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Uppgifter om organisationen

2020

2021

2022

2022

Allas lika värde föreningen
Beviljat
Beviljat
Söker
Förslag
(NYSÖKANDE)
Besöksadress:
Dicksons väg 4
213 68 Malmö
Ej ansökt
Ej ansökt
40 000
Avslag
Hemsida:
www.vfmalmo.org
Organisationsnummer 802438-2247
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Allas lika värde föreningen arbetar enligt föreningens stadgar för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de
grundläggande demokratiska värderingarna. Föreningen arbetar vidare för att barn, unga och vuxna ska integreras i
det svenska samhället, för att främja lika möjligheter för alla barn och ungdomar att vara delaktiga i olika
samhällsprocesser utifrån barnkonventionen och jämställdhetsperspektiv samt arbetar för trygghet, gemenskap,
utbildning, miljö och hälsa. Föreningen har en lokal i Rosengård och bedriver sitt arbete i direktkontakt med boende i
området samt i samarbete med ett antal andra aktörer.
Organisation:

Under år 2022 planerar Allas lika värde föreningen att nå ut till cirka 500 barn och ungdomar genom utåtriktade
aktiviteter, informationsinsatser och filmer. Föreningen har ett flertal olika verksamheter och projekt. Det handlar
exempelvis om läxhjälp, nätverk för kvinnor, idrottsaktiviteter för barn och unga, nattvandring och studiecirklar med
olika teman.
Föreningen söker organisationsbidrag för ett projekt som syftar till att skapa en miljöplan för närområdet. På kort sikt
ska projektet bidra till en förbättrad miljö i närområdet, en större medvetenhet bland ungdomar och ett nätverk
mellan grannar i området, renhållningsföretag samt andra relevanta aktörer. På längre sikt syftar projektet till att
förbättra närområdet och utveckla ungas inflytande, delaktighet, medvetenhet och ansvarskänsla. Allas lika värde
föreningen uppger att ett mål med projektet är att ge ungdomar i socioekonomiskt svaga områden en plattform för
att tillägna sig kunskap om miljö, hälsa och klimat. Projektet ska genomföras i samarbete med studieförbunden Sankta
Maria Folkhögskola och Medborgarskolan. Tanken är att studieförbunden ska hjälpa till med att organisera olika
event och aktiviteter samt sprida information medan Allas Lika Värde föreningen ska hålla i aktiviteterna.
Föreningen planerar att ha öppet verksamheten måndag till fredag från kl. 9 till kl. 16. De planerar även att ha två
anställda genom det organisationsbidrag som de ansöker om. De anställda ska arbeta med ungdomar och genomföra
dialogforum. Enligt föreningens budgetplan för 2022 är det största kostnaderna lokalhyra, trycksaker och löner.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
912 261 kronor
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
Fritidsnämnden: 161 373 kronor
nämnd i Malmö stad under 2020:
Under 2020 fokuserade Allas lika värde föreningen på att fortsätta erbjuda barn och unga aktiviteter trots pandemin.
Verksamheten fick stöd från flera myndigheter under året för olika delar av sitt arbete. Projektstöd för återvandring
från Migrationsverket, föreningsbidrag från Malmö stad genom fritidsnämnden och medel för läxhjälp från
Skolverket. Föreningen har haft samarbete med Medborgarskolan, föreningen Våra gårdar samt fastighetsägare i
närområdet. Allas lika värde föreningen har samverkansavtal med stiftelsen nattvandring.nu gällande sitt arbete med
nattvandring. Nattvandringen pågick varje lördag kl. 19 till 22.
En stor del av arbetet bestod av kontakt med boende i området och deras barn. De har haft studiecirklar om
renhållning, hälsa samt demokrati och mänskliga rättigheter. Föreningen uppger att de har haft rådgivningscenter för
nyanlända i samarbete med Malmö stad och Medborgarskolan. De har även haft språkcafé samt studiebesök på
Migrationsverkets transitboenden. I samarbete med Medborgarskolan hade de kultur- och musikarrangemang för
barn och ungdomar. Föreningen arrangerade även lovaktiviteter för barn och unga. Under året arbetade föreningen
ett hälsoprogram för ungdomar om alkohol och narkotika i samarbete med Malmö stad. De har också samarbetat
med Malmö stad i förebyggande trygghetsarbete.
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Föreningen delade under året ut informationsblad på olika språk med syfte att minska smittspridningen av covid-19.
De hjälpte även 35 äldre att handla mat.
Under 2020 flyttade föreningen till en ny lokal och valde en ny styrelse. Styrelsen träffades vid 14 tillfällen under året.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Allas Lika Värde föreningen har ett stort engagemang för sitt
närområde och för de barn och unga som besöker verksamheten. Förvaltningen ser positivt på föreningens ambition
att de barn och unga som ska delta i miljöprojektet kommer att delta i både planering och genomförandet av
verksamheten. Förvaltningen ser även positivt på att föreningen har samverkansavtal med stiftelsen Nattvandring.nu
som Malmö stad har en samverkansöverenskommelse med.
Allas Lika Värde föreningen ansökte om organisationsbidrag från nämnden inför verksamhetsåret 2019, då under
namnet Vänskapsföreningen (ASN-2018-3888). Föreningen fick avslag med hänvisning till bristande administration.
Fritidsförvaltningen gjorde en liknande bedömning samma år avseende det stöd som föreningen erhöll från
fritidsnämnden (FRI-2018-714). I dagsläget har föreningen ett nytt namn och bytt ut en del av sin styrelse.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer dock att föreningen och den verksamhet som ansökan avser inte
uppfyller nämndens krav för bidrag full ut på grund av följande:
1) Förvaltningen menar att de underlag som Allas Lika Värde föreningen har skickat in innehåller ett antal
oklarheter gällande årsmöteshandlingar, val av styrelseledamöter och ekonomi från 2020. Efter möte med
föreningen kvarstår en del av dessa oklarheter. Organisationer som mottar bidrag ska ha valt styrelse och
revisorer enligt stadgarna samt ha en ekonomisk redovisning som ger en tydlig bild av verksamhetens
ekonomiska situation och vara gjord enligt god redovisningssed.
2) Förvaltningen har svårt att få en bild av vilket samarbete som Allas Lika Värde föreningen har med Malmö
stad. Föreningen uppger att de samarbetar med bland annat Maria Malmö och deltar i förebyggande
trygghetsarbete tillsammans med Malmö stad men har i möte med förvaltningen inte kunnat uppge hur detta
sker. Organisationer som mottar nämndens organisationsbidrag ska komplettera nämndens verksamhet för
människor i utsatta situationer.
3) Förvaltningen bedömer att den verksamhet som ansökan avser är en nystartad satsning. Organisationer som
mottar organisationsbidrag ska ha bedrivit verksamheten i minst eller år och ha relevant dokumentation för
detta. Bidrag kan inte beviljas för projekt.
4) Slutligen har föreningen nyligen granskats av fritidsförvaltningen avseende det stöd som de erhåller från
fritidsnämnden (FRI-2021-580). Granskningen resulterade i att Allas Lika Värde föreningen ska betala
tillbaka en del av det bidrag som de har mottagit från fritidsnämnden. Fritidsnämnden beslutade även att
föreningens ordförande och minst två ledamöter ska delta i utbildning om styrelsekunskap.
Sammantaget bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att Allas Lika Värde föreningen har ett stort
engagemang för barn och unga i Malmö men inte uppfyller nämndens krav för organisationsbidrag. Förvaltningen
föreslår därför avslag på ansökan om organisationsbidrag verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:
Besöksadress:

