uppfyller samtliga krav för att få organisationsbidrag och
bedöms välfungerande, vara demokratiskt uppbyggd och har många (ca 1700 stycken) medlemmar i Malmö.
Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att bevilja Malmökretsen av Svenska Röda Korset 355 000 kr för
verksamhet 2021.

Uppgifter om organisationen
Förening:
QvinnoQulan, Malmö
Besöksadress:
Hemsida:

Almbacksgatan 18
-

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

80 000

100 000

191 000

100 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

Qvinnoqulans grundtankar och stadgar genom systerskap, tillit, förtroende och gemenskap för både våldsutsatta
kvinnor, kvinnor med barn, före detta drogberoende kvinnor våldsutsatta kvinnor, kvinnor med barn, före detta
alkohol eller drogberoende kvinnor samt kvinnor med psykisk ohälsa.
De söker om bidrag för Kontor, administration, revision, bankavg, försäkring, telefon, internet, friskvård,hälsa, socialt
arbete, representation, internat, Aktiviteter, utbildning, utåtriktad verksamhet, hyra och personal.

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

103.750
nej

QuinnoQulan har plats i RFHLs lokaler, de har öppet varje torsdag mellan 17 och 20. De har möte varje vecka och
har rådgivning och samtal bland medlemmarna, de har också ett slags mentorprogram där de stöttar varandra, speciellt
i när en person just blivit nykter.
De har också aktiviteter till medlemmarna så som pyssel, hälsofrämjande aktiviteter och högtidsfirande.
Föreningen utgår från kamratstödjande och ser en stor vikt av att träffas i en miljö där de bara är kvinnor. De har
även telefontid varje tisdag mellan 9 och 11 för stödsökande kvinnor. Allt arbete i föreningen sker nu ideellt.
Varje sommar har de ett läger för medlemmarna och de har också åkt på utflykt, bland annat till Ullared.
Föreningen har också en aktiv medverkan i olika brukar-sammanhang, i Funktionsstödsförvaltningens
brukarsamverkan för personer med psykisk ohälsa, och i regionala nätverket för NSPH (nationell samverkan för
psykisk ohälsa) med mera.

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Quinnoqulans verksamhet gör stor nytta för medlemmarna
och kompletterar Malmö stads verksamheter inom det sociala området. Förvaltningen bedömer att föreningen är unik
eftersom de vänder sig till personer som identifierar sig som kvinnor med erfarenhet av missbruk och psykisk ohälsa
i Malmö. Verksamheten utgår från det som kan innebära en dubbel stigmatisering kring att vara kvinna med psykisk
ohälsa och missbruk. Det är enligt föreningen vanligt att kvinnor med erfarenheter av missbruk också utsatts för våld
av män. Förvaltningen bedömer det därför som särskilt viktigt att Quinnoqulan fortsätter erbjuda aktiviteter och
gemenskap speciellt inriktade till kvinnor i en miljö där alla kvinnor kan känna sig bekväma.
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Föreningen drivs utan anställda helt på ideell basis och de uppfyller samtliga krav på bidragsgivning enligt nämndens
riktlinjer. Quinnoqulan har en relativt liten budget och gör aktiviteter och utflykter för sina medlemmar som bedöms
stärka förutsättningarna för gemenskap, och minska risk att återvända till missbruk eller liknande. De är också mycket
engagerade i brukarråd och andra referensgrupper och förvaltningen bedömer detta som positivt för målgruppen
såväl som staden.
Föreningens enda intäkt förutom medlemsavgifter är organisationsbidraget från arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår bevilja ansökan med 100 000 kr för verksamhet 2021.

Uppgifter om organisationen
Förening:
RFHL
Besöksadress:
Hemsida:

Helsingborgsgatan 1
www.rfhl.se/malmo

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

205 000

210 000

475 000

210 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
RFHL är föreningens namn men bokstäverna står för Hjälp åt läkemedels & narkotikabrukare.

