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Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Malmö International Church/Räddningsmission Malmö
Organisationsnummer
802421-3210
Summa som organisationen ansöker om från arbetsmarknads- och socialnämnden 2022
54000 kr
Organisationens postgiro eller bankgiro
Bg 272-3856
Organisationens firmatecknare
Ingmar Aronson

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

Mobiltelefon
0709706569

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja

2. Kontaktuppgifter
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Malmö stad
205 80 Malmö
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malmostad@malmo.se
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+46 (0)40-34 10 00

Organisationsnr
212000-1124

Datum
2021-05-28 11:54

Inskickat av: INGMAR ARONSON

Sida
2(7)

Organisationens kontaktinformation
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens gemensamma telefonnummer eller
telefonnummer till kontaktperson
0709706569

Organisationens gemensamma e-post eller e-post till
kontaktperson
kontakt@raddningsmission.se

Hemsida
www.raddningsmission.se

Besöksadress
Fågelbacksgatan 9A

Postnummer besöksadress
217 48

Ort besöksadress
Malmö

Postadress
Poststugan 677

Postnummer postadress
211 65

Ort postadress
Malmö

Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Arne Lidén

Telefonnummer
0707562485

E-post
lidenliden@hotmail.com

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Ehsan Maghsoodi

Telefonnummer
0704414473

E-post
e_maghsoodi@hotmail.com

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Namn
Ingmar Aronson

Telefonnummer
0709706569

E-postadress
ingmarar@gmail.com

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2020
Uppge totalt antal medlemmar som er organisation hade den 31 december 2020.
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

90

Antal kvinnor

52

Antal män

38

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

73

Uppge organisationens syfte enligt stadgarna
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.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Missbrukare, f.d missbrukare, hemlösa/bostadslösa, människor i utsatthet, ensamma i alla åldrar och oavsett livsfilosofi eller etnisk
bakgrund eller sexuell läggning.
För att kunna göra detta behöver RMM lokaler som är lämpliga som verksamhetsbas samt för att samla såväl volontärer som
behövande brukare. Bidraget ska användas för lokalhyran.
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter eller insatser samt omfattningen på dessa, till exempel öppettider eller hur ofta ni ska genomföra en viss insats.
Anställningar samt vad den/de anställda ska göra
Lokalkostnader, administration eller möteskostnader samt syftet med mötena.
RMM har under 7 år hyrt lokaler på Upplandsgatan 8, men i och med pandemin har vi insett att lokalen är för liten och inte längre
funktionell. Under våren 2021 har verksamheten därför avvecklats på Upplandsgatan och kontraktet sagts upp.
Fr o m 1 april 2021 hyr RMM in sig i större lokaler på Fågelbacksgatan 9A med större samlingslokal, förråd och kök. Det gör att vi
framöver kommer att kunna samla människor inomhus med avstånd och god ventilation. Det är avgörande för RMMs verksamhet att
ha lämpliga lokaler för verksamheten för att kunna samla både volontärer och behövande brukare. Lokalerna behöver kunna vara både
en mötesplats och lämpliga för att samordna verksamheten.
RMM har primärt öppet på torsdagskvällar 17:00-19:00 men möter även utöver det enskilda personer och mindre grupper för samtal
och hjälp.
RMM är en volontärorganisation och har inga anställda.
Hyran är på 4500kr och då ingår även el, vatten och värme i den kostnaden. 12 x 4500kr = 54 000 kr. .
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
RMM möter människor med sociala behov direkt ute på gatan, bl.a. i Sofielund, Möllevången, Södervärn och i Slottsparken. RMM
söker att genom att möta konkreta behov bygga relationer med människor i utsatthet. RMM kan då fungera som en länk/mellanhand
mellan Malmö Stad och människor i hemlöshet och missbruk. Behövande brukare kommer också på torsdagar och får måltid och
matkasse.
RMM har arbetat upp kontakter med bl.a bagerier och klädföretag och andra sponsorer som förmedlar bröd, kläder baslivsmedel och
hygienprodukter som ges till behövande. Detta är konkret hjälp till utsatta samt är också brobyggande. Det är även ett uttryck för ett
medmänskligt engagemang där de bättre bemedlade i solidaritet hjälper utsatta.
RMM fungerar också kamratstödjande genom att hålla öppet café varje vecka och bjuda på gratis måltid och fika 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.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt
Med lång sikt menas 5-10 år i framtiden.
RMMs förhoppning är att verksamheten ska kunna inge hopp och motivation till ett drogritt och meningsfullt liv.
RMMs förhoppning är också att människor ska kunna upprättas och fungera som medborgare i samhället leva som självständiga
individer med konkreta mål i livet, såsom att sköta arbeta och boende och inte återfalla i missbruk.
RMMs förhoppning är att kunna ge stöd för livsstilsförändring kunna vara en hjälp och uppmuntran i denna process.
RMM har under åren sett att detta ofta börjar med konkret hjälp, följt av relationsbyggande som i sin tur kan motivera till
livsstilsförändring.
Detta kräver hopp och tålamod och ihärdigt arbete med personer inom målgrupperna. Många av volontärerna är motiverade av att de
själva lämnat missbruk och utanförskap bakom sig och därför känner solidaritet men också tro på att det går att få en förändrad
livssituation.
Beslut och vilja måste komma från den enskilde personen själv, men om beslut fattas och viljan finns där finns det goda
förutsättningar för att personen kan få en ny livssituation inom 5 år och sedan därefter ha en positiv livsspiral inom 10 år där personen
i målgruppen kan fungera som en medborgare som bidrar positivt till samhällets gemensamma goda.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
RMM utvärderar framförallt genom regelbundna samlingar för alla volontärer där vi gemensamt beslutar om förändringar och
prioriteringar i verksamheten. Större avgörande beslut fattas av styrelsen som också utvärderar verksamheten.
RMM utvärderar också genom uppföljande kontakter med de personer inom målgrupperna som vi möter.
RMM har verkat som volontärorganisation sedan 2007. Genom åren har verksamheten förändrats och utvecklats samtidigt som målen
varit de samma.
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Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
I RMMs styrelse sitter personer av olika kön och med olika etnisk bakgrund från Sverige, Asien och Latinamerika. Styrelsen består
för närvarande av 4 kvinnor och 3 män.
I RMMs värderingar och riktlinjer framgår tydligt alla människors lika värde oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning eller
livsfilosofi- såväl bland volontärer som personer i målgrupperna.
Inom RMM betonas att skillnad på människor aldrig får göras.
Inom RMM påminner vi om detta och framhåller det regelbundet på alla samlingar.
RMMs volontärer möter regelbundet människor inom målgrupperna som har varierande bakgrund och läggning, olika nationaliteter
och livsåskådningar.
RMMs volontärer är noggranna med att inte vara exkluderande eller fördomsfulla utan ständigt vara välkomnande, inkluderande och
vara "en utsträckt hand till hjälp" för alla behövande utan att vara fördömande.
Skulle en volontär uppvisa ett exkluderande beteende och inte visa aktning för RMMs värderingar om jämlikhet och lika värde,
kommer den personen att tas åt sidan för samtal. Skulle attityd och beteende inte förändras efter det kan volontären inte fortsätta i
verksamheten. RMMs styrelse avgör detta.

