Bilaga 1: Ansökan om organisationsbidrag inom
missbruks- och hemlöshetsområdet verksamhetsåret 2022
Innehåll
Det fria sällskapet Länkarna Malmö ....................................................................................... 2
FMN – Föräldraföreningen mot narkotika ............................................................................. 4
Gatans Lag FF........................................................................................................................... 6
Juridikcentrum .......................................................................................................................... 8
Kamratföreningen Comigen..................................................................................................... 9
Kamratföreningen NU ............................................................................................................ 11
Malmökretsen av Svenska Röda Korset ................................................................................ 12
Noaks Ark Mosaik NYSÖKANDE ....................................................................................... 14
Qvinnoqulan ............................................................................................................................ 16
RFHL Malmö.......................................................................................................................... 18
RFSU Lokalavdelning Malmö/Lund .................................................................................... 20
Räddningsmission – International Church........................................................................... 22
Stiftelsen Skåne Stadsmission – Café David ......................................................................... 23
Somalilandsförening i Malmö ................................................................................................ 25
Spelberoendes Förening i Malmö .......................................................................................... 27
Svenska Kyrkan - Mariakyrkan .............................................................................................. 29

1

Uppgifter om organisationen
Organisation:

Det fria sällskapet
Länkarna Malmö

Besöksadress:

Åmålsgatan 5
214 31 Malmö
www.lankarnamalmo.se
802446-3401

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

475 000
475 000
560 000
475 000
Hemsida:
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Det fria Sällskapet Länkarna i Malmö har som ändamål att hjälpa människor med alkohol- och drogberoende att leva
ett nyktert, drogfritt och meningsfullt liv.
Verksamheten ska enligt föreningen genomsyras av gemenskap och social samvaro. Det fria sällskapet Länkarna
menar att många människor som har levt i missbruk saknar självförtroende, detta kan stärkas när man blir delaktig i
en gemenskap tillsammans med andra som har liknande erfarenheter. Medlemmar som har lyckats med sin nykterhet
kan visa vägen framåt för nya medlemmar. Föreningen beskriver att alla medlemmar har sin historia, ibland går det
fort och bland tar det lite längre tid innan individen hittar rätt. Medlemmarna skapar tillsammans en trevlig atmosfär
och hjälper varandra. Mottot "Som du själv blivit hjälpt skall du hjälpa andra" är Länkarnas ledstjärna i verksamhetens
dagliga arbete.
Länkarna har en mötesplats på Åmålsgatan i närheten av Mobilia och har öppet varje dag. Under veckan har de även
kamratstödjande aktiviteter såsom grillkvällar, bingo, rösträttsmöte och samkvämskvällar. Föreningen anordnar
årsmöte och årsfest samt medlemssammankomster vid 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. Den totala kostnaden för detta uppgår till cirka 180 000 kronor per år. Länkarna uppger vidare att
lokalkostnaden uppgår till 270 000 kronor per år.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
736 889 kronor
Totala intäkter 2020:
237 000 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 ett svårt år för Det Fria Sällskapet Länkarna. En stor del av verksamhetens målgrupp är
över 70 år och många har känt sig tvungna att hålla sig isolerade. Samtidigt är det många som saknar kunskap och
möjligheter att delta på digitala sammankomster. Detta gjorde att en stor del av verksamheten fick sättas på paus.
Länkarna kunde bland annat inte genomföra sina vanliga rösträttsmöten under året på grund av pandemin. Däremot
träffades styrelsen regelbundet samt oftare än vanligt för att försöka upprätthålla verksamheten och diskutera hur de
kunde ge stöd till medlemmarna. Vanligtvis är Länkarna ute och informerar om sin verksamhet hos relevanta
myndigheter och andra aktörer, under januari till mars höll de information hos Regions Skånes beroendemottagningar
men därefter var de tvungna att ställa in kommande informationsträffar.
Det Fria Sällskapet Länkarna uppger att den viktigaste delen av verksamheten är medlemsvården och
jourverksamheten. Detta sker i föreningens lokal på Åmålsgatan som är öppet dagtid alla dagar i veckan. Länkarna
höll öppet lokalen dagligen under pandemin men med begränsningar. Medlemsantalet minskade dock något under
året vilket Länkarna relaterar till pandemin.
Förvaltningens bedömning
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Det Fria Sällskapet Länkarna i Malmö utgör betydelsefull
samlingspunkt för föreningens medlemmar. Medlemmarna erbjuds ett långsiktigt sammanhang och gemenskap
tillsammans människor med liknande erfarenheter. Verksamheten är ett stöd för fortsatt nykterhet och ett socialt
sammanhang.
Verksamheten utgår från en modell som är unik för Länkarna och som påminner om 12-stegsprogram. Modellen
bygger på att dela sina upplevelser och erfarenheter med andra som en viktig del av tillfrisknande från missbruk.
Föreningen drivs helt ideellt och med ideella krafter håller de mötesplatsen öppen året runt. Förvaltningen bedömer
att verksamheten är ett viktigt komplement till den öppenvård inom missbruksområdet som finns i staden.
Föreningen fungerar även förebyggande genom att medlemmarna tillsammans arbetar för att behålla sin nykterhet.
Föreningen hyr lokalen av Malmö stad och hyreskostnaden är cirka 270 000 kronor per år. En stor del av bidraget går
därför till att täcka hyran. Övriga medel går till administration och aktivitetskostnader. Under verksamhetsåret 2020
var dock den största delen av föreningens verksamhet pausad på grund av pandemin eftersom majoriteten av
medlemmarna är äldre. Länkarna redovisar därför ett överskott från 2020. I samtal med förvaltningen uppger
Länkarna att de planerar att använda en del av överskottet till en uppstartsträff under sommaren 2021. Under
uppstartsträffen planerar de att bland annat lyfta frågan kring vad medlemmarna önskar starta upp för aktiviteter
under hösten. Överskottet ska även användas till dessa aktiviteter.
Sammantaget föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bevilja ansökan med 475 000 kronor för
verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:

FMN –
Föräldraföreningen mot
narkotika

Besöksadress:

Hallingsgatan 6B
217 63 Malmö
www.fmn.nu
846001-4932

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

270 000
270 000
270 000
270 000
Hemsida:
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) är en förening med syfte att stödja och stärka föräldrar och anhöriga som
har barn eller andra i sin närhet som missbrukar droger. Verksamheten består av rådgivning och stöd till föräldrar och
andra anhöriga till den som missbrukar droger, informationsverksamhet i förebyggande syfte samt drogtester.
Rådgivning och stöd består bland annat av rådgivningssamtal. I de flesta fall är det föräldrar eller andra anhöriga som
kontaktar föreningen. Rådgivningen vänder sig även till den som själv missbrukar droger. Föreningen erbjuder både
individuella samtal och gruppsamtal. Rådgivningssamtalen är kostnadsfria. Föreningen har ingen väntetid till de som
vill komma på samtal. På gruppsamtalen tar de ofta in föreläsare så som tullen, polisen och Maria Malmö. Varje år
erbjuds anhöriga en ”anhörighelg”.
Informationsverksamheten sker gentemot yrkesverksamma så som lärare och socialsekreterare. Den handlar om
föreningens verksamhet samt kunskap och råd gällande narkotika och drogtestning. FMN uppger att de har en
förhoppning om att informationsverksamheten ska komma igång inom kort efter att ha minskat under pandemin.
Drogtestningen utgör en stor del av föreningens verksamhet. FMN uppger att de kan testa 20 olika preparat och ge
svar inom några minuter. Drogtesterna sker på uppdrag av socialtjänsten, företag och privatpersoner. Testerna utgör
föreningens största inkomst.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
4 973 449 kronor
Totala intäkter 2020:
135 000 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 lyckades FMN Malmö fortsätta att erbjuda både rådgivningsverksamhet och drogtester
trots pandemin. Under året genomfördes 599 rådgivande samtal, främst genom fysiska möten men även via telefon.
Föreningen hade dock inte möjlighet att genomföra någon anhörighelg på grund av pandemin.
Den del av verksamheten som blev mest lidande under pandemin var FMN:s informationsverksamhet. FMN uppger
att information till elever, föräldrar och skolpersonal samt andra yrkesverksamma är en viktig del av verksamheten.
Vårens inbokade föreläsningar ställdes in och på grund av det osäkra läget bokades inga nya under hösten.
Föreningen menade att det var svårt att ersätta fysiska föreläsningar med digitala i detta sammanhang. Trots det
uppger FMN Malmö att de nådde ut till 1500 ungdomar och drygt 700 vuxna genom föreläsningar under pandemin.
Under året tog föreningen fram ett nytt system för digitala nyhetsbrev med syfte att kontinuerligt bjuda in till
gruppträffar och informationstillfällen. De installerade även nya övervakningskameror i lokalerna och köpte in
överfallslarm samt gjorde en uppfräschning av lokalen genom inköpt av nya möbler, datorer och telefoner. Under
året hade FMN fyra anställda och personalkostnaderna var den största utgiften. De största intäkterna utgjordes av
drogtester samt bidrag från Malmö stad (arbetsmarknads- och socialnämnden) och Region Skåne.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att den verksamhet som FMN driver är ett värdefullt
komplement till Malmö stads verksamheter eftersom såväl drogtestningen som rådgivningen är kostnadsfri samt
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
mellan parterna. De flesta drogtester som föreningen utför görs på uppdrag från socialtjänsten och föreningen erhåller
ersättning från socialtjänsten för detta. Förvaltningen ser positivt på att FMN har hittat sätt för att fortsätta bedriva
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verksamhet under pandemin. FMN uppger att anhöriga till unga som lever med missbruk har upplevt en extra stor
isolering under pandemin och förvaltningen menar att föreningens verksamhet är värdefull för den som är anhörig.
Sammantaget bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att FMN Malmö är en välfungerande och väletablerad
förening som ger stöd till ett stort antal unga och deras anhöriga. Föreningen har ett stort förtroende hos sin målgrupp.
Förvaltningen föreslår att bevilja ansökan om organisationsbidrag med 270 000 kronor för verksamhetsåret 2022.
Medlen avser verksamheten i Malmö och inte till andra städer i Skåne. Förvaltningen bedömer vidare att medlen inte
ska användas till styrelsearvoden.
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Uppgifter om organisationen
Gatans Lag FF
Organisation:
Härlanda Park 6B
Besöksadress:

2020
Beviljat

2021
Beviljat

2022
Söker

2022
Förslag

416 52 Göteborg
www.svenskalag.se/gatanslagff

Ej ansökt
140 000
450 000
140 000
Hemsida:
Organisationsnummer 802443-4790
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Målgruppen för verksamheten är människor som lever eller har levt i hemlöshet, missbruk, kriminalitet eller annat
socialt utanförskap. 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 dem kraft och motivation till att själva
förändra sin livssituation.
Ensamhet är ofta en stor del av ett liv i utanförskap, något som verksamheten förebygger. En viktig del i
verksamheten är att låta deltagarna påverka och i så hög grad som möjligt styra innehållet i verksamheten.
Verksamhetens ansökan avser den som ska starta i Malmö. Göteborg och Stockholm har annan finansiering. Ett
verksamhetsbidrag gör det möjligt att permanenta verksamheten i Malmö. Mål för den verksamhet ansökan gäller:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hitta en anläggning för att driva träningar i Malmö för både män och kvinnor.
Öka kännedomen om verksamheten bland målgruppen
Öka kännedomen om verksamheten bland personer som i sitt arbete stöttar målgruppen
Ha ett läger/cup 2022 för deltagarna
Skapa öppna mötesplatser kopplat till träningarna
Utbildning av ledare och tränare (volontärer)
Kunna utföra träningstillfällen två gånger i veckan
Anställa en verksamhetsansvarig i Malmö

Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
1 252 919 kronor för Stockholm, Göteborg och Malmö
Totala intäkter 2020:
112 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
Föreningen har på grund av pandemin haft svårt att komma igång med verksamhet i Malmö.
Under hösten 2021 fokuserar de på att hitta resurspersoner i Malmö, rekrytera en verksamhetsansvarig och ordna en
plats och tid för träning.
Förvaltningens bedömning
Verksamhetsåret 2021 var första året som Gatans lag beviljades bidrag från nämnden. Gatans lag hade verksamhet i
Stockholm och Göteborg och sökte medel för att starta upp i Malmö. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
bedömde att Gatans lag var ett komplement till Malmö stads insatser och till övriga föreningars verksamheter för
målgruppen. Enligt nämndens riktlinjer ska organisationer som mottar bidrag inom det sociala området ha en
etablerad verksamhet i Malmö som har funnits i minst ett år. Förvaltningen föreslog detta att föreningen skulle
beviljas bidrag trots att de inte hade en etablerad verksamhet i Malmö vid ansökningstillfället eftersom de var unika i
sitt slag.
På grund av pandemin har föreningen har haft utmaningar att komma igång i Malmö och vid avstämning i maj 2021
fanns ingen verksamhetsansvarig på plats. I samband med ansökan har förvaltningen stämt av med föreningen kring
rekryteringen av verksamhetsansvarig och även varit behjälplig i att sprida en kravprofil. Föreningen har vid
tidpunkten för handläggningen inte kunnat göra av med bidraget för 2021 men förvaltningen bedömer att så fort en
anställd är på plats kommer föreningen att kunna använda pengarna. Därför bedömer förvaltningen att Gatans lag
kan beviljas medel även för 2022.
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Sammantaget föreslår förvaltningen att bevilja Gatans Lag FF ansökan om organisationsbidrag med 140 000 kronor
för verksamhetsåret 2022. För att säkerställa att verksamheten kommer igång enligt plan så kommer förvaltningen
stämma av med föreningen löpande och bidraget betalas ut kvartalsvis.
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Uppgifter om organisationen

2020
Beviljat

2021
Beviljat

2022
Söker

2022
Förslag

Juridikcentrum
Organisation:
Besöksadress:
har ingen
www.juridikcentrum.se
Hemsida:
10 000
10 000
15 000
15 000
Organisationsnummer 802468-8908
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Föreningen arbetar med att hjälpa personer i socioekonomiskt utsatta situationer med gratis juridisk hjälp.
Verksamheten 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 normalt på Stadsmissionen och Citydiakonalen i Malmö.
Föreningen befinner sig på Citydiakonalen en gång i veckan (torsdagar) och Stadsmissionen två gånger i veckan
(tisdagar och torsdagar) under två timmar vid varje tillfälle. Där ger volontärer gratis juridisk hjälp till de personer
som behöver den. Under pandemin har föreningen tidvis behövt ställa om till telefon- och mailverksamhet men
räknar med att vara tillbaka på sina verksamhetsställen i Malmö från och med hösten 2021.
Verksamheten sker frivilligt av engagerade medlemmar och den kostnad som föreningen främst har är resekostnaden
mellan Lund och Malmö. Alla medlemmar är personer som studerar juridik vid Lunds universitet. Andra kostnader
som föreningen har är rekrytering och utbildning av medlemmar och marknadsföring.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
55 999 kronor
Totala intäkter 2020:
5 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
Under ett normalt år såsom 2019 har Juridikcentrum cirka 100 ärenden. Under 2020 har föreningen tvingats ställa om
till att erbjuda stöd via telefon och mail istället för vid personliga möten. Föreningen har upplevt svårigheter med att
nå ut till målgruppen på distans och fått in ungefär halva antalet ärenden. Siffrorna visar ändock att många personer
har problem där juridisk hjälp behövs, samt att hjälp behövs trots att verksamheten inte kan bedrivas som normalt.
Hjälpen kan vara av det enklare slaget, som att ringa telefonsamtal till en myndighet, eller svårare, som att en person
upplever sig ha blivit felbehandlad i sitt barns skolval.
Föreningen tror inte att behovet av hjälp kommer minska kommande år, utan vi vill fortsätta att finnas på
verksamhetsställena för att erbjuda information och hjälp.
Förvaltningens bedömning
Juridikcentrum bedriver verksamheten helt ideellt med jämförelsevis låga omkostnader. Framförallt behöver
föreningen stöd i att kunna ersätta volontärerna för resor i uppdraget samt till viss marknadsföring, rekrytering och
utbildning av volontärer.
Förvaltningen bedömer att Juridikcentrum lämnat en tydlig redovisning och gjord vad de kunnat för att ställa om till
en digital verksamhet trots att målgruppen de vänder sig kan vara svår att nå den vägen. Förvaltningen bedömer att
föreningen ska beviljas fortsatt bidrag för verksamheten 2022 och att bidraget kan höjas i enlighet med föreningens
ansökan.
Sammantaget föreslår förvaltningen att bevilja Juridikcentrums ansökan om organisationsbidrag med 15 000 kronor för
verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:

Kamratföreningen
Comigen

Besöksadress:

Sofielundsvägen 13
214 25 Malmö
www.comigen.com
846006-4325

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

500 000
450 000
1 000 000
450 000
Hemsida:
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Kamratföreningen Comigen är en stöd- och brukarförening för människor i utanförskap. Verksamhetens målgrupp är
alla som önskar leva ett nyktert och drogfritt liv oavsett kön eller etnisk tillhörighet.
Kamratföreningen Comigen 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 måndagar
8.30 till 15.30, tisdagar 8.30 till 20.00, onsdagar 8.30 till 15.30, torsdagar 8.30 till 20.00, fredagar 8.30 till 14.00 samt
lördag och söndag 9.00 till 12.00. De har även ett café i lokalen. Vid större idrottsevenemang har de öppet för
medlemmarna som kan komma in och se matcher på storbilds-TV. De erbjuder sina medlemmar årskort till MFF:s
och MIF:s hemmamatcher med syfte att bidra till social samvaro och gemenskap.
Föreningen hyr ut delar av sin lokal till NA (Anonyma Narkomaner) sju dagar i veckan. De uppger att de även
anordnar resor till olika AA (Anonyma Alkolister) och NA konvent samt planerar att anordna studiecirklar i
föreningskunskap och inom andra ämnen som medlemmarna är intresserade av. Kamratföreningen samarbetar med
Frivården och erbjuder plats för samhällstjänst samt för personer med fotboja.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
1 083 798 kronor
Totala intäkter 2020:
225 000 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 hade föreningen öppet sin mötesplats och erbjöd flera aktiviteter trots pandemin.
Comigen uppger att det har varit en fördel under pandemin att de har en stor lokal med flera rum. Under hösten 2020
menar föreningen dock att många var rädda för att besöka mötesplatsen vilket gjorde att de tappade en del besökare.
NA som hyr en del av lokalen flera dagar i veckan pausade sin verksamhet en period, detta medförde att en del
intäkter från caféet minskade.
Under året erbjöd Comigen korvgrillning i Folkets park och Pildammsparken vid ett flertal tillfällen, mulleturningar
en gång i månaden samt medlemsaktiviteter med tema så som silversmide, pyssel, mindfulness och sällskapsspel.
Föreningen arrangerade även en utflykt till Söderåsen samt julbord på julafton.
Comigen hade ett flertal anställda under 2020: en person på halvtid, en timanställd semestervikarie, en person på
lönebidrag samt tillhandahöll platser för två personer från kriminalvården på samhällstjänst under 60 timmar två olika
perioder.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Kamratföreningen Comigen utgör en betydelsefull verksamhet
för sina medlemmar med den öppna mötesplatsen, sina aktiviteter samt sitt högtidsfirande. Mötesplatsen ligger på en
tillgänglig plats centralt i Malmö. Föreningen Comigen har funnits i många år på platsen och är välkänd för många.
Under de senaste åren har förvaltningen gjort bedömningen att Comigen har haft en del bekymmer med minskat
antal medlemmar och ett minskat antal aktiviteter samt att aktiviteterna inte har passat alla medlemmar. Förvaltningen
har påtalat vid ett flertal tillfällen att föreningen behöver utöka verksamheten för att kunna behålla sitt bidrag från
Malmö stad. Inför verksamhetsåret 2021 fick föreningen en minskning av sitt bidrag från 500 000 kronor till 450 000
kronor.
I sin redovisning av verksamhetsåret 2020 uppvisar Kamratföreningen Comigen ett ökat antal aktiviteter. Det finns
även en större variation på aktiviteter. Representanter från Comigen har även deltagit i dialogforum med
förvaltningen och andra idéburna organisationer inom det sociala området kring samarbete under pandemin.
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Förvaltningen ser positivt på den utveckling som Comigen har gjort det senaste året. Förvaltningen kommer fortsätta
att följa upp verksamhetens utveckling och ekonomiska situation under 2022.
Sammantaget föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bevilja Kamratföreningen Comigen 450 000
kronor för verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:
Besöksadress:

Kamratföreningen NU

2020
Beviljat

2021
Beviljat

2022
Söker

2022
Förslag

Idunsgatan 75 (RSMH:s lokal)
214 46 Malmö
Nej

40 000
40 000
40 000
40 000
Hemsida:
Organisationsnummer 802456-8944
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Kamratföreningen NU är en stödförening för människor i utanförskap som har en egen erfarenhet av missbruk eller
psykisk ohälsa vilket har lett till ensamhet och isolering. Föreningens värdegrund bygger på alla människors lika värde
och vill verka för nykterhet och drogfrihet samt att föreningens medlemmar får tillgång till gemenskap.
Föreningen disponerar en lokal genom föreningen RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) på Idunsgatan
75 i Malmö. Föreningen håller lokalen öppen varannan lördag mellan klockan 11 och 14 året runt och de kan även
använda den under andra tider under förutsättning att den inte är reserverad för RSMH:s egna aktiviteter. Vid
storhelger arrangerar föreningen sociala aktiviteter med mat. De åker även på utflykter, går på bio, spelar minigolf
eller gör andra aktiviteter tillsammans. Lokalkostnaderna uppgår till 4000 kronor per år.
Under 2022 planerar föreningen att fortsätta anpassa och tänka nytt för att kunna genomföra sina aktiviteter under
smittsäkra former. De kommer även att verka för att sprida kunskap om föreningen och öka medlemsantalet samt
samarbeta med andra föreningar som möter målgruppen.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
62 900 kronor
Totala intäkter 2020:
20 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
Under första halvan av 2020 hade föreningen öppet varannan tisdag klockan 16 till 19 i de lokaler som de vid denna
period hyrde av föreningen RFHL. Under årets andra halva flyttades verksamheten till RSMH:s lokaler och
verksamheten hade öppet varannan lördag klockan 11 till 14. Många medlemmar uttryckte att den nya lokalen är mer
tillgänglig och praktisk.
Styrelsen hade sex sammanträden under året. Föreningen arrangerade aktiviteter i den mån det gick med anledning av
pandemin. Fokus låg på att träffas utomhus. Till en början stängdes verksamheten ner helt och föreningen uppger att
det tog ett tag att ställa om, efter en tid gick det bättre. Däremot var det inte möjligt att genomföra högtidsfirandet
med mat på grund av pandemin. En utmaning under 2020 var att många medlemmar saknar sociala sammanhang och
har bristande kunskaper kring teknik och digitala medier. En del medlemmar har inte kunnat delta på aktiviteter
under året och ordföranden har haft regelbunden telefonkontakt med flera av dem.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Kamratföreningen NU erbjuder en betydelsefull mötesplats för
föreningens medlemmar som stöttar varandra i sin nykterhet. Det finns en stor gemenskap och kamratskap bland
medlemmarna.
Förvaltningen ser positivt på att Kamratföreningen NU har en god samverkan med andra föreningar inom området.
Exempelvis har de stämt av riktlinjer för hantering av pandemin med de föreningar som de samarbetar med.
Kamratföreningen NU har även deltagit i det dialogforum som förvaltningen har haft tillsammans med ett flertal
idéburna organisationer inom det sociala området med syfte att främja samverkan under pandemin.
Sammantaget bedömer arbetsmarknads- och socialförvaltningen att Kamratföreningen NU bidrar till mångfalden av
föreningar för målgruppen och föreslår att bevilja föreningen 40 000 kronor i organisationsbidrag för verksamhetsåret
2022.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:

Malmökretsen av Svenska
Röda Korset

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Norra Parkgatan 17
Besöksadress:
www.redcross.se/malmo
1 470 000
Hemsida:
355 000
355 000
355 000
Organisationsnummer 802440-9537
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Malmökretsen av Röda Korset söker stöd för verksamhet som riktar sig till unga vuxna, hemlösa och ofrivilligt
ensamma.