RFHL Malmös primära syfte är att bekämpa missbruk av substansmedel som droger av alla slag. De arbetar med
förebyggande insatser, kontakt och opinionsbildning bl.a. genom att organisera människor med eller utan
missbruksproblematik. De arbetar även med att påverka människors attityd, och att ge kunskaper och möjlighet att
förändra sina liv. RFHL Malmö arbetar även för att påverka samhällets politik gällande missbruk och utslagning i
samhället genom att hålla föreläsningar och liknande för yrkesverksamma.
De driver också en mötesplats på Helsingborgsvägen 1, där också föreningar som QuinnoQulan och
Kamratföreningen Nu hyr in sig en dag i veckan.
Bidraget kommer att användas i huvudsak till att bedriva föreningen med daglig verksamhet med hyres och
personalkostnader. Mötesplatsen är öppen dagligen vardagar mellan kl. 08.00 - 15.00 samt onsdagar kvällstid mellan
kl 16.00-19.00. Medlemmarna erbjuds aktiviteter som kulturläger där ett samarbete med andra föreningar anordnas
varje år. Säsongskort till allsvenska hemma matcher, och hockeykort under säsongen. De erbjuder även under
sommaren att ta del av Skåne trafikens sommar kort under perioden 15 juni- 15 augusti. Föreningen erbjuder daglig
frukost till självkostnadspris samt serveras lunch i samarbete med QuinnoQulan på mötesplatsen.
RFHL erbjuder även medlemmar att under helger som påsk och jul, extra öppettider. De anordnar också aktiviteter
som grillning med utomhusaktiviteter som minigolf etc. Föreningen erbjuder även möjlig till friskvård genom avtal
med Actic gymträning med årskort.
RFHL Malmö har under de senaste åren varit aktiv som förening i inflytande frågor i samarbete med vuxen psykiatrin
Malmö/Trelleborg och aktivt deltagit i Nätverk Region Skåne. RFHL bedriver även ett aktivt uppsökande program,
och samarbetar med Beroende Centrum i Malmö.

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

1 484 823
nej

Kontoret är bemannat alla vardagar i veckan och mötesplatsen är öppen för alla. På helger är lokalen öppen när det
arrangeras medlemsaktiviteter. Under storhelger prioriteras öppethållande.
Föreningen serveras frukost varje morgon till självkostnadspris och många medlemmar kommer för gemenskap på
morgonen. Lunch finns också i lokalen en gång i veckan för de som vill.

15

Föreningen driver också studiecirklar för sina medlemmar, bland annat om medborgardialog. De har också sk
Liferings – en typ av självhjälp som går ut på att medlemmarna i grupp undersöker olika aspekter av utmaningarna
med att hålla sig nyktra. Metoden är sekulär och inte knuten till någon religion.
De har också deltagit i mobiliseringskurser i samverkan med Lunds universitet och samverkat i andra sammanhang
med inriktning på brukarinflytande. De deltar i ett flertal brukarråd, bland annat med Region Skåne men också inom
Malmö stads Funktionstödsförvaltningen.
Föreningen har ett tätt samarbete med Comboe, en förening som driver ett boende för personer i hemlöshet och
missbruk, där har Malmö stad tidigare placerat hemlösa och missbrukare, de har 6 platser. Efter Malmö stads ändrade
policy, att inte placera i kollektivboenden, har beläggningen sjunkit på boendet. Detta påverkar också föreningen då
mötesplatsen också varit för de boende som nu minskat under 2019.

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att RFHL spelar en viktig roll för mångfalden av brukarföreningar
i Malmö eftersom de främst vänder sig till personer med ett läkemedelsberoende. Förvaltningen bedömer vidare att
RFHL har stor erfarenhet av att arbeta med beroende och att de kan erbjuda både individuellt stöd och gruppsamtal.
Metoden är inte knuten till någon religion vilket gör den relevant för de som inte vill gå till AA eller NA. Föreningen
bedriver dessutom uppsökande verksamhet och informationsträffar på stödboende i Malmö stad. Förvaltningen ser
positivt på samarbetet och bedömer att RFHL kompletterar verksamheten med sitt alternativ till gemenskap och stöd
i drogfri miljö.
Gemenskapen på mötesplatsen på Helsingborgsvägen i Malmö är viktig för medlemmarna. De delar lokaler med två
andra föreningar som riktar sig mot samma målgrupp men RFHL står på hyreskontraktet och har anställda som håller
mötesplatsen öppen. RFHL driver även uppsökande verksamhet och träffar många nya medlemmar genom att de
också driver stödboendet Comboe där socialtjänsten placerar boende efter biståndsbeslut.
Föreningens ekonomi har tidigare byggt på placeringar på stödboendet, men föreningen går allt mer mot att bara
driva mötesplats.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att bevilja ansökan med 210 000 kr för verksamhet 2021.
Organisationsbidraget ska dock inte användas till verksamhet som utförs på uppdrag av socialtjänst utan till den
kompletterande verksamhet som främst drivs på mötesplatsen och av de andra medlemmarna.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Räddningsmission/ Malmö
International Church
Besöksadress:
Hemsida:

Upplandsgatan 8
www.raddningsmission.se

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

61 000

61 000

114 000

61 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

Syftet med Räddningsmission Malmö (RMM) är att praktiskt hjälpa hemlösa, missbrukare och människor i utsatta
situationer. RMM vill också inspirera till och utrusta för och organisera volontärarbete för detta syfte. RMM vill också
nätverka med myndigheter, kyrkor och andra hjälporganisationer för att påverka den sociala situationen i Malmö.
Målgruppen är: missbrukare, f.d missbrukare, hemlösa/bostadslösa, människor i utsatthet, ensamma i alla åldrar och
oavsett etnisk eller religiös bakgrund eller sexuell läggning.
RMM är en volontärorganisation och har inga anställda. RMM hyr lokal på Upplandsgatan 8 vilken ligger mycket bra
till för verksamheten och för målgrupperna. Det är avgörande för RMMs verksamhet att lokalerna kan användas för
att samordna verksamheten, fungera som mötesplats och verksamhetsbas för arbetet. Där kan volontärer samlas,
utrustning förvaltas och enklare måltider erbjudas. Enskilda uppföljningssamtal och mindre samlingar hålls där.
Platsen är etablerad så många behövande vet var RMM finns och de kan komma för att få hjälp. RMM har primärt
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öppet på torsdagskvällar 17:00-19:00 men möter även utöver det enskilda personer och mindre grupper för samtal
och hjälp. På detta sätt kan RMM fungera brobyggare till utsatta personer i utanförskap. RMM vill fortsätta att bedriva
och utveckla verksamheten för att hjälpa människor i utsatta situationer, främst missbrukare och hemlösa samt också
vara kamratstödjande för dem som försöker få ett nytt liv att fungera efter avslutad behandling.
RMM fungerar också kamratstödjande genom att hålla öppet café varje vecka och bjuda på gratis måltid, smörgås och
kaffe samt en varm inkluderande gemenskap. Bland volontärerna finns personer som själva gjort resan från missbruk
och utanförskap till ett drogfritt och meningsfullt liv. Dessa kan både stödja personer i att lämna missbruk och stödja
dem som genomgått behandling att inte återfalla i missbruk. Kamratskap och social sammanhållning är både
motiverande och ett beskydd mot återfall.
Utöver den officiella öppettiden möter RMM också människor enskilt och följer upp på olika kontakter. Detta är en
del i det långsiktiga relationsbyggandet för människor med behov, och genom det så erbjuder RMM också konkret
stöd till behövande för att få en annan livssituation.

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

FMM har haft öppet i lokalen på torsdagskvällar då det serveras mat i lokalen, de har mellan 25 och 40 besökare under
året på torsdagarna. Där serveras mat och erbjuds också matkassar för personer som föreningen bedömer är
behövande. De flesta som besöker lokalen har någon form av missbruksproblematik. De anordnar också fika och
korvgrillning utanför lokalen regelbundet för att komma i kontakt med målgruppen.
RMM har också förmedlat ett stort antal matkassar som församlingens medlemmar finansierar till behövande.
De har också anordnat en friskvårdsdag med fotvårdsspecialist, frisör och sjuksköterska för målgruppen.
De anordnade också ett särskilt julfirande i lokalen och hade då ca 60 besökare.
Allt arbete i föreningen bedrivs ideellt, de har flera volontärer som själva har erfarenhet av beroende och hemlöshet
och fungerar därför enligt organisationen som förebilder att komma ur missbruk.

Förvaltningens bedömning

Räddningsmission Malmö (RMM) utgår från församlingen Malmö International Church men fungerar som en egen
organisation då de har en egen styrelse, egen ekonomi. Dock finansieras RMM genom kyrkan och har därför ett starkt
band till kyrkan som låter alla intäkter från sin fikaservering gå till RMM.
Förvaltningen menar att lokalen fyller en funktion för personer som söker kontakter och hjälp, till exempel med att
komma ur missbruk. I den värmestuga som RMM bedriver på torsdagarna under vinterhalvåret finns både akut stöd
i form av kläder och matkassar samt gemenskap och individuellt stöd. RMM samverkar med behandlingshem och
andra föreningar som arbetar med samma målgrupp. Förvaltningen bedömer att föreningen bedriver ett omfattande
utåtriktat arbete som vänder sig personer med beroendeproblematik eller i hemlöshet. De möter i sitt uppsökande
arbete eventuellt personer som annars inte hade sökt sig till Malmö stads verksamheter, eller som får kamratstödjande
utöver de insatser målgrupper redan erhåller från staden.
Organisationsbidraget går till att delfinansiera hyran för RMMs lokal vid Södervärn, samt för mat- och fikakostnader
för den öppna verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår bevilja ansökan med 61 000 kr för verksamhet 2021.
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Förening:

Skåne Stadsmission – Café
David

Besöksadress:
Hemsida:

Malmgatan 14
www.skanestadsmission.se

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

1 250 000

1 250 000

7 602 149

1 250 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

Stadsmissionens Café David vänder sig till personer i olika typ av utanförskap. Främst är det personer i hemlöshet,
utanförskap, psykisk ohälsa samt med beroendeproblematik.
Café David har öppet kl 7.30-15.30, 365 dagar/år. Dagligen erbjuds kostnadsfri frukost, subventionerad lunch samt
möjlighet till dusch och klädesbyte på Malmgatan 14.
Personalen erbjuder också råd och stöd, individuell rådgivning och stödjande gruppsamtal samt bistår praktiskt i
kontakt med tex sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa och anhöriga. Även kurator, sjuksköterska och läkare finns
tillgängliga genom Stadsmissionshälsan som drivs i partnerskap med Region Skåne. I tät anslutning till Café David
finns Kreativa verkstaden (öppen 5 dgr/vecka) med en konstnärlig ledare anställd på heltid.
På högtider så som jul och nyår erbjuds gemenskap och mat för alla deltagare.

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

9 514 327 kr
Nej

Ca 160 unika individer besöker dagligen Skåne Stadsmissions Café David. De har haft öppet varje dag under 2019
mellan 08.00 och 15.30. På Café David har de serverat sammanlagt över 30 000 frukostar och 22 000 subventionerade
luncher under året i Malmö. Under året har 3 949 deltagare fått duscha och/eller byta kläder i samband med besök
till Café David.
Den kreativa verkstaden har haft i snitt 12 deltagare per dag och har fungerat under hela året, deltagarna har i skrift
och bild uttryckt vad begreppet ”hem” betyder och resultaten ställdes ut, bland annat på stadshuset i Malmö.
Förutom att servera mat erbjuder de också tillgång till Stadsmissionshälsan och Tandvård i samverkan med Region
Skåne.
På julafton kom ca 150 deltagare, och på nyårsafton ca 75 deltagare för att ha högtidsfirande och äta tillsammans.
Skåne Stadsmission har också drivit ett projekt med stöd från Socialstyrelsen kring våldsutsatta kvinnor som lever
med beroendeproblematik utifrån målgruppen som kommer till Café David.

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning är att Café David och Skåne Stadsmission är en viktig aktör
inom sitt område i Malmö. De har en lång erfarenhet av att arbeta med sina målgrupper och är välfungerande i sin
organisation. Café David är en verksamhet som erbjuder sina deltagare en mängd olika insatser under samma tak. De
har deltagarenkäter varannan månad och låter deltagarna på så sätt kunna påverka verksamheten.
Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten arbetar för att öka individers egenmakt och för att se till att den akuta
hjälp som erbjuds också kan leda till en förbättrad livssituation på lång sikt. De delar inte bara ut mat utan arbetar
med individernas hela livssituation och erbjuder brett stöd med utbildad personal och tillgång till allt från juridisk
rådgivning, till sjuksköterska och konstnärlig verkstad. De driver även opinionsbildande arbete och har ett stort
kontaktnät i Malmös föreningsliv.
Stadsmission har en bred erfarenhet av att arbeta med människor i utanförskap i hela Sverige, och har under lång tid
upparbetat ett stort förtroende bland målgruppen och verksamheten är alltid välbesökt. Skåne Stadsmission och
Malmö stad har ett mångårigt samarbete i staden. Under vintern 2019/2020 har värmestugor för människor med
begränsad tillgång till offentliga trygghetssystem drivits i samarbete genom ett IOP. Stadsmission ansvarar där för
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drift och ekonomi för värmestuga vuxen. Skåne Stadsmission bedriver också Crossroads i partnerskap med Malmö
stad, Crossroads har insatser till EU-medborgare i utsatta situationer.
Skåne Stadsmission är inte en förening utan en icke-vinstdrivande stiftelse med kristen grund. Förvaltningen bedömer
dock att verksamheten är synnerligen angelägen för personer i hemlöshet och utanförskap i Malmö och bör därför
beviljas organisationsbidrag.
Stadsmissionen kompletterar Malmö stads arbete inom området och utgör ett viktigt alternativ för människor i olika
typer av utanförskap. De har ett stort förtroende bland deltagarna och är öppet varje dag under hela året. Deras
verksamhet och öppettider under högtider bedöms också som viktiga då det kan vara särskilt svårt för många att vara
ensamma de dagarna.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer verksamheten som synnerligen angelägen för staden och föreslår
därför att bevilja Skåne Stadsmissions Café David med 1 250 000 kr för verksamhet 2021.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Somalilandsförening
Besöksadress:
Hemsida:

Hårds väg 37
www.somalilandforening.se

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

50 000

50 000

455 000

50 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

Föreningen har en bred verksamhet och ett stort antal medlemmar. De bedriver verksamhet i Rosengård men
verksamheten är öppen för alla Malmöbor.
Bakgrunden till deras verksamhet för familjer där någon använder drogen Kat är att föreningen uppmärksammat att
barn och ungdomar som lever med föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk eller lever med familjer där våld i nära
relation förekommer har en okad risk att utveckla psykiska problem. Därför arbetar de med förebyggande insatser
riktade till föräldrar med kat -eller drogproblem. Aktiviteterna utformas efter familjens konstellation och behov.
Föreningen driver en mentorsverksamhet med missbrukande föräldrar inklusive deras barn som matchas mot tio
vuxna somaliskatalande akademiker med olika utbildningsbakgrund som ska verka som mentorer för dem.
Ungdomarna och deras mentorer ska träffas en gång i veckan under en sexmånaders period. Efter sex månader är
målet att ungdomarna ska ha kommit i sysselsättning och kommit igång med hälsofrämjande aktiviteter
Föreningen har också ett välutvecklat arbete med nyanlända barn och unga där de erbjuds läxläsning, fritidsaktiviteter
och orientering i svenska samhället. Syftet är att underlätta för nyanlända att förstå svenska seder och bruk genom att
böand annat besöka historiska plaster runt om i Malmö. De går också igenom barnens rättigheter och vad det innebär.
Målsättningen är att verksamheten ska fungera som plattform för målgrupp genom att tillhandahålla information om
droger, missbruk, beroende, hemlöshet, våld i nära relation samt information om den rådande pandemi situationen.
Deltagarna ska ha fått nätverk och vata aktiv inom föreningslivet. Äldre individer som inte kan språket har fått bättre
kunskap om epidemier och smittsamma sjukdomar samt vilka olika åtgärder som man ska vidta för att dels minska
risken av spridningen men också skydda från sig själv och sina anhöriga. Nyanlända barn och unga ska ha fått
välfungerande fritidsaktiviteter för att må bättre, både fysiskt och psykiskt. Kvinnor som lever med missbrukande
män ska ha fått tydlig information om vilka olika insatser som svenska myndigheter och även ideella föreningar kan
erbjuda dem.

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

1 940 166
Fritidsnämnden i Malmö: 115 714 kr
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Föreningen redovisar en bred samverkan med många, Malmö stad, polisen, andra myndigheter. Polisen kommer
regelbundet till mötesplatsen för att skapa tillit mellan polisen och de unga. De anordnar också studiebesök för unga
på olika myndigheter.
Mentorsprogrammet riktas främst till de somaliska barnen och ungdomarna som har kat missbrukande föräldrar. Men
föreningen har ökat sitt mentorsprogram och inkluderat nyanlända somaliska ungdomar. Syftet med mentorskapet
var att ge ungdomarna inre kraft att stå emot droger av olika slag genom att mobilisera vuxna förebilder som kan
etablera starka relationer mellan sig och ungdomarna.
Föreningen har märkt att en del barn som kommer till föreningens aktiviteter har föräldrar som missbrukar kat drogen.
De har sett att dessa barn saknar vad de kallar morgonhjälp, det vill säga tvätta sig, borsta tänderna, sova tidigt, orka
med skolarbetet. Därför har föreningen startat upp ett mentorsprogram, som innebär nära kontakt med barnens
familjer, genom t ex hemma-hos aktiviteter. Föreningens insatser har riktats också till barnens föräldrar, de föräldrar
som missbrukar drogen kat.