BUFFF Skåne

2020
Beviljat

2021
Beviljat

2022
Söker

2022
Förslag

Spånehusvägen 62
214 39 Malmö
www.bufff.se
802418-3991

250 000
250 000
900 000
350 000
Hemsida:
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
BUFFF Skåne är en av 15 lokalföreningar i Sverige och ingår i riksorganisationen BUFFF Sverige. Föreningens syfte
är att ge stöd till barn och unga från noll till 18 år med förälder eller familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. En
del barn ur målgruppen har växt upp med kriminalitet runt sig hela livet, en del har upplevt våld, missbruk och
psykisk ohälsa och för en del har livet fram till domen eller häktningen tett sig relativt normalt. För en del barn är
domen av den frihetsberövade starten och för andra är det ytterligare en börda som läggs på redan existerande
svårigheter i familjen. Verksamheten består av fem delar: (1) basverksamhet, (2) gruppaktiviteter samt rådgivning och
stöd, (3) information och uppsökande arbete, (4) kunskapsspridning och (5) projekt lokalt eller i samverkan med
BUFFF Sverige.
Basverksamheten utgörs av öppet hus, FF-grupp för barn mellan åtta till tolv år och ungdomsgrupp för ungdomar
mellan tolv och arton år. Syftet är att erbjuda en trygg mötesplats där barn och unga får möjlighet att träffa andra i
liknande situation tillsammans med personal som har kunskap om målgruppens specifika behov.
Verksamheten med rådgivning och stöd består framför allt av enskilda insatser till barn och anhöriga. Situationer där
det kan finnas behov av stöd är i ett akut skede då en familjemedlem plötsligt är frånvarande, när informationen om
den nya situationen ska förmedlas till barnen, inför besök på anstalt eller häkte eller då familjen behöver förberedas
inför frigivning och återförening.
Informations- och uppsökande verksamhet bedrivs i stor utsträckning i samarbete med Kriminalvården. BUFFF
erhåller statliga medel från Kriminalvården för detta arbete. Bland annat deltar BUFFF som kursledare i
föräldragrupper på anstalt i samarbete med kriminalvårdspersonal. Förutom detta föreläser BUFFF på exempelvis
skolor, förskolor, hos elevhälsan och socialtjänsten om de utmaningar som barn till frihetsberövade kan uppleva.
Föreningen driver även projekt och kvalitetssäkrar verksamheten i samverkan med BUFFF Sverige.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
1 562 10 kronor
Totala intäkter 2020:
200 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
Under verksamhetsåret 2020 upprätthöll BUFFF Skåne verksamheten trots pandemin. De höll öppet hus varannan
onsdag i Malmö, hade FF-grupper för barn på nio till 12 år samt ungdomsgruppträffar. 94 barn och unga fick
enskilda samtal under året. Föreningen följde även med barn vid föräldrars rättegång, följde med då barn besöker en
förälder i häkte eller på anstalt samt erbjöd umgängestid i sin lokal för barn och familjemedlemmar. Föreningen
samarbetade med familjebehandlare och familjehem och erbjöd rådgivning till skolpersonal och kuratorer.
Föreningen uppger att den del av verksamheten som påverkades mest av pandemin var gruppaktiviteterna. Under
sommarhalvåret arrangerade BUFFF Skåne aktiviteter utomhus och föreningen har erbjudit individuellt stöd i större
utsträckning än tidigare. Det uppsökande arbetet inom Kriminalvården begränsades under perioder på grund av
restriktioner, BUFFF erbjöd istället stöd på telefon och digitalt. BUFFF Skåne uppger att de har ett nära samarbete
med Kriminalvården där de tillsammans följer upp och tar beslut inför varje besök. Alla samarbeten,
kunskapshöjande insatser och föreläsningar som har kunnat genomföras digitalt har genomförts.
Som en del av arbetet med att utveckla och upprätthålla verksamheten under pandemin arbetade BUFFF Skåne med
att ta fram nya produktioner. De tog dels fram en ”Kris- och aktivitetspåse” som de skickade hem till barn som var
nya i verksamheten. Påsen innehöll informationsmaterial från BUFFF, Kriminalvårdens målarbok där barnen kan
fylla i bilder som illustrerar vardagen för en förälder i anstalt eller häkte, ett mjukisdjur samt ett material vid namn
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”Min Bok”. Min bok är en bok som uppmuntrar till samtal och där barn kan rita och berätta om sina upplevelser och
sin situation. Efter att krispåsen har skickats till ett barn följer verksamheten upp detta på telefon eller genom ett
videosamtal. Under 2020 mottog 114 barn en krispåse.
BUFFF Skåne uppger att trots pandemin har verksamheten fortsatt att växa och att antalet barn som har nåtts av
föreningens stöd har ökat. Föreningen har även märkt en ökning av barn och unga som kontaktar föreningen för att
ha stöd i sin egen kriminalitet. BUFFF menar att detta är lite utanför deras kunskapsområde men försöker hjälpa
ungdomarna vidare. De har även sett en ökning från familjebehandlare och familjehem som kontaktar verksamheten
för att få rådgivning och ett stöd i umgänge.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att BUFFF Skåne erbjuder ett viktigt komplement till
socialtjänsten för barn och unga i utsatta situationer. Under 2018 utkom Socialstyrelsen med en kartläggning av de
insatser som finns för barn som har frihetsberövade föräldrar. I kartläggningen framkommer bland annat att de
insatser som finns hos bland annat kommuner inte fullt ut motsvarar de behov som barnen kan ha. Föreningen
erbjuder stöd inom flera av de områden som Socialstyrelsen identifierade som viktiga, både till barn och unga samt till
vårdnadshavare.
Förvaltningen ser positivt på att BUFFF Skåne bedriver sin verksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv. BUFFF Skåne
uppger att de gör barnkonsekvensanalyser under och efter varje stödinsats, att de ständigt arbetar med information till
barn om verksamhetens insatser samt arrangerar workshops för att barn ska göras delaktiga inför föreningens
årsmöte. BUFFF Skåne har fokuserat på att upprätthålla verksamheten för barn och unga under pandemin, både
genom ordinarie insatser och genom att utveckla nya arbetssätt.
BUFFF Skåne har en god samverkan med BUFFF Sverige och kan genom denna ta del av bland annat
kvalitetssäkring och omvärldsbevakning. Däremot saknar föreningen en lokal styrelse eftersom föreningens
ordförande är verksam i Stockholm. Förvaltningen menar att det vore önskvärt om BUFFF Skåne på sikt kunde
uppvisa en lokal styrelse. Verksamhetsåret 2019 redovisade BUFFF Skåne ett underskott, redovisningen för 2020
visade ett visst överskott. BUFFF Skåne uppger att verksamheten är i behov av ökade ekonomiska resurser.
Förvaltningen bedömer att en del av behovet utgör föreningens regionala verksamhet men ser samtidigt positivt på
att BUFFF Skåne ständigt vidareutvecklar och utökar sin verksamhet i Malmö.
Sammantaget bedömer förvaltningen att BUFFF har ett större finanseringsbehov än vad som är möjligt för
förvaltningen att föreslå inom budgetramen för nämndens organisationsbidrag. Förvaltningen föreslår att bevilja
BUFFF Skånes ansökan om organisationsbidrag med 350 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:
Besöksadress:

Drivkraft Malmö

2020
Beviljat

2021
Beviljat

2022
Söker

2022
Förslag

Fornminnesvägen 47
218 46 Bunkeflostrand
www.drivkraftmalmlo.se
802463-2484

100 000
100 000
150 000
100 000
Hemsida:
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Drivkraft Malmö är en ideell förening som startade 2012 och som bedriver mentorsverksamhet och
studiemotiverande insatser för unga och deras familjer i Malmö med omnejd. Föreningen har som ändamål att skapa
förutsättningar för och medverka till att unga kan formulera positiva målbilder för den egna utvecklingen på kort och
lång sikt. Drivkraft Malmös verksamhet består av tre delar: (1) mentorskap för eleven, (2) mentorskap för föräldern
samt (3) läxhjälp för alla elever som vill på skolan.
Drivkraft Malmö söker organisationsbidrag för två målgrupper: (1) Elever med extra stödbehov och (2) föräldrar
långt ifrån arbetsmarknaden.
1. Drivkraft Malmö uppger att de arbetar nära kuratorer och elevhälsan på de skolor där de är verksamma.
Kontakten med kuratorer och elevhälsan rör elever med någon form av problematik och föreningen har även
kontakt med socialtjänsten i vissa fall. Ibland kontaktar föräldrar verksamheten kring oro över sitt barns
välmående. Drivkraft Malmö uppger att en ökande del av eleverna har en situation där socialtjänsten är
involverad.
2. Drivkraft Malmö driver även ett föräldraprogram där de stöttar vuxna individer för att de ska känna större
inkludering i samhället och för att bidra till deras möjligheter till sysselsättning. Föreningen uppger att denna
målgrupp ofta har ett stort behov av sociala kontakter och individuellt stöd.
Drivkraft Malmö uppger att det ofta är mer resurskrävande att hitta mentorer till elever och vuxna som är språksvaga
eller som har en mer omfattande problembild. Föreningen söker därför organisationsbidrag för en del av en tjänst där
den anställda arbetar tillsammans med kuratorer och socialtjänst. Den totala personalkostnaden i föreningen är
betydligt mer och organisationsbidraget syftar till att kunna arbeta aktivt med personer som har ett extra stödbehov.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
3 884 168 kronor
Totala intäkter 2020:
100 000 kronor från grundskolenämnden
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
50 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
nämnd i Malmö stad under 2020:
Drivkraft Malmö har arbetat med samtliga tre delar i sin verksamhet under 2020: Mentorskap för eleven, mentorskap
för föräldern och läxhjälp.
Under 2020 hade Drivkraft Malmö 130 mentorsrelationer i Malmö vilket är en viss ökning i förhållande till 2019.
Föreningen uppger att ökningen kan bero på att de inte har kunnat erbjuda gruppaktiviteter i lika stor utsträckning
under pandemin. Tillsammans med eleven eller den vuxna ger mentorn socialt umgänge och individuellt stöd. En av
föräldrarna som har gått mentorsprogrammet har genom Drivkrafts samarbete med MKB fått anställning på
Rosengårdsskolan där eleverna nu erbjuds möjlighet att äta frukost, göra läxor och prata om nyheter. Detta arbete har
fortsatt även under 2020.
Under året hade Drivkraft Malmö verksamhet på 18 skolor i Malmö. Under hösten tillkom ytterligare en skola och
Drivkraft uppger att läxhjälpens elevbesök ökade i jämförelse med året innan. Under pandemin kunde de dock endast
en så kallad sluten läxhjälp, det vill säga samma elever och samma läxhjälpare varje vecka. Övriga erbjöds digital
läxhjälp. Drivkraft har hade även liksom tidigare riktad läxhjälp mot elever i årskurs nio på Möllevångsskolan och
Hermosdalsskolan i samarbete med Stena Fastigheter samt samma upplägg på Kroksbäcksskolan i samarbete med
MKB och HSB och Mellersta Förstadsskolan i samarbete med Heimstaden.
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Under 2020 bedrevs verksamheten från ett kontorshotell i Hyllie, personalgruppen bestod av sammanlagt sex
heltidsanställda och föreningen har engagerat cirka 300 frivilliga. Föreningens största kostnader under 2020 var löner
till anställda.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Drivkraft Malmö driver ett strukturerat och professionellt
arbete. I samband med att Drivkraft Malmö ansökte om organisationsbidrag inför verksamhetsåret 2019 hade
arbetsmarknads- och socialförvaltningen kontakt med några av de skolor där Drivkraft Malmö bedriver sitt arbete. I
samtalen framkom att verksamheten är uppskattad samt att Drivkraft Malmös personal och volontärer har god
kännedom om och kontakt med de elever som deltar i verksamheten.
Drivkraft Malmö uppger till förvaltningen att mentorsverksamheten bidrar till att unga i utanförskap får möjlighet att
känna gemenskap och uppmuntran, samtidigt hänvisar de unga med en mer omfattande social problematik till barnoch ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten. Drivkraft Malmö menar att mentorsverksamheten vänder sig till elever
som inte är i behov av mer omfattande insatser men där sådana insatser kan förebyggas.
Sammantaget bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att Drivkraft Malmö erbjuder förebyggande och
tidiga insatser för unga i Malmö. Genom arbetet med elevernas vårdnadshavare finns möjlighet att stötta unga på fler
sätt, samtidigt bedömer förvaltningen att det föräldraprogram som Drivkraft ansöker om organisationsbidrag till
framför allt handlar om arbetsmarknadsrelaterade insatser än insatser inom det sociala området. Inför
verksamhetsåret 2022 föreslår arbetsmarknads- och socialnämnden att bevilja ansökan med 100 000 kronor.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:
Besöksadress:

Ensamkommandes förbund
Malmö
Östra Förstadsgatan 27 b
212 12 Malmö

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

300 000
300 000
500 000
400 000
www.ensamkommandesforbund.se
Hemsida:
Organisationsnummer 802473-3290
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Ensamkommandes Förbund grundades år 2013 i Malmö. Idag har Ensamkommandes Förbund ett riksförbund och
19 lokalföreningar. Föreningens primära målgrupp är ensamkommande eller nyanlända ungdomar upp till 25 år men
verksamheten är öppen för alla.
Ensamkommandes förbunds huvudverksamhet är Mötesplats Otto som ligger på Värnhem i Malmö. Det
organisationsbidrag som Ensamkommandes Förbund ansöker om ska möjliggöra att ensamkommande och nyanlända
unga i Malmö får möjlighet att knyta vänskapsband, får psykosocialt stöd, studiestöd och yrkesvägledning,
socialrådgivning, får tillgång till det svenska föreningslivet samt utökade sociala nätverk.
Ensamkommandes Förbund beskriver att verksamheten syftar till att vara förebyggande och motverka att
ensamkommande och nyanlända barn och unga hamnar i ett djupare utanförskap. Föreningen uppger att
målgruppen lever i stor utsatthet. Många lever i korta och dåliga boendelösningar, fattigdom gör att många säljer sex
eller droger mot ersättning och missbruket är utbrett som en följd av hemlöshet och psykisk ohälsa. Vidare uppger
Ensamkommandes Förbund att pandemin har medfört en fördjupad utsatthet för målgruppen. Verksamheten formas
mer och mer mot ett socialt arbete där personalen dagligen ger stöd till ungdomar utifrån ett helhetsperspektiv.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:

5 403 976 kronor
Fritidsnämnden (verksamhetsstöd): 700 000 kr
Fritidsnämnden (Kul i Malmö & Spontan i stan): 202 339 kr
500 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN

Under 2020 arrangerade Ensamkommandes Förbund ett stort antal aktiviteter på Mötesplats Otto varje vecka:
Läxhjälp, CV- och personligt brev-skrivning, jobbsökande, engelskakurs, bostadssök, svenskakurs, studie- och
yrkesvägledning, fredagsgäng med temat sex och relationer, fredagsmiddagar med husmöte, inspirationsträffar,
simning, tjejgruppsträffar, samtalsträffar. Varje dag erbjuds mellanmål för mötesplatsens besökare. Flera aktiviteter
sker i samarbete med andra idéburna organisationer. Ensamkommandes Förbund uppger att verksamheten ständigt
styrs utifrån målgruppens behov och önskemål vilket gör att aktiviteter kommer och går.
Föreningen arbetade aktivt med att anpassa verksamheten utifrån nationella restriktioner kopplat till pandemin.
Vanligtvis är Mötesplats Otto öppen för alla i samband med att verksamheten var tvungen att begränsa antalet
besökare valde föreningen att prioritera den primära målgruppen. Ensamkommandes Förbund uppger att många
platser runt om i Malmö dit unga söker sig stängde eller begränsade sina aktiviteter under pandemin vilket gjorde att
behoven hos föreningens målgrupp ökade. Behoven ökade även med anledning av att skolundervisningen
genomfördes i digital form vilket ställde krav på digital utrustning samt en plats för studiero. Detta var särskilt
utmanande för de ungdomar som beröra av den nya Gymnasielagen eftersom det på grund av denna finns en stor
press att klara av skolan och därefter hitta en tillsvidareanställning inom sex månader.
Under året hade Ensamkommandes förbund cirka 50 engagerade volontärer. Flera av volontärerna har varit
engagerade i föreningen under lång tid.
Förvaltningens bedömning
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Mötesplats Otto är en välbesökt, angelägen och känd
verksamhet som gör betydande insatser för målgruppen. Verksamheten erbjuder en plattform för såväl social
gemenskap som socialt stöd och akut hjälp. Förvaltningen bedömer att Ensamkommandes förbund har ett utbrett
nätverk och samarbetar med andra aktörer med stort fokus på målgruppens behov och önskemål.
Föreningen arbetar aktivt med att fånga upp nya behov och kontinuerligt tillgängliggöra verksamheten. Exempelvis
för att nå ut till ensamkommande hbtq-personer, ensamkommande personer som identifierar sig som tjejer eller ickebinära samt ensamkommande från flera olika länder. Föreningen uppger att den separatistiska verksamheter för
personer som identifierar sig som tjejer har varit värdefull ur många perspektiv, bland annat att unga tjejer känner ett
större ägandeskap av Mötesplats Otto samt ett större engagemang i andra icke separatistiska aktiviteter.
Förvaltningen ser positivt på att Ensamkommandes förbund drivs av målgruppen själva och bedömer att föreningen
har en välfungerande organisation och styrelse. Styrelsen består enbart av ensamkommande unga och förvaltningen
bedömer att det finns en stor transparens och kommunikation inom föreningen.
Sammantaget bedömer förvaltningen att Ensamkommandes Förbund erbjuder både förebyggande och akut stöd till
unga i utsatta situationer och att verksamheten på Mötesplats Otto ständigt utvecklas och utvidgas. Inför
verksamhetsåret 2022 föreslår förvaltningen att bevilja ansökan om organisationsbidrag med 400 000 kronor.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:
Besöksadress:
Hemsida:

Föreningen Maracana
Staffanstorpsvägen 20
212 23 Malmö
https://maracanamalmo.wordp
ress.com
802509-3470