Föreningen ser en växande grupp unga som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn, många har fått
avslag på sina asylansökningar, vissa omfattas av nya gymnasielagen men har svårigheter att skaffa boende och klara
skolan med ett obefintligt nätverk eller trygg tillvaro. Röda Korset bedömer att det är oerhört viktigt att denna
målgrupp får insatser som kan fånga upp och förebygga både mänskligt lidande och höga samhällskostnader på sikt.
Röda Korset vill utöka verksamheten Unga Vuxna från Lindängen till Seved och Hermodsdal. Alla aktiviteter
planeras med de ungas behov och önskemål i fokus. Ungdomarna är själva med i utförandet vilket ger ett ägandeskap
och en känsla av möjlighet att påverka delar av sitt liv. Röda Korset planerar en budget på 275 000 kronor för detta.
Föreningen söker också bidrag för hemlösa eller personer med kortsiktiga boendelösningar som lever och vistas i
gatumiljö. Trygghetssystemet blir alltmer finmaskigt och det har blivit allt lättare att halka ur menar Röda Korset. När
civilsamhället sluter samman med insatser som ett komplement till kommunala verksamheter på ett tidigt stadie så
kan ett "permanentande" av utanförskap i bästa fall undvikas. Hemlösverksamhet med soppkök I Folkets Park och
Seved en gång per mån samt take away soppkök två gånger per vecka. Röda Korset planerar en budget på 590 000
kronor för detta.
Föreningen söker också bidrag för verksamhet riktat till ofrivilligt ensamma. Efter pandemin förutspår föreningen att
efterfrågan kommer vara ännu större och att de kan fylla en viktig funktion. Mötesplatser för ofrivilligt ensamma som
Träffpunkten, Medmänniska Nu som riktar sig till ungdomar och ensamkommande unga och Kvinnor över gränser
för språkövning eller pyssel och matlagning. Träffpunkten har öppet 2 gånger i veckan på Kupan och Kvinnor över
gränser en gång i veckan. Medmänniska Nu träffar faddrar regelbundet de ungdomar de matchats med. Röda Korset
ska starta en regelbunden kvinnogrupp på Seved och så småningom även i Hermodsdal. Röda korset planerar en
budget på 245 000 kronor för detta. Föreningen söker även bidrag för Drop-In rådgivning på Kupan måndag till
fredag klockan 09 till 15.00 med en budget på 360 000 kronor.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
8 527 064 kronor
Totala intäkter 2020:
284 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
På grund av covid-19 har verksamheten soppkök under våren ställts om till en take away fredagsfika som har ägt rum
varje fredag från och med mars 2020. I slutet av november pausades verksamheten vid Johanneskyrkan, pga striktare
mötesrestriktioner. Istället har frivilliga delat ut bröd genom att i en uppsökande verksamhet promenera runt i de
delar av staden där många hemlösa uppehåller sig.
Mötesplatsen för unga vuxna öppnades i mars 2019. Denna grupp håller en lokal öppen för unga i åldern 16 till 25 år
och erbjuder olika kurser, utbildningar och fritidsaktiviteter. I lokalen finns biljard- och pingisbord samt tv-spel och
ett rum för utbildningar och planeringsmöten för olika gemensamma aktiviteter i området. Ungdomarna träffas i
lokalen två till tre gånger i veckan, mest kvällstid då de flesta går i skola eller jobbar. Ofta diskuteras idéer kring vad
de skulle vilja göra i Lindängen för att öka tryggheten för de boende. På grund av covid-19 har man inte haft så
mycket aktiviteter som tidigare, och de man kunnat genomföra har mestadels skett utomhus. Unga vuxna har träffats
och umgåtts i olika aktiviteter två dagar i veckan och ibland lagat mat tillsammans.
Förvaltningens bedömning
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Malmökretsen Röda Korset har en bred verksamhet och möter olika behov hos malmöborna. Föreningen engagerar
många frivilliga.
Den allmänna verksamheten såsom mötesplatser för unga och insatser för att minska ensamhet är viktiga
verksamheter men faller tyvärr utanför ramarna för nämndens organisationsbidrag inom det sociala området.
Förvaltningen bedömer att dessa verksamheter snarare kompletterar andra delar av Malmö stad och Malmökretsen
för Svenska Röda Korset kan beviljas fortsatt bidrag för verksamhet som riktar sig till målgruppen hemlösa.
Förvaltningen föreslår att bevilja Röda Korset Malmökretsen ansökan om organisationsbidrag med 355 000 kronor
för verksamhetsåret 2022. Bidraget ska användas för soppköket i Folkets Park och Seved.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:

Noaks Ark Mosaik
NYSÖKANDE

Besöksadress:

Jörgen Ankersgatan 12
211 45 Malmö
noaksark.org/mosaic

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Ej ansökt
Ej ansökt
100 000
Avslag
Hemsida:
Organisationsnummer 802522-4729
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Noaks Ark Mosaik är en ideell förening som startade i mars 2019. Föreningen grundades för att förebygga
spridningen av hiv och STI (sexuellt överförda infektioner) samt öka välbefinnandet hos personer som lever med hiv
och deras närstående. Föreningen är öppen för alla som lever med hiv och deras anhöriga men uppger att de
prioriterar migranter. Föreningen uppger att målgruppen ofta känner sig utsatt för bland annat diskriminering,
stigmatisering och utanförskap och det är föreningens mål att aktivt arbeta med deras inkludering i samhället.
Föreningens verksamhet består av socialt stöd, information och utbildning, attitydpåverkan samt hivtest med
snabbsvar. Förutom Skåne ingår även Blekinge i föreningens ansvarsområde. Det sociala stödet sker informativt,
emotionellt och praktiskt. Noaks Ark Mosaik uppger att det sociala stödet är kärnan i föreningens verksamhet och att
många människor som de möter lever under ekonomiskt ansträngda förhållanden eller upplever andra begränsningar
på grund av sin hiv. De möter även personer som har en beroendeproblematik eller på olika sätt står utanför
samhället. Föreningen har öppet alla dagar i veckan från 10 till 17 med möjlighet till personlig rådgivning kring hiv
och STI (sexuellt överförda infektioner), smittvägar, riskbeteende och risksituationer. Det är främst föreningens
verksamhetsansvarige som står för stödinsatserna. Målgruppen har även möjlighet att få stöd via telefon, whatsapp
eller mail. Det sociala stödet innehåller även sociala aktiviteter så som föreläsningar, utflykter, måltider och träffar i
samband med högtider. Under skolloven anordnar föreningar aktiviteter för vuxna och barn tillsammans.
Under 2022 planerar Noaks Ark Mosaik att fortsätta bygga upp föreningens verksamhet med mål att de ska bli en
referensorganisation för migration och sexuell hälsa i Södra Sverige. De vill fortsätta att utgöra en frizon för personer
som lever med huv och stärka målgruppens självkänsla. De kommer att erbjuda sociala aktiviteter för barn och
familjer samt erbjuda individuellt och praktiskt stöd till målgruppen. Föreningens största kostnader för 2022 är
preliminärt personalkostnader.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
874 573 kronor
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
Nej
nämnd i Malmö stad under 2020:
Noaks Ark Mosaik uppger att föreningens målgrupp påverkades i stor utsträckning av pandemin under 2020.
Föreningen upprätthöll därför verksamheten i stor utsträckning under året.
Noaks Ark Mosaik gav stöd till målgruppen på olika sätt. Samtalsstödet behandlade bland annat relationer, sexuella
frågor, isolering, ekonomi, familj, barn, social ångest och depression. Stödet bestod också i hjälp att skriva intyg och
förstå underlag från myndigheter. Under året hade föreningen 54 individuella kontakter i stödverksamheten, av dessa
var det 29 som själva levde med hiv och 25 av dem var anhöriga. Åtta personer fick hjälp med sjukhus- och
hembesök, fem personer fick stöd i besök till andra verksamheter eller myndigheter.
Föreningen arrangerade ett antal gemensamma aktiviteter under året, främst på sommarlovet och under skollov. De
hade även kunskapsutveckling internt till medlemmar och målgruppen där totalt 52 personer deltog under 2020.
Noaks Ark Mosaik fick under året medel från läkemedelsföretaget Gilead Europé för att bedriva ett pilotprojekt i
syfte att utveckla strategier för att närma sig en svårnådd målgrupp med information om hiv-test och snabbsvar.
Detta startade under 2020 och föreningen uppger att projektet ökade kontaktytan för det preventiva arbetet.
Det opinionsbildande och nätverkande arbetet var i stort sett på paus under pandemin. Föreningens intäkter under
året bestod huvudsakligen genom statliga medel från Folkhälsomyndigheten. Under 2020 hade föreningen en anställd
på 60%.
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Förvaltningens bedömning
Noaks Ark Mosaik bildades under 2019 med organisationsnummer 802522-4729. Innan dess fanns en förening vid
namn Noaks Ark Syd med organisationsnummer 846003-2579, denna gick dock i konkurs år 2018. Liksom Noaks
Ark Syd var så är Noaks Ark Mosaik en lokalförening till Noaks Ark Riksförbund. Noaks Ark Syd mottog
organisationsbidrag inom det sociala området från Malmö stad år 2015 (SRN-2014-305) och 2016 (SRN-2015-385).
De ansökte om bidrag för 2018 men fick avslag (ASN-2017-155). De två föreningarna vänder sig huvudsakligen till
samma målgrupper förutom att Noaks Ark Mosaik särskilt vänder sig till migranter.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Noaks Ark Mosaik utgör en betydelsefull mötesplats och
forum för sina medlemmar. Föreningen är relativt nybildad men har genom tidigare Noaks Ark Syd en lång
erfarenhet av att arbeta med stöd till personer som lever med hiv och deras anhöriga. Förvaltningen bedömer vidare
att föreningen utgör ett komplement till andra organisationer inom SRHR-området (sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter) genom sitt fokus på migranter som lever med hiv och deras anhöriga.
Även om Noaks Ark Mosaik genom ett högt förtroende hos målgruppen har möjlighet att vid behov hjälpa individer
vidare till bland annat socialtjänsten bedömer förvaltningen att verksamhetens inriktning inte i tillräckligt hög grad
uppfyller nämndens krav på verksamhetsinriktningar för bidrag inom det sociala området. Föreningen uppger att de
möter människor med beroendeproblematik och andra utsattheter som medför ett behov av kontakt med
socialtjänsten men förvaltningen bedömer att verksamhetens huvudsakliga målgrupp är personer som lever med hiv.
Sammantaget föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att avslå ansökan från Noaks Ark Mosaik för
verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:
Besöksadress:

Qvinnoqulan

2020
Beviljat

2021
Beviljat

2022
Söker

2022
Förslag

Almbacksgatan 18
211 54 Malmö
Nej
802458-1574

100 000
100 000
190 000
105 000
Hemsida:
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Qvinnoqulans främsta uppgift är att organisera kvinnor med eller utan beroende och psykisk ohälsa. Qvinnoqulan ska
även gagna kvinnor som är i socialt utanförskap. Deras vision är att alla kvinnor ska ha samma rättigheter och
möjligheter att forma och styra sina liv samt delta i samhället på lika villkor. Föreningen vill förebygga kvinnors
ohälsa vad gäller missbruk, återfall i missbruk, psykisk ohälsa och våldsutsatta kvinnor.
Qvinnoqulans verksamhet är främst kamratstödjande. De har öppet i sin lokal som de hyr av föreningen RFHL varje
onsdag, då kan medlemmarna umgås och äta middag tillsammans för 25 kronor. De har även öppet fredagar mellan 9
och 13 då de hjälper medlemmar genom att agera mentorer för exempelvis ansökningar till socialtjänsten eller andra
typer av ansökningar. Föreningen har dessutom telefontid varje tisdag och torsdag mellan 9 och 11 samt
torsdagsträffar där de spelar bingo, går till Folkets park, går på bio eller göra olika dagsutflykter.
Ansökan om organisationsbidrag avser främst lokalkostnader, personal, administration och aktiviteter.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
232 890 kronor
Totala intäkter 2020:
130 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
Qvinnoqulan har tidigare alltid haft öppet i sin lokal varje torsdag mellan 17 och 20. Efter sommaren utökade de
öppettiderna till att även omfatta tisdagar samma tid eftersom begränsningarna på grund av pandemin gjorde att de
endast kunde ta emot åtta besökare per tillfälle. Föreningen utökade även verksamheten med matlagning på onsdagar
mellan 11 och 13 till självkostnadspris med olika sittningar, åtta personer åt gången. Telefontiden har varit viktig
under pandemin för att hålla kontakt med medlemmar som inte har haft möjlighet att ta sig till lokalen.
Under året erbjöd Qvinnoqulan sina medlemmar aktiviteter så som bingo, bowling, bio, minigolf, resa till Ullared,
middagar samt högtidsfirande. De flesta aktiviteter har kunnat genomföras men i mindre sammankomster.
Föreningen kunde dock inte erbjuda julfirande och julbord som de brukar, istället delade de ut matkassar med julmat
till behövande medlemmar. Qvinnoqulan samverkande med ett antal andra föreningar under året. De samarbetar med
RFHL, RSMH, Det fria sällskapet Länkarna, Skåne Stadsmission, deltar aktivt i Lokalt Forum samt har inlett ett
samarbete med BUFFF. Samverkan har dock varit en utmaning under året på grund av pandemin.
Hyreskostnaderna reducerades under året eftersom RFHL som de hyr lokalen av menade att matlagningen på
torsdagar även gagnade RFHL:s medlemmar. De köpte in en ny telefon och har använt en del av det stärkta stödet
som de mottog för att investera i nya datorer och digitala lösningar.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att Quinnoqulans verksamhet utgör ett betydelsefullt och
sammanhang för föreningens medlemmar.
Vidare bedömer förvaltningen att Qvinnoqulan är en unik verksamhet eftersom de vänder sig till personer som
identifierar sig som kvinnor med erfarenhet av missbruk och psykisk ohälsa. Verksamheten utgår från det som kan
innebära en dubbel stigmatisering kring att vara kvinna med psykisk ohälsa och missbruk. Qvinnoqulan uppger att det
är vanligt att kvinnor med erfarenheter av missbruk även har 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 trygga.
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Quinnoqulan har en relativt liten budget, de gör aktiviteter och utflykter för sina medlemmar som bedöms stärka
förutsättningarna för gemenskap och därigenom minska risken att återfalla i missbruk eller annan utsatthet.
Föreningen är mycket engagerade i brukarråd och andra referensgrupper tillsammans med staden vilket förvaltningen
bedömer som positivt, såväl för målgruppen som för Malmö stad. Föreningens enda intäkt förutom medlemsavgifter
är organisationsbidraget från arbetsmarknads- och socialnämnden.
Sammantaget föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bevilja ansökan med 105 000 kronor för
verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:
Besöksadress:

RFHL Malmö

2020
Beviljat

2021
Beviljat

2022
Söker

2022
Förslag

Helsingborgsgatan 1
211 54 Malmö
www.rfhl.se/malmo
846001-4072

210 000
210 000
580 000
210 000
Hemsida:
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
RFHL Malmös primära syfte är att bekämpa missbruk av substansmedel som droger av alla slag. RFHL arbetar med
stöd gentemot personer som har eller har haft ett läkemedels- eller narkotikamissbruk och bokstäverna står för
rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling.
Verksamheten består av en mötesplats i föreningens lokal som ligger centralt i Malmö. Organisationsbidraget som
RFHL ansöker om ska i huvudsak användas till att bedriva den dagliga verksamheten på mötesplatsen samt personaloch hyreskostnader. Mötesplats är öppen måndag till fredag mellan 8 och 15 samt vissa kvällar och helger. De har
frukostservering varje morgon samt lunch varje onsdag till självkostnadspris i samarbete med Qvinnoqulan.
Föreningen har även extra öppet vid storhelger och bjuder då på mat. Förutom aktiviteter i lokalen anordnar RFHL
även aktiviteter utanför lokalen i form av exempelvis dagsutflykter. Föreningen Qvinnoqulan hyr lokalen vid ett antal
tillfällen i veckan vilket även Kamratföreningen NU gjorde tidigare.
RFHL samverkar med ett antal andra föreningar som möter en liknande målgrupp och deltar även i