Förvaltningens bedömning

Somalilandsförening erhåller organisationsbidrag för insatser de gör i sitt mentorsprogram mot drogen Kat.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att den del av mentorsverksamheten som riktar sig till att
motverka missbruk av drogen är unik i Malmö. Samtidigt menar förvaltningen att den är något otydligt avgränsad
till det ”ordinarie” mentorsprogrammet som föreningen har.
Förvaltningen bedömer att syftet med verksamheten mot Kat är bra med fokus på ungas hemsituation. Föreningen
hänvisar också unga till Maria Malmö för stöd, rådgivning och behandling om de uppvisar tecken på missbruk.
Föreningen har ett mycket stort antal medlemmar (1300) och har ett stort förtroende hos dem, förvaltningen har vid
besök hos föreningen träffat medlemmar som tidigare haft missbruksproblematik med drogen Kat och som på grund
av rådgivning i föreningen, och stöd till resten av familjen kommit ut ur missbruk.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår bevilja ansökan med 50 000 kr för verksamhet 2021.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Spelberoendes förening i
Malmö
Besöksadress:
Hemsida:

Olof Palmes Plats 1
www.spelberoende.se/malmo

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

528 000

528 000

765 000

528 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

Spelberoendes förening är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning som vill verka för att förebygga
och avhjälpa spelberoende och dess anhöriga i första hand genom hjälp till självhjälp. Detta ändamål vill
Spelberoendes förening främja genom att sprida information om spelberoendets orsaker, konsekvenser,
uttrycksformer, behandling och möjliga hjälpinsatser. De vill vidare informera och stödja spelberoende personer,
deras anhöriga samt informera andra berörda. Förebygga spelandets psykosociala skadeverkningar särskilt bland barn
och ungdomar. Kritiskt granska marknadsföring av olika spelformer samt verka för information till beslutsfattare.
Följa och initiera forskning och behandling inom området spelberoende samt sprida denna. Skapa förutsättningar för
resurspersoner och styrelserepresentanter.
Föreningen bedriver verksamhet i sina lokaler i Folkets Hus i Malmö. Öppettiderna är måndag till fredag 8-16. På
tisdagar och torsdagar erbjuder de öppna självhjälpsmöten kl 18.00-20.00. De erbjuder också föreläsningar och deltar
i flertalet nätverk.
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Då en spelberoende eller anhörig söker hjälp kan föreningen oftast erbjuda hjälp direkt. Det är viktigt då det oftast är
väntetid till en eventuell behandling. Även efter avslutad behandling är föreningen ett komplement då de inte har
någon tidsgräns för hjälpen. Föreningen finns där för all framtid. De erbjuder hjälp även för närstående.
Spelberoendes förening i Malmö söker främst organisationsbidrag för en anställning.

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

1 173 077kr
nej

Föreningen har möten varje tisdag och torsdag för spelberoende och anhöriga. Mötena leds av ideellt arbetande
resurspersoner som utses av styrelsen och som får viss utbildning.
Föreningen är också engagerade i utåtriktat arbete och brukarinflytande, de har under året deltagit i en mängd
föreläsningar, bland annat på arbetsmarknads- och socialförvaltningens Öppenvårdshuset Gustav och i annan
öppenvård samt beroendecentrum.
De erhåller också medel från region Skåne som gör att de har utåtriktad verksamhet i hela Skåne.
De hade ca 200 unika besökare under 2019 till kvällsmötena i Malmö, 115 enskilda samtal med stödsökande och ca
100 telefonsamtal med stödsökande.

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att den stödverksamhet som Spelberoendes förening bedriver är
ett betydelsefullt komplement till Malmö stads insatser för målgruppen, särskilt de behandlingsinsatser som finns på
Öppenvårdshuset Gustav. Efter att ha genomgått en behandling på Öppenvårdshuset Gustav behöver många ett
fortsatt stöd i vardagen. Då blir de gruppmöten som föreningen erbjuder viktiga för att minska stigmatisering och för
att kunna känna gemenskap och få stöd. Föreningens verksamhet till anhöriga bedöms också som angelägen. Det är
ett långsiktigt stöd för både beroende och anhöriga till spelberoende. Föreningen arbetar också förebyggande genom
att driva omfattande utåtriktat arbete både i skolor och till yrkesverksamma.
Föreningen har verksamhet i flera kommuner i Skåne. Organisationsbidraget beviljas dock enbart verksamhet i Malmö
enligt nämndens riktlinjer för bidragsgivning.
Verksamheten är unik i staden och erbjuder ett långsiktigt stöd för spelberoende såväl som ett omfattande utåtriktat
arbete med föreläsningar och verkar därmed också opinionsbildande.
Arbetsmarknads- och social förvaltningen föreslår att bevilja ansökan med 528 000 kr för verksamhet 2021.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Svenska Kyrkan i Malmö
Besöksadress:
Hemsida:

Kyrkans Hus, Fiskehamnsgatan 3
Malmö
www.svenskakyrkanmalmo.se

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat
10 000
(Hyllie
församling)

Söker

Förslag

0

100 000

0

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021
Svenska Kyrkan ansöker om medel för julfirande i Svenska Kyrkan för människor i utsatta situationer.