2020
Beviljat

2021
Beviljat

2022
Söker

2022
Förslag

50 000

50 000

170 000

50 000

Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Föreningen Maracana har funnits sedan år 2015 och vänder sig huvudsakligen till ensamkommande unga, unga vuxna
som har sökt och erhållit uppehållstillstånd för studier i Sverige enligt den så kallade nya gymnasielagen samt unga
vuxna som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Maracana uppger att många unga som de möter lever i stor
ekonomisk och social utsatthet, många saknar både boende och pengar till mat. Föreningen ger även stöd till
ungdomar som befinner sig i en asylprocess samt hemlösa unga barnfamiljer och ensamstående mammor.
Verksamheten består främst av boendestöd för ungdomar samt psykosocialt stöd. Boendestödet innebär bland annat
att Maracana i samverkan med ett flertal andra aktörer hjälper ungdomar att hitta boende samt ger ungdomar stöd i
förhållande till deras boendesituation. Boendeformerna ser olika ut. Det finns ett antal ungdomar som bor
tillsammans, ett antal som har enskilda boendeplatser samt faddersystem där en ungdom får möjlighet att bo hos
någon av föreningens samarbetspartners eller medlemmar. Maracana arbetar aktivt med att hitta nya boendeplatser,
följa upp hur boendesituationen fungerar och betala ut ersättning för Maracana uppger att de under maj 2021 hade 65
ungdomar som de hjälper med boendestöd och matsäck, 58 av dessa i Malmö.
Det psykosociala stödet sker främst i en lokal som föreningen lånar i Mariakyrkan. Där har de mottagning och sociala
aktiviteter tre gånger i veckan. Vid behov har föreningen kontakt med relevanta myndigheter eller andra aktörer
kopplat till olika individuella situationer. I maj 2021 hade de 45 ungdomar som deltog i psykosocialt stöd.
Maracana uppger att hittills har föreningen endast drivits med ideella krafter. Nu är de dock i behov av en tjänst på
50% som kan samordna verksamheten.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
1 218 100 kronor
Totala intäkter 2020:
25 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
Verksamhetsåret 2020 var det sista året då Maracana erhöll medel från ett antal idéburna organisationer i Malmö för
att arbeta med boendelösningar till unga i hemlöshet. Organisationerna hade i sin tur fått statliga medel från 2018 till
2020 för detta arbete. Maracana erbjöd inom ramen för samarbetet boendelösningar för cirka 130 ungdomar.
Maracana uppger att samarbetet med Svenska Kyrkan i Malmö utvecklades under 2020. Maracana kan använda tre
lokaler i Mariakyrkan kostnadsfritt inklusive kök. I samarbetet ingår även att en av Mariakyrkans diakoner förlägger
del av sin arbetstid i Maracanas verksamhet. Diakonen hade ett nära samarbete med föreningens volontärer och
bidrog med själavård och social rådgivning. Maracanas samarbete med BUT/Traumabehandling utvecklades även
under 2020.
Maracana beskriver hur pandemin påverkade verksamheten under 2020. De uppger att situationen medförde en
större utsatthet för målgruppen, både direkt och indirekt. Möjligheten att vända sig till psykiatrin och
beroendecentrum har minskat under pandemin enligt föreningen. Vid symtom på covid-19 var det svårt för
ungdomarna att få tillgång till ett covid-test eftersom individen sällan har någon som kan hämta ut och lämna testet
samt kan inte ta sig till exempelvis vårdcentral utan att ta buss och därifrån bryta mot restriktioner. Därtill ökade
behovet av akuta boendeplatser under 2020 eftersom en del ungdomar bodde hemma hos personer som befann sig i
riskgrupp och var tvungna att flytta för att minska risken för smittspridning och allvarlig sjukdom. Förutom detta
saknade många ungdomar de tekniska och digitala möjligheterna för att delta i distansundervisning, många hade också
svårt med studieplatser. En annan konsekvens av pandemin var att Maracana inte hade möjlighet att använda köket i
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Mariakyrkan under perioder vilket resulterade i att föreningen inte kunde anordna mellanmål till ungdomar som
besökte den psykosociala mottagningen.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Föreningen Maracana bedriver ett engagerat och närvarande
arbete med ensamkommande eller nyanlända barn och unga i Malmö. Föreningen har på kort tid upparbetat en
omfattande verksamhet och ett brett nätverk med syfte att ge stöd och hjälp till målgruppen. Maracana har goda
kontakter med såväl myndigheter som andra ideella organisationer. De samarbetar med flera andra organisationer
som möter målgruppen.
Förvaltningen ser positivt på att Maracanas verksamhet sker utifrån en värdegrund där deltagare och medlemmar
bemöts som individer med resurser att kunna och vilja vara delaktiga i samhälle. Föreningen drivs i stor utsträckning
av målgruppen själva där flera av föreningens volontärer själva har erfarenheter att komma själv till Sverige.
Maracana beviljades organisationsbidrag från nämnden första gången verksamhetsåret 2020. En del administrativa
delar var bristfälliga i ansökan men förvaltningen föreslog att bevilja ansökan med 50 000 kronor på prov under
förutsättning att Maracana uppvisade en mer ändamålsenlig redovisning i samband med nästa ansökningsperiod.
Därefter har Maracana inkommit med mer fullständiga underlag. Samtidigt menar förvaltningen att underlagen
fortfarande är något bristfälliga och att Maracana behöver arbeta vidare med att förbättra föreningens administration.
Bland annat har föreningen endast en redovisningskonsult och inte en revisor, årsmötet har inte hållits i tid enligt
stadgarna och det framgår inte av det konstituerande styrelsemötet vem som har valts till ordförande.
Sammantaget föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bevilja Maracanas ansökan om organisationsbidrag
med 50 000 kronor för verksamhetsåret 2022. Organisationsbidraget ska gå till föreningens etablerade verksamhet
med psykosocialt stöd, inte till hyreskostnader för målgruppen eller till arbetet med ungdomar utanför Sverige.
Förvaltningen avser att fortsätta med att särskilt följa upp och ge stöd till Maracana under 2022.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:
Besöksadress:

KFUM KIOSK

2020
Beviljat

2021
Beviljat

2022
Söker

2022
Förslag

Betaniaplan 4
211 55 Malmö
www.kfumkiosk.se
802445-3147

50 000
50 000
75 000
50 000
Hemsida:
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
KFUM KIOSK är en förkortning av KFUM Idrott och Social Kunskap. KFUM i sin tur står för Kristlig förening för
Unga Människor, de har en kristen värdegrund men är partipolitisk och religiöst obundna. KIOSK är dock en egen
förening som samarbetar med ett antal skolor i Malmö där de erbjuder hälsofrämjande aktiviteter i grupp eller
helklass på dagtid. Det handlar både om fysisk aktivitet och om samtal kring hälsorelaterade ämnen. Syftet med
aktiviteterna är att sysselsätta barn både fysiskt och psykiskt.
Samarbetet med skolorna är utformat så att KIOSK har hela klasser under ett helt läsår, minst en timme per vecka.
KIOSK uppger att de regelbundet har 13 grupper totalt på de skolor där de samarbetar med.
Under 2022 planerar KFUM KIOSK att fortsätta sitt arbete på de skolor där de har samarbeten. De uppger att de
särskilt kommer att fokusera på att få in fler grupper med särskilda behov i sin verksamhet, exempelvis barn och unga
med funktionsnedsättning. De kommer även att fortsätta ett arbete som de har startat på LSS-boenden. Föreningen
kommer även att fortsätta sitt samarbete med Skåne Stadsmission kring kvinnor och barn på skyddat boende. De vill
även börja vända sig till äldre människor som behöver social kontakt och fysisk rörelse.
Föreningens kostnader består främst av lokalhyra för verksamhetens kontor samt lönekostnader.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:

753 517 kronor
75 000 kronor från kommunstyrelsen
98 610 kronor från fritidsnämnden
25 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN

KFUM KIOSK uppger att de under verksamhetsåret 2020 hade samarbete med Österportskolan, Lindeborgsskolan,
Lindängens särskola, Tornets SU (Särskild Undervisningsgrupp), Burlövs kommun och Svedala kommun. På
Österportskolan hade de sex klasser, på Lindeborgsskolan fyra klasser, på Lindängens särskola en klass samt en grupp
på Tornets SU. Under året hade de även en grupp tjejer i Burlöv. En hade planerat att ha en grupp i Bara men detta
pausades med anledning av pandemin.
Förutom verksamheten på plats i skolorna hade KFUM KIOSK samarbete med Statarmuséet. De arrangerade
utflykter för tio grupper med barn och totalt deltog 125 barn i olika åldrar.
KFUM KIOSK uppger att den del av verksamheten i skolklasser som består av samtal var särskilt värdefull under
pandemin. Barnen hade många frågor om pandemin och samtalen blev en viktig informationskälla.
Största utgiften under 2020 var lönekostnader och förutom medlemsintäkter samt kommunala bidrag erhöll
föreningen medel från Sten K Johnsons Stiftelse.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen menar att föreningen KFUM KIOSK bedriver ett engagerat arbete
gentemot barn och unga på skolor i Malmö. Den metod som KIOSK använder för att arbeta med barn i olika typer
av utanförskap utvärderades under år 2016 av dåvarande Malmö högskola. Utvärderingen visade att metoden är
effektiv gällande förebyggande arbete med barn och unga.
KFUM KIOSK uppger att samarbetet med de skolor där de arbetar är etablerat och välfungerande. När förvaltningen
inför verksamhetsåret 2021 kontaktade några av de verksamheter som KFUM KIOSK samarbetar med bekräftas
denna bild. Under 2020 hade förvaltningen kontakt med stadskontoret eftersom KFUM KIOSK inkom med en
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bidragsansökan till kommunstyrelsen för 2020. Även stadskontoret konstaterade att insatserna är mycket uppskattade
hos såväl elever som lärare (STK-2020-812). Kommunstyrelsen beviljade ansökan med 75 000 kr under 2020 som ett
särskilt verksamhetsstöd med anledning av coronapandemin och föreningen erhåller även en mindre summa från
fritidsnämnden. KFUM KIOSK har dock begränsade möjligheter att beviljas ekonomiskt stöd från Malmö stad
eftersom grundskolenämnden inte har något organisations- eller verksamhetsbidrag.
Sammantaget bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att KFUM KIOSK bedriver ett viktigt förebyggande
arbete gentemot barn och unga i Malmö. Samtidigt kompletterar insatserna snarare skolan än socialtjänsten.
Föreningen har dock fått medel från nämnden under lång tid och utifrån kontinuitetsprincipen föreslår förvaltningen
att bevilja ansökan med 50 000 kronor för verksamhetsåret 2022. Förvaltningen bedömer att en höjning av bidraget
inte är aktuellt och att bidraget ska gå till barn och unga i Malmö.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:
Besöksadress:

Malmö Romska Idécenter
(NYSÖKANDE)
Studiefrämjandet
Ystadsvägen 53 A
214 44 Malmö
www.mric.se
802460-3295