Vänder sig organisationen till barn och unga?
Nej
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
RMM har i 14 år uppmuntrat till och tränat volontärer samt utvecklat volontärverksamhet där människor utifrån olika ideell
övertygelse vill och kan vara med och vara en utsträckt hand till personer i utsatthet. Genom att erbjuda volontärutbildning engageras
människor med olika bakgrunder och livsfilosofier att engagera sig i att hjälpa medmänniskor.
RMM möter människor med sociala behov direkt ute på gatan, bl.a. i Sofielund, Möllevången, Södervärn och Lindängen. RMM
försöker att genom att möta konkreta behov så bygga en relation med människor i utsatthet. RMM kan då fungera som en länk
/mellanhand mellan Malmö Stad och människor i hemlöshet och med missbruk.
RMMs delmål är att genom kontaktskapande bygga förtroende och så kunna vara kamratstödjande och för utsatta personer och
personer i missbruk. RMM vill motivera människor att lämna missbruk men också finnas där efter behandlingen för att följa och
motivera till
fortsatt drogfrihet.
RMM når genom sin verksamhet personer som Malmö Stad eventuellt inte når och erbjuder också dem ett stöd och kamratskap som
kommer från dels medmänniskor men också personer med egen bakgrund av missbruk och utanförskap.

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

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2020
Organisationens utgifter och intäkter 2020
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2020

132 543

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2020

0

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2020

72 916

Antal anställda under verksamhetsåret 2020

0

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2020

0
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Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2020?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Nej
Har organisationen förfallna skulder till Skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej
Har organisationen sålt tjänster till Malmö stad under verksamhetsåret 2020?
Nej
Säljer organisationen tjänster till Malmö stad under 2021?
Nej
Planerar organisationen att sälja tjänster under 2022?
Nej

6. Bilagor
Fastställd verksamhetsberättelse för 2020
Årsberättelse.pdf (2,39 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2020
Resultat.pdf (1006 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2020
Balans.pdf (523 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2020 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revision.pdf (447 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2022
Budget.pdf (556 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Preliminär verksamhetsplan för 2022
Verksamhet.pdf (936 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Årsmötesprotokoll för 2021 (underskrivet)
Årsmöte.pdf (1,75 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2021 (underskrivet)
Konst.pdf (557 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
2020-05-27 11-11.pdf (1,34 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
Annan information som kan vara bra för arbetsmarknads- och socialnämnden att känna till
På frågan om vi vänder oss till barn och unga svarade vi NEJ. Men indirekt gör vi det då vi kommer i kontakt med familjer där drog
missbruk och fattigdom är en del av vardagen. Vi söker då hjälpa och stödja hela familjen, även om det inte är den primära
målgruppen.

8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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