De söker organisationsbidrag till öppet julfirande, vilket vänder sig till alla som vill komma. Det brukar vara yngre
och äldre, ensamma eller i sällskap, barnfamiljer, medelålders med eller utan åldriga föräldrar, pensionärer utan eller
med långt avstånd till barn och barnbarn, personer med någon form av psykiskt eller fysiskt funktionshinder,
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missbruksproblematik, av svenskt eller annat ursprung, med eller utan fast bostad. De erbjuder en möjlighet till
kostnadsfritt firande i gemenskap.
Julens viktiga markörer finns i form av en julpyntad ickekommersiell miljö, julmat och möjlighet till deltagande i
julgudstjänst för den som vill. Om barn deltar får dessa julklappar och överbliven mat portionsförpackas och delas
ut.
Svenska Kyrkan i Malmö ansöker 100 000 kr för julfirande i fyra av sina kyrkor, St: Maria, Hyllie Kyrka,
Kirsebergskyrkan och St Andreas kyrkan.

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

Intäkter specifikt till julfirandet 10 000 kr 2019
nej

Kyrkorna ansöker nu om ett bidrag för sitt julfirande 2020-2021.
Den redovisade verksamheten består av särskilt öppet under julen med mat och julklappar till barn.
Förra året kom ca 400 personer till kyrkorna som ansöker om bidrag förra året.

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Svenska Kyrkans sociala arbete har stor betydelse i staden och
de är en viktig samarbetspartner för Malmö stad. Kyrkan ingår i IOP om Värmestugor och har i flera av sina kyrkor
ett omfattande julfirande. Däremot bedömer förvaltningen att det öppna julfirandet har en väl bred målgrupp för att
passa in i nämndens riktlinjer för bidragsgivande inom det sociala området.
Tidigare har Hyllie församling fått bidrag för sitt julfirande. Målgruppen som kommit på firandet där har också varit
mycket bred. Ansökan tydliggör också den blandade målgruppen till skillnad från den andra ansökan om
organisationsbidrag från svenska Kyrkan till S:t Maria kyrka, som vänder sig specifikt till en grupp i utsatthet.
Förvaltningen bedömer vidare att det också är svårt att bedöma hur Svenska Kyrkans ekonomi påverkas av ett mindre
bidrag till högtidsfirandet då det inte är en fast verksamhet utan vissa tillfällen under året till flera kyrkor.
Då verksamheterna inte kan ses som att de har avskild ekonomi eller verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för
julfirandet ses förvaltningen inte att bidrag kan beviljas utifrån nämndens riktlinjer.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår därför avslag på ansökan om organisationsbidrag för Svenska
Kyrkan i Malmös högtidsfirande.

Uppgifter om organisationen
Förening:
Svenska Kyrkan -S:t Maria
Kyrka
Besöksadress:
Hemsida:

Fiskehamnsgatan 3
www.svenskakyrkanmalmo.se

2019

2020

2021

2021

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

50 000

50 000

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för
2021

Svenska Kyrkans sociala verksamhet i S:t Mariakyrkan i Malmö är människor som lever i personliga och socialt utsatta
situationer. Det kan handla om personer som är ensamma, lever i hemlöshet, har missbruksproblem och/eller
psykiska funktionshinder.
S:t Maria Kyrka är den kyrka i Malmö som främst har ansvaret för den diakonverksamhet, dvs den sociala
verksamheten i Svenska Kyrkan i Malmö. De bedriver verksamhet i kyrkans lokaler och också utåtriktat på Nydala
Torg samt utanför S:t Johanneskyrka som ligger utanför Triangelns köpcenter. De har också fått tillstånd för att starta
verksamhet på Nobeltorget.
Café Maria är en verksamhet som vänder sig till människor som lever i social utsatthet. Verksamheten är öppen för
alla och dess syfte är att erbjuda gästerna frukost till självkostnadspris, förmedla värme och gemenskap, samt bereda
möjlighet till samtal, stöd och rådgivning genom våra diakoner som arbetar i verksamheten. I Caféet ska man känna