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Ej ansökt
Ej ansökt
140 000
Avslag
Hemsida:
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Malmö Romska Idécenter (MRIC) är en ideell förening som arbetar för att främja romers integration i det svenska
samhället och motarbeta diskriminering. Föreningen vill också vårda romsk kultur, språk och traditioner. Föreningen
är öppen för alla, och är partipolitiskt och religiöst obunden.
MRIC ansöker om organisationsbidrag för sin verksamhet gentemot barn och unga med fokus på läxhjälp och
aktiviteter. Sedan år 2012 har MRIC bedrivit läxhjälp en gång i veckan för romska barn och ungdomar. Läxhjälpen
bedrivs på både svenska och romani. Målgruppen är barn och unga mellan sex och 18 år samt barnens föräldrar.
MRIC uppger att föräldrarnas deltagande är en viktig del i verksamheten eftersom det bidrag till att föräldrar får
bättre möjligheter att fortsätta hjälpa barnen med skolan hemma. Förutom läxhjälpen erbjuder föreningen barn och
unga att åka på utflykter två gånger per månad. Utflyktsmålen kan exempelvis vara Stadsbiblioteket i Malmö, Malmö
Museum, Ystads djurpark eller bio och teater. Efter varje utflykt har föreningen ett samtal där barnen får reflektera
och skriva om sina upplevelser från aktiviteten.
MRIC uppger att det inte är vanligt bland romska föräldrar att ta med sina barn på kulturella aktiviteter. Det beror
enligt föreningen på att det saknas kunskap och ekonomiska förutsättningar. Föreningen vill därför erbjuda barn och
unga sådana upplevelser. Aktiviteterna ska både ge barnen möjlighet att utveckla sitt modersmål och ge dem
möjlighet att ta del av majoritetssamhällets kulturella aktiviteter.
Kostnaderna för läxhjälpen och utflykter för barn och unga består främst av lönekostnader, aktivitetskostnader och
kostnader för mellanmål. MRIC har bidrag från Institutet för språk och folkminnen, Kulturrådet samt Skolverket
avseende denna verksamhet.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
329 418 kronor
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
18 216 kronor från fritidsnämnden
nämnd i Malmö stad under 2020:
Under 2020 var MRIC tvungen att ställa in ett antal aktiviteter på grund av pandemin men bedrev verksamheten
gentemot barn och unga i stort sett utan uppehåll.
Läxhjälpen bedrevs en gång per vecka tillsammans med barn och deras föräldrar. Vanligtvis sker detta i
Studiefrämjandets lokaler men från och med mars stängde Studiefrämjandet sina lokaler med anledning av pandemin.
För att fortsätta erbjuda läxhjälp delade två lärare på barngruppen så att den skulle bli mindre och hade därefter
läxhjälpsaktiviteter i sina hem.
Förutom läxhjälpen fortsatte föreningen att erbjuda revitalisering regelbundet under pandemin. Revitaliseringen
syftade till att ge romska barn och unga förutsättningar för att kunna ha kvar sitt modersmål samt att utveckla sin
språkförmåga generellt.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Malmö Romska Idécenter bedriver en väletablerad läxhjälp för
barn och unga och att föreningen har ett högt förtroende hos målgruppen. Förvaltningen ser positivt på att
verksamheten även inkluderar vårdnadshavare i läxhjälpen.
Malmö Romska Idécenter mottog tidigare organisationsbidrag från arbetsmarknads- och socialnämnden under flera
år. Inför verksamhetsåret 2020 och 2021 skickade föreningen inte in någon ansökan. Nu har föreningen återigen
ansökt. Förvaltningen har i tidigare ärenden konstaterat att det är få barn ur föreningens målgrupp som studerar
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vidare efter högstadiet och mycket få går ut gymnasiet. Arbetsmarknads- och socialnämndens bidrag för verksamhet
inom det sociala området omfattar dock inte verksamhet med läxhjälp eftersom förvaltningen bedömer att det
kompletterar skolan och inte arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden. Detsamma gäller för de
kulturaktiviteter som Malmö Romska Idécenter erbjuder målgruppen, förvaltningen bedömer att dessa snarare
kompletterar Malmö stads kulturverksamheter än nämndens verksamheter.
Innan beviljades föreningen bidrag för verksamheten eftersom organisationer som tidigare har beviljats bidrag ska ges
möjlighet till fortsatt bidragsgivning under förutsättning att det inte framkommer nya omständigheter som motiverar
en förändring av beviljade medel, enligt nämndens riktlinjer. Eftersom Malmö Romska Idécenter inte har sökt på två
år har förvaltningen behandlat ansökan inför 2022 som en nysökande organisation.
Sammantaget bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att den verksamhet som Malmö Romska Idécenter
ansöker om organisationsbidrag till inte kompletterar arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden i
tillräckligt stor utsträckning. Förvaltningen föreslår därför att avslå föreningens ansökan om organisationsbidrag inför
verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen

2020

2021

2022

2022

Malmö Tigers Wrestling
Beviljat
Beviljat
Söker
Förslag
(NYSÖKANDE)
Besöksadress:
Von rosens väg 42
214 20 Malmö
Ej ansökt
Ej ansökt
250 000
Avslag
Hemsida:
https://www.malmotigers.se/
Organisationsnummer 846001-4189
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Malmö Tigers Wrestling är en förening i Rosengård som har bedrivit verksamhet sedan år 1975. Målgruppen är unga
mellan sex och 24 år som bor i Rosengård och som är i riskzon för kriminalitet och drogmissbruk. Föreningens syfte
är att bedriva idrott så att den utvecklar människor positivt, både fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Malmö Tigers
vill erbjuda positiva förebilder och en meningsfull idrottslig sysselsättning för föreningens medlemmar. Verksamheten
ska bygga på social gemenskap och gott kamratskap samt ta avstånd från doping, kriminalitet, våld och narkotika.
Organisation:

Inför verksamhetsåret 2023 planerar Malmö Tigers att starta upp ett nytt verksamhetsområde. Verksamheten syftar
till att utbilda unga i demokrati, jämställdhet, jämlikhet, rasism, alkohol, droger, hälsa med mera. Utbildningarna ska
ge unga kunskap om hur samhället är uppbyggt och främja förtroendet för det svenska samhället. Rent praktiskt ska
utbildningarna genomföras cirka två gånger per vecka under sammanlagt 30 veckor. Under 2023 ska två grupper
kunna gå utbildningen. Efter genomförd utbildning blir deltagarna diplomerade och ska fungera som ambassadörer,
de ska själva kunna hålla i vissa delar av utbildningen för andra ungdomar.
Inför 2023 planerar Malmö Tigers att erbjuda barn och unga ett återkommande sommarläger. Sommarlägret ska vara
över en helg och cirka 30 barn kommer att kunna delta. Syftet med lägret är att ge barnen möjlighet att ha roligt
tillsammans i naturen.
Malmö Tigers ansöker om organisationsbidrag för en tjänst på 50%. Den anställda ska jobba med den nya
verksamheten och kommer att ansvara för att hålla i utbildningar som föreningens medlemmar kan delta i efter sina
träningspass. Den anställda kommer också att samverka med andra aktörer i området för att kunna utöka
deltagarantalet i utbildningen samt arbeta uppsökande gentemot ungdomar. Andra kostnader som föreningen
planerar för 2023 är utgifter för läger, föreläsare och licenser.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
179 000 kronor
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
Nej
nämnd i Malmö stad under 2020:
Under 2020 erbjöd Malmö Tigers träning fyra dagar i veckan: måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar. Året
innebar ett minskat antal tränare, bland annat slutade föreningens barntränare. En ny barntränare är på plats och
Malmö Tigers uppger att de kommer att titta vidare på utvecklingen av antal tränare och ledare.
Malmö Tigers arbetade under 2020 med att få igång en föräldragrupp som syftar till att fungera som en länk mellan
föräldrar och deras barn samt styrelsen. Föreningen uppger att det i dagsläget finns en fungerande föräldragrupp.
Under året fortsatte Malmö Tigers med ett pågående samarbete med Jägersro Center. Samarbetet innebär att Malmö
Tigers har uppvisning på Jägersro Center.
Coronapandemin medförde att Malmö Tigers var tvungna att ställa in en del träning vilket gjorde att föringen tappade
medlemmar och fick ett svårare ekonomiskt läge. Kostnaderna för tränare kvarstod medan antal ungdomar som
kunde delta på träningspassen var tvunget att minskas. Verksamheten finansierades till största del av kommunala
bidrag, statligt aktivitetsstöd samt sponsorsintäkter.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Malmö Tigers möter ett stort antal barn och unga genom sin
etablerade idrottsverksamhet. De vill nu utöka det sociala arbetet vilket förvaltningen ser positivt på.
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Malmö Tigers uppger att de har möjlighet att nå en målgrupp med låg kunskap eller tilltro till myndigheter och att
föreningen kan bidra till att öka kunskapen och förtroendet. De samarbetar även med andra idrottsföreningar kring
socialt arbete. Enligt föreningens stadgar har föreningen ett aktivt arbete med jämlikhet och i planeringen för den nya
verksamheten har Malmö Tigers en ambition att utbilda personal och tränare så att de har relevant kompetens i frågor
som rör tillgänglighet och inkluderingsarbete. De planerar vidare att utvärdera den nya verksamheten löpande genom
både enkäter och intervjuer och att målgruppen själva ska ha en stor delaktighet i verksamhetens utveckling.
Förvaltningen bedömer dock att Malmö Tigers verksamhet med demokrati och värdegrund inte har startat än. Enligt
nämndens riktlinjer för organisationsbidrag inom det sociala området ska verksamheter som mottar bidrag ha funnits
i minst ett år och ha relevant dokumentation för detta. Förvaltningen har inte sett någon information om föreningens
verksamhet med demokrati och värdegrund i verksamhetsberättelsen för 2020. I samtal med Malmö Tigers
framkommer att även om föreningen arbetar med att erbjuda social gemenskap för verksamhetens deltagare så
arbetar de inte strukturerat med dessa frågor i dagsläget.
Sammantaget bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att Malmö Tigers är en förening med en etablerad
idrottsverksamhet. Verksamheten har goda förutsättningar att utveckla det sociala arbetet men eftersom arbetet
fortfarande är i uppstartsfasen och vänder sig till en generell målgrupp bedömer förvaltningen att verksamheten inte
uppfyller arbetsmarknads- och socialnämndens krav för bidrag inom det sociala området. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen föreslår därför att avslå Malmö Tigers ansökan inför verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen

2020

2021

2022

2022

Maskrosbarn
Beviljat
Beviljat
Söker
Förslag
(NYSÖKANDE)
Besöksadress:
Ahlmansgatan 5
214 27 Malmö
Ej ansökt
Ej ansökt
200 000
100 000
Hemsida:
www.maskrosbarn.org
Organisationsnummer 802434-6846
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Föreningen Maskrosbarn har funnits sedan år 2005. Föreningens ändamål är att ge stöd till ungdomar 13 till 19 år
som har en förälder med missbruk, psykisk ohälsa eller som blir utsatta för våld i familjen. Föreningen ska på olika
sätt informera om vilka konsekvenser den utsattheten ger och verka för att öka kunskapen om hur missbruk, psykisk
ohälsa och våld påverkar barns uppväxt.
Organisation:

Verksamheten består av två delar: stödverksamhet för barn och unga samt opinionsarbete. Föreningen uppger att
arbetet bygger på tre grundprinciper: frivillighet, identifikation och långsiktighet. De ungdomar som deltar i
verksamheten har själva valt att söka stöd och allt stöd är kostnadsfritt. Stödverksamheten består av flera olika delar
så som coachprogram, gemensamma träffar, stödsamtal, chatt samt lov- och helgläger.
På lång sikt vill Maskrosbarn förbättra den psykiska hälsan och öka självkänslan hos målgruppen, ge målgruppen fler
strategier för riskbeteenden, att målgruppen ska få högre framtidstro och fler trygga relationer till vuxna samt ett
större nätverk av positiva relationer.
Maskrosbarn startade verksamhet i Malmö under våren 2020 och verksamheten omfattas av fyra stödprogram:
1. Ungdomsgård varje torsdag kl. 16 till 21 (planerar cirka 40 träffar under 2022). Syftet med verksamheten är
att ungdomarna ska få känna gemenskap och samhörighet, få andrum från sin hemsituation, få nya sunda
vänskapsrelationer samt känna trygghet i relationen till personalen.
2. Stödsamtal hos kurator som syftar till att ge ungdomarna möjlighet att sätta ord på tankar och känslor, få
hjälp att se sina egna behov och möjligheter samt få hjälp att hitta stöd vidare.
3. Barnombud där ungdomar kan få stöd i kontakten med socialtjänsten eller andra myndigheter. Verksamheten
syftar till att ungdomen ska få kunskap om sina rättigheter och hjälp att hävda dessa, att ungdomen ska få en
trygg vuxen som kan närvara vid svåra möten och att ungdomen ska få hjälp att ta kontakt och samordna
kontakter med myndigheter.
4. Sommaraktiviteter inklusive en övernattning
Maskrosbarn har lokaler på Södervärn. Under 2022 planerar föreningen att ha tre heltidsanställda i Malmö: en
verksamhetsansvarig samt två socionomer. De kommer även att ha 13 timanställda och volontärer. Under 2022 och
2023 kommer verksamheten i Malmö att fokusera på fortsatt etablering av stödverksamheten, starta upp föreningens
coachprogram samt fortsätta bedriva dialog med Region Skåne och Malmö stad angående samarbeten och
ekonomiskt stöd.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
2 024 000 kronor
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
Nej
nämnd i Malmö stad under 2020:
Maskrosbarn uppger att 2020 innebar en ökad utsatthet hos föreningens målgrupp. Många ungdomar har tvingats
vara hemma mer när skolorna har haft distansundervisning och fritidsaktiviteter har ställts in. Maskrosbarn uppger att
skolan ofta är den plats där målgruppen känner sig tryggast medan hemmet är den plats där de har det som jobbigast.
För att kunna fortsätta med stödverksamheten under pandemin ställde Maskrosbarn om verksamheten på flera sätt.
Stödverksamheten utökades genom att öka öppettider för chatten, arrangera ungdomsgården till digitala mötesplatser
och lägerveckor blev till sommarträffar så att barn och unga kunde ses i mindre grupper. De lanserade även ett nytt
stöd: digitala kuratorer. Det fanns ett stort intresse för de digitala kuratorerna och därför kommer Maskrosbarn att
fortsätta med detta även under 2021. Maskrosbarn uppger att det digitala stödet har visat sig ha en del fördelar, bland
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annat eftersom det innebär en låg tröskel för barn och unga att söka hjälp samt ger barn och unga möjlighet att få
hjälp oavsett var i landet de bor.
Under början på 2020 startade Maskrosbarn upp sin verksamhet i Malmö. Ungdomsgården hade totalt 30 träffar
under året där 27 ungdomar deltog. Maskrosbarn uppger att flera ungdomar i Skåne kände till föreningen redan innan
de öppnade upp i Malmö. Under året utbildades sju volontärer och elva ungdomar deltog i tre till tio stödsamtal hos
kurator. Fem ungdomar har fått stöd från barnombud och Maskrosbarn har utbildat sex coacher varav två av dem
har blivit matchade med var sin ungdom i samarbete med socialtjänsten. Förutom stöd till målgruppen har
föreningens verksamhet i Malmö även hållit i föreläsningar, workshops och presentationer samt deltagit på
samverkansmöten med andra aktörer som möter målgruppen. Pandemin medförde att en del aktiviteter ställdes in
medan andra hölls digitalt.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att föreningen Maskrosbarn driver ett strukturerat och angeläget
arbete med barn och unga som har en förälder med missbruk, psykisk ohälsa eller som blir utsatta för våld i familjen.
Maskrosbarn uppger att de utvärderar verksamhetens stödinsatser utifrån en process som fokuserar på individens
reflektioner kring sin situation och sina känslor. Förvaltningen menar att detta arbete är välorganiserat. Förvaltningen
bedömer vidare att Maskrosbarn uppvisar ett aktivt arbete med jämställdhet och barnrätt. Bland annat arbetar de med
att försöka nå mer till pojkar eftersom 65% till 70% av deltagarna i stödverksamheten i dagsläget är tjejer och all ny
personal en utbildning i jämställdhet, normkritik och diskriminering. Vidare identifierar sig all personal som arbetar
med föreningens stödjande verksamhet själva som maskrosbarn.
Maskrosbarn etablerade sin verksamhet i Malmö under våren 2020. På kort tid har verksamheten upparbetat ett
samarbete med socialtjänsten. Maskrosbarn har börjat erbjuda en öppenvårdsinsats i form av ett coachprogram som
beviljas på bistånd från socialtjänsten. Under 2021 beviljades två ungdomar denna insats.
Maskrosbarn saknar lokalförening i Malmö, arbetet drivs av en nationell organisation med en nationell styrelse.
Verksamheter som mottar nämndens organisationsbidrag inom det sociala området ska drivas i Malmö och för
personer som vistas i Malmö. Undantag kan dock göras om en riksorganisation eller liknande har verksamhet som är
tydligt avgränsad från övrig verksamhet, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt samt väletablerad i Malmö.
Förvaltningen bedömer att Maskrosbarn kompletterar nämndens verksamhet för barn och unga mycket väl samt
uppfyller nämndens övriga krav avseende bidrag inom det sociala området. Maskrosbarn har inkommit med en
kompletterande dokumentation som är avgränsad från riksorganisationens redovisning av verksamhet och ekonomi.
Sammantaget föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bevilja Maskrosbarn med 100 000 kronor i
organisationsbidrag för verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
2020
2021
2022
2022
RFSL Malmö
Organisation:
Beviljat
Beviljat
Söker
Förslag
Besöksadress:
Stora Nygatan 18
Hemsida:
www.malmo.rfsl.se
350 000
350 000
594 000
350 000
Organisationsnummer 846001-3413
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
RFSL Malmö syftar till att möta behoven inom Malmös hbtqi-community. Nuvarande verksamheter består av
regelbundna medlemsmöten, föräldragrupp för queera föräldrar, seniorverksamhet för äldre hbtqi-personer, radiooch podd-produktion, Newcomers för asylsökande och nyanlända, gruppverksamhet för queerfeminister, asexuella
samt aromantiska, informatörsverksamhet för vuxna och ungdomar samt café och pub för medlemmar. Radion
sänder varje onsdag. Newcomers har träffar två gånger per vecka med socialt och juridiskt stöd samt språkkafé.
Seniorerna ses på söndagar, och föreningen har öppen fika för allmänheten kontinuerligt två gånger i veckan. RFSL
Malmö håller paneldiskussioner och workshops för lyfta fler intressen och informera målgruppen och allmänheten.
Föreningen uppger att bidraget möjliggör att upprätthålla en mer långsiktigt hållbar verksamhet då föreningen kan ha
anställda. De anställda arbetar som verksamhetsutvecklare och ger stöd till projekt, anordnar event i större skala,
binder kontakter med andra organisationer, administrerar och utvecklar hemsidan och håller informationskanalerna
uppdaterade. De håller verksamheten igång när de ideellt engagerades tid inte räcker till, och har visat sig vara
avgörande för att utöka verksamheten.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
736 409 kronor
175 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
Föreningen har bedrivit en omfattande verksamhet under året trots covid-19. Vissa träffar har genomförts med ett
mindre antal deltagare och vissa aktiviteter har genomförts digitalt eller utomhus. Föreningen har utvecklat sina
digitala kanaler och skapat poddar för att nå ut till fler.
Förvaltningens bedömning
RFSL Malmö är en viktig aktör i att skapa sociala mötesplatser för Malmös hbtqia + personer i alla åldrar vilket bidrar
till att förbättra den psykiska hälsan och välbefinnandet hos målgruppen. Föreningar som RFSL är viktiga för att
skapa ett öppet och demokratiskt samhälle och stärka marginaliserade gruppers tillgång till sina mänskliga rättigheter
och motverka diskriminering.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att RFSL Malmös verksamhet inte huvudsakligen vänder sig till de
verksamhetsområden som nämnden beviljar organisationsbidrag inom det sociala området till. I nämndens riktlinjer
för bidraget står att det ska finnas en kontinuitet i bidraget för att ge en långsiktighet i stödet, förvaltningen föreslår
därför inte avslag på en ansökan för en förening som har mottagit bidrag under en längre tid utan att först ha en
dialog med föreningen. Föreningen söker medel för att kunna betala löner till anställda som kan bidra till att hålla
ihop verksamheten. I samtal med förvaltningen har RFSL Malmö uttryckt behov av ökat stöd från Malmö stad
eftersom de inte har beviljats något bidrag från Länsstyrelsen TIA medel för 2021, ett stöd som de har fått under ett
antal år. Förvaltningen föreslår att RFSL Malmö beviljas samma summa i bidrag för 2022 som för 2021 för att inte
riskera att drabbas av ytterligare ekonomiska svårigheter men ser att föreningen behöver hitta andra sätt att bekosta
och utveckla verksamheten framöver.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att RFSL Malmö beviljas 350 000 kronor i organisationsbidrag för
verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:

Rädda barnens
lokalförening i Malmö

Besöksadress:

Ledebursgatan 5
211 55 Malmö
802514-8282

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

100 000
100 000
250 000
100 000
Hemsida:
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Rädda barnens lokalförening i Malmö har tre huvudsakliga målgrupper för sin verksamhet: nyanlända barn i
migration, barn i hemlöshet och barn som har upplevt våld. Bidraget som föreningen ansöker om ska användas ska
användas för att ge barn ur de tre målgrupperna en meningsfull fritid. De aktiviteter som Rädda barnens
lokalförening erbjuder barnen ska även bidra till att stärka barnen i den utsatta situation som de befinner sig i.
Arbetet sker genom ett antal verksamheter. Sedan ett antal år tillbaka har Rädda barnens lokalförening erbjudit
aktiviteter för barnfamiljer som bor i tillfälliga boendelösningar på Mosippan och i modulbostäderna på Kirsebers IP.
Arbetet vänder sig både till barn i skolåldern och yngre barn. Verksamheten går under namnet Vandrarens
glädjegrupp. Rädda barnens regionkontor arbetar även med detta genom en projektledare som är anställd på halvtid
för att samordna arbetet, säkerställa rutiner, rekrytera volontärer, utvärdera aktiviteterna och kontakta
samarbetspartners. Rädda barnens lokalförening står för volontärer och det ideella arbetet.
Lokalföreningen driver även verksamheten Pusselbiten som vänder sig till barn som har upplevt våld i hemmet. Syftet
med verksamheten är att erbjuda stärkande aktiviteter i en trygg och harmonisk miljö gentemot barn som har utsatts
för eller bevittnat våld. Aktiviteterna genomförs tillsammans med barnens vårdnadshavare och sker i samarbete med
skyddade boenden.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
788 173 kronor
Totala intäkter 2020:
50 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
Under verksamhetsåret 2020 drev Rädda barnens lokalförening ett antal verksamheter för föreningens tre
huvudsakliga målgrupper: nyanlända barn i migration, barn i hemlöshet och barn som har upplevt våld.
Föreningen arbetade med att erbjuda aktiviteter för barnfamiljer på Mosippan. Under sommaren 2020 avslutades ett
projekt som tidigare hade drivits av Rädda barnens regionkontor. Ur projektet har tre inriktningar skapats: språkcafé,
barnaktiviteter för yngre barn med lek och spel samt läxhjälp för barn i skolåldern. Rädda barnens lokalförening höll
igång verksamheten under hösten 2020 med nödvändiga begränsningar och anpassningar med anledning av
pandemin.
I verksamheten Pusselbiten för barn som har upplevt våld samarbetade Rädda barnens lokalförening med
Kvinnojouren Öresund och kvinnojouren FemCenter. Ett tiotal volontärer turades om att genomföra träffarna där en
eller ett par familjer deltog. Aktiviteter som genomfördes var bakning, pussel, spel, pyssel, bordtennis, sagor och
lekplatsbesök.
Förutom ovanstående verksamheter arrangerade även Rädda barnens lokalförening läxhjälp tillsammans med lokala
samarbetspartners i Rosengård, språkcafé på Kirseberg samt mottog medel för att arbeta med unga i hemlöshet
tillsammans med ett antal andra idéburna organisationer.
Föreningen uppger att verksamheten drabbades hårt av pandemin. Från mitten på mars till början på hösten var en
stor del av arbetet pausat. Därefter startades en del aktiviteter upp fast med begränsningar, andra aktiviteter pausades
i perioder. Föreningen kunde inte heller genomföra introduktionsträffar för nya volontärer.
Förvaltningens bedömning
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Rädda barnens lokalförening bedriver ett strukturerat arbete
för barns rättigheter i Malmö med fokus på barn som växer upp i utsatthet. Rädda barnen arbetar med vad de kallar
för barnvänliga platser där barn ges möjlighet att vara barn. Samtliga volontärer genomgår Rädda barnens
volontärutbildning.
Inför 2020 beviljades Rädda barnens lokalförening organisationsbidrag för verksamheten Vandrarens Glädjegrupp
samt för en anställning (ASN-2019-264). Året innebar dock svårigheter för både Vandrarens glädjegrupp och
möjligheterna för en anställning. Rädda barnen har i samtal med förvaltningen uppgett att Vandrarens glädjegrupp
påverkades av att föreningen hade en ny styrelse i början av året och när den nya styrelsen kom in i arbetet medförde
coronapandemin att arbetet med volontärer stannade av. Enligt Rädda barnen har arbetet nu kommit igång i större
utsträckning och efterfrågan är stor. Gällande anställningen menade Rädda barnens lokalförening att de saknade
möjligheter att stå för arbetsgivaransvaret. Rädda barnens regionkontor erbjöd sig att ansvara för anställningen men
eftersom regionkontoret och lokalföreningen är två organisationer med olika organisationsnummer bedömde
förvaltningen att detta inte var möjligt.
Utmaningarna under 2020 medförde att Rädda barnens lokalförening inte hade möjlighet att använda hela det
beviljade beloppet. I samband med beslut om bidragsfördelningen 2021 gav förvaltningen Rädda barnen tillåtelse att
använda bidraget för 2020 även under 2021. Förvaltningen ser positivt på att Rädda barnen regelbundet har
uppdaterat förvaltningen om läget och varit transparenta med såväl utmaningar som framgångar.
Sammantaget föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bevilja ansökan om organisationsbidrag för
verksamhetsåret 2022 med 100 000 kronor.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:
Besöksadress:

Stiftelsen Skåne
Stadsmission – Unga
forum
Malmgatan 1
211 32 Malmö
www.skanestadsmission.se
846004-8716

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

100 000
150 000
1 032 000
150 000
Hemsida:
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Stiftelsen Skåne Stadsmission ansöker om organisationsbidrag till sin verksamhet Unga Forum. Unga Forum arbetar
med socialt utsatta barn och unga upp till 25 år samt med vårdnadshavare till barn under 18 år som lever i någon
form av utsatthet i Malmö. Det kan röra sig om hemlöshet, ekonomisk utsatthet, psykisk ohälsa,
beroendeproblematik, osäker migrationsrättslig status eller våld i nära relation inklusive hedersrelaterat våld och
förtryck.
Unga Forum har öppet fem dagar i veckan, året om. Verksamheten består av ombudsmannaskap, social och juridisk
rådgivning, samtalsstöd och läxstöd. Verksamheten kan också tillgodose basbehov genom kläder, måltider eller
matkassar. Rådgivningen har drop-in en förmiddag per vecka och övriga vardagar kan individuella möten bokas. I
rådgivningsverksamheten kan deltagarna få stöd i bland annat att söka bostad eller i kontakt med myndigheter. En
eftermiddag i veckan är det öppen verksamhet för personer 13 till 20 år och som identifierar sig som tjejer. En annan
eftermiddag i veckan är det öppet för unga vuxna 18 till 25 år. I samband med dessa tillfällen erbjuds läxstöd, sociala
aktiviteter och workshops. Varannan fredag anordnar Unga Forum sociala aktiviteter och gemensam måltid för
barnfamiljer.
Unga Forum uppger att de möter allt fler som lever i strukturell hemlöshet och i svår fattigdom eller matfattigdom.
Medarbetare gör orosanmälningar vid behov och arbetar med motiverande stödsamtal i syfte att uppnå förändring för
barn och unga som lever under osäkra förhållanden. Många gånger är behovet av stöd akut och personal behöver
ställa om i stunden för att kunna hjälpa till utifrån de förutsättningar som finns. I spåren av coronapandemin har
exempelvis den psykiska ohälsan hos barn och unga ökat.
Unga Forum ska under 2022 fortsätta tillgodose basbehov av mat (en social matbutik kommer att öppnas under
hösten 2021 och därtill kommer 50 kassar med kostnadsfri mat delas ut varje vecka) och kläder samt bistå med
långsiktigt socialt och juridiskt stöd utifrån målgruppens behov.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:

6 457 111 kronor (Unga Forum)
75,8 miljoner kronor (Hela Skåne Stadsmission)
Kommunstyrelsen (avser totalt bidrag till Skåne Stadsmission)
• 400 000 kr (STK-2020-716)
• 2 000 000 kr fördelat lika mellan Skåne Stadsmission och
Fryshuset i Malmö (STK-2020-716)
Arbetsmarknads- och socialnämnden (avser totalt bidrag till
Skåne Stadsmission)
• 1 250 000 kronor i organisationsbidrag för Café David
(ASN-2019-264)
• 2 500 000 kr IOP Crossroads
(ASN-2019-14612)
• 2 590 000 kr IOP Värmestuga vuxen 191201 till 200415
(ASN-2019-14616)
• 2 000 000 kr i stärkt stöd med anledning av covid-19
(ASN-2020-13704)

Under verksamhetsåret 2020 bedrev Unga Forum verksamhet gentemot barn, unga och föräldrar som lever i utsatthet
på många sätt. I den öppna verksamheten tillgodosåg Unga Forum deltagarnas grundläggande behov av till exempel
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mat och kläder. I den öppna verksamheten kunde besökarna även ta del av läxstöd och familjeträffar. Under året
hade den öppna verksamheten totalt 3 091 besök och verksamheten genomförde 203 läxhjälpstillfällen.
Unga Forum erbjöd stödsamtal, ombudsverksamhet och rådgivning. På grund av pandemin var verksamheten
tvungen att begränsa familjeträffarna och den öppna verksamheten. Under våren och sommaren planerade de
familjeträffar utomhus, men dessa fick sedan ställas in och begränsas till enskild rådgivning via telefon eller bokade
möten. Samtliga ungdomsträffar genomfördes dock. Under året hade Unga Forum 210 juridiska rådgivningstillfällen
och 795 stödsamtal/ombud. Totalt delades 3 768 matkassar ut och vid jul delade verksamheten ut julklappar och
julmat till 174 familjer samt nådde 628 barn och ungdomar. Under sommaren åkte personal och 38 deltagare, varav
25 barn, på ett tredagars läger med två övernattningar på en kursgård i Skåne.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har ett stort förtroende för den verksamhet som Skåne Stadsmission
bedriver genom Unga Forum. Förvaltningen bedömer att det finns en stor kompetens inom Unga Forum att möta
och ge stöd till barn och unga samt vårdnadshavare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer. I verksamheten finns
kunskap inom såväl socialt arbete som migrations- och socialrätt. Förvaltningen ser positivt på att Unga Forum både
erbjuder akut stöd och arbetar långsiktigt för att bidra till att människor ska få en mer trygg livssituation ur ett
långsiktigt perspektiv.
Förvaltningen menar att Unga Forum bedriver en bred samverkan med fokus på målgruppen. Unga Forum
samarbetar med såväl myndigheter som andra idéburna organisationer. Unga Forum uppger att de arbetar aktivt med
att uppmärksamma attityder, värderingar och normer med syfte att Unga Forum ska vara en trygg plats för alla
oavsett könsidentitet, ålder, sexuell läggning och bakgrund. Unga Forum utvärderar årligen verksamheten genom
deltagarundersökning och intervjuer, det finns även anonyma förslagslådor i verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Unga Forum bedriver en omfattande verksamhet, både när det
gäller det akuta stödet till unga och familjer i utsatthet samt det mer långsiktiga arbetet. Verksamheten vänder sig till
allt från yngre barn och deras familjer samt till unga vuxna och ensamkommande barn och unga. Verksamheten fick
tidigare organisationsbidrag under flera år men ansökte inte på ett antal år. Inför verksamhetsåret 2020 inkom Skåne
Stadsmission med en ansökan avseende Unga Forum igen. Skåne Stadsmission är en stiftelse och inte en ideell
förening men eftersom förvaltningen bedömer att verksamheten är synnerligen angelägen och väletablerad i Malmö.
Sammantaget bedömer förvaltningen att Unga Forum har ett större finanseringsbehov än vad som är möjligt för
förvaltningen att föreslå inom budgetramen för nämndens organisationsbidrag. Förvaltningen föreslår att bevilja
ansökan med 150 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:

Vi som förlorat barn VSFB

Besöksadress:

Stensjögatan 1
217 65 Malmö
www.vsfb.se

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

20 000
20 000
59 200
20 000
Hemsida:
Organisationsnummer 802443-6662
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Föreningen VSFB (Vi som förlorat barn) söker medel för sin verksamhet i Malmö som drivs helt ideellt. Föreningens
syfte är att ge stöd till föräldrar och syskon som förlorat barn eller syskon genom dödsfall, att upprätta gemenskap
och stöd i mötet med människor i samma situation samt informera olika insatser i samhället om föreningen och ge
vägledning om hur anhöriga bör bemötas vid förlusten av ett barn. Verksamhetens målgrupp är föräldrar och syskon
som har förlorat barn eller syskon oavsett ålder på barn eller dödsorsak. Målgruppen är också anhöriga till de
drabbade familjerna samt syskon som är under 18 och som deltar på föreningens familjeträffar.
VSFB arrangerar samtalsträffar för målgruppen. Träffarna sker både fysiskt i en lokal som föreningen hyr av
Stadionkyrkan i Malmö samt digitalt. De sker på svenska och kan även ske på engelska, föreningen har en medlem
som kan översätta på arabiska. Tre till fyra stödpersoner deltar i samtalsträffarna och en stödperson stöttar
målgruppen genom en facebookgrupp. Föreningen arrangerar även familjeträffar cirka fem gånger per år. På
familjeträffarna har de bowling, grillning, minnesgudstjänst samt sommarträffar med utomhusaktiviteter. Två gånger
per år arrangeras blomsterbindning till gravdekorationer. En gång i månaden erbjuds en skrivarcirkel där deltagarna
får möjlighet att beskriva sina erfarenheter och sin situation. Varje år har föreningen fyra styrelsemöten.
VSFB uppger att deras verksamhet är ett viktigt forum för målgruppen eftersom det är en komplicerad sorg att
förlora ett barn. Sorgen kan medföra stora svårigheter för individen så som dålig fysisk hälsa, depressioner, självmord,
missbruk och utanförskap. Omgivningen har ofta en dålig förståelse kring både krisbearbetningen,
sorgebearbetningen, att familjernas sorg är livslång. Allt detta gäller även syskonen som har behov att få prata i sin
grupp utan föräldrar. Syskon vill ofta inte belasta föräldrarna. Medlemmarna ges möjlighet att träffa andra i samma
situation.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
31244 kronor
Totala intäkter 2020:
10 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
Under verksamhetsåret 2020 genomförde VSFB ungefär hälften av sina planerade aktiviteter. VSFB uppger att
pandemin medförde en stor oro för föreningens medlemmar. Många kände oro för att syskon skulle bli allvarligt
sjuka i covid-19 vilket innebar en stor stress för målgruppen som redan har förlorat ett barn eller ett syskon.
Många av föreningens planerade aktiviteter ställdes in, så som skrivarstuga och fysiska träffar för handledare hos
VSFB i Göteborg. Däremot fortsatte föreningen att erbjuda samtalsträffar regelbundet under året, en del av dessa
fysiskt och en del digitalt. De digitala träffarna möjliggjorde för fler att delta, exempelvis deltog föreningen i nationella
träffar där endast några få har kunnat delta tidigare. VSFB menar att de kommer att fortsätta erbjuda digitala träffar
till viss del för att vara tillgängliga för fler. Föreningen satsade även på att erbjuda fler sommarträffar, hälften av dessa
var för hela familjer. Träffarna bestod bland annat av grillning, promenader och bangolf. Föreningens ordförande
träffade även några medlemmar utomhus enskilt.
Liksom flera andra organisationer med verksamhet inom det sociala området erhöll VSFB ett stärkt stöd från
nämnden med anledning av covid-19. Föreningen hade inte möjlighet att använda hela beloppet och kommer att
fortsätta använda det till aktiviteter under 2021 och 2022. De största utgifterna under 2020 var aktivitetskostnader.
Förvaltningens bedömning
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att föreningen VSFB erbjuder sina medlemmar ett långsiktigt och
betydelsefullt stöd. Att stödet är långsiktigt är viktigt eftersom många som har förlorat ett barn eller syskon behöver
hantera och bearbeta sin sorg hela livet.
Förvaltningen menar att VSFB bedriver en etablerad verksamhet i Malmö. Föreningen har en ordnad ekonomi och
organisation där styrelsen träffas regelbundet. Föreningen har uppmärksammat behovet av att tillgängliggöra sin
verksamhet för fler, så som Malmöbor som talar ett annat språk än svenska och för pappor. I dagsläget samtalar de
på svenska och engelska samt har en medlem som kan översätta på arabiska. Engelska räcker dock inte för en del
familjer enligt föreningen.
Sammantaget bedömer förvaltningen att VSFB bedriver ett förebyggande arbete gentemot människor som befinner
sig i eller riskerar att hamna i utsatthet. Förvaltningen bedömer emellertid att föreningen inte bedriver riktade insatser
inom nämndens prioriterade verksamhetsinriktningar. Mot bakgrund av att VSFB har fått organisationsbidrag under
en längre tid och har nämnden som enda bidragsgivare föreslår förvaltningen att bevilja ansökan om
organisationsbidrag med 20 000 kronor för den lokala verksamheten i Malmö.
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