22

sig välkommen och bemötas med respekt för den person man är. De vill leva upp till mottot att S:ta Maria kyrka ska
vara en miljö präglad av breda portar och låga trösklar.
I Maria-kyrkans lokaler huserar även externa aktörer såsom Juridikcentrum, Maracana (mötesplats för
ensamkommande ungdomar), Läkare i Världen och tolvstegsgrupper.
Café Maria har öppet måndag till fredag mellan kl. 9:00 och 12:00 samt en gång per månad i samband med
söndagsgudstjänsten. De har mellan 50 och 70 gäster varje dag. Det serveras frukost till självkostnadspris och kan
man inte betala, kan man prata med tjänstgörande diakon för att på så vis kunna få kostnadsfri frukost. Många av
gästerna har någon form av social problematik; det kan handla om missbruksproblem och psykisk ohälsa. De har en
hög personaltäthet i caféet och det finns alltid en tjänstgörande diakon eller präst närvarande. Personalen som arbetar
i verksamheten har stor erfarenhet av att möta socialt utsatta personer. Personalen kan erbjuda stöd- och
själavårdssamtal, vara behjälplig i myndighetskontakter, hjälpa till vid överklagande av myndighetsbeslut etc. Utöver
ordinarie personal finns även ideella medarbetare, praktikanter och arbetstränande personer i verksamheten.
Målsättningen med verksamheten är att besökarna ska befinna sig i en miljö som präglas av en positiv atmosfär där
man som besökare har möjlighet att utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar. Målsättningen är att ha öppet
året om, förutom vissa stora helgdagar. I anslutning till Café Maria drivs två andra diakonala verksamheter –
Citydiakonalen och Maria klädförråd.

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

nej

S:t Mariakyrkan har delat ut soppa till de som vill ha på flera platser i Malmö under året. De bedriver ett socialt arbete
genom Citydiakonalen där personer kan ansöka om ett slags bistånd från kyrkan för utgifter som de inte har råd med.
Café Maria är en lågtröskelmötesplats dit alla är välkomna som de är. Café Maria har öppet fem förmiddagar i veckan
där det bl.a. serveras frukost till självkostnadspris. Vid vissa tillfällen har de också haft mat-utdelning, de har tillgång
till bröd från bagerier som ibland delas ut eller säljs i Cafe Maria. Det kommer varje dag personer till Café Maria som
söker mat, stöd och råd och även kläder och ett ställe att sköta sin hygien. Under året har Mariakyrkan haft ca 30
personer per vecka som kommit för att duscha och ca 120 personer per år som kommit för att få kläder ur klädförrådet
som finns.
De har anordnat några grillkvällar för äldre och för besökare till Mariakyrkans café som har haft ca 50 deltagare per
gång.
Diakoner och präst finns närvarande vid caféts öppettider och möter människor som behöver vägledning, stöd och
eventuell länkning vidare till andra hjälpinsatser/verksamheter. Totalt hade de mellan 3 800 – 4 000 besökare under
2019.
Målgrupperna har till stor del varit personer som lever i olika typer av utanförskap, missbruk, hemlöshet osv.

Förvaltningens bedömning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Svenska Kyrkans sociala arbete har stor betydelse i staden och
de är en viktig samarbetspartner för Malmö stad. Förvaltningen har ett gott samarbete med Svenska Kyrkan i Malmö,
bland annat genom ett IOP om värmestugor vintertid.
Förvaltningen bedömer att S:t Mariakyrkan och dess verksamhet är till nytta för en målgrupp som inte alltid vänder
sig till myndigheter, de utför ett brett socialt arbete och möter många som lever i utsatta situationer, ekonomiskt och
socialt. De platser där de har fokuserat sin utåtriktade verksamhet, utanför Triangeln och på Möllevången, har haft
viss social oro och missbruk har varit synligt, därför håller nämnden med kyrkan om att det är relevanta områden att
arbeta uppsökande på.
Förvaltningen bedömer vidare att alla delar av verksamheten inte kan bedömas ingå i de av nämnden prioriterade
målgrupperna enligt riktlinjer för bidragsgivande, men de flesta besökarna till Café Marias lever i någon form av socialt
utanförskap, psykisk ohälsa, missbruk och hemlöshet.
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer också att verksamheten, som är öppen alla vardagar är av stor vikt
för besökarna, klädförrådet och tillgång till duschar och klädbyte i samband med det är en av de enda platserna i
Malmö som erbjuder möjlighet att sköta sin hygien för hemlösa och bedöms vara av särskild vikt för många i
målgruppen. Förvaltningen bedömer vidare att S:t Mariakyrkans verksamhet är ett komplement och alternativ till
förvaltningens verksamhetsområden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår bevilja hela den ansökta summan 50 000 kr för social verksamhet
under 2021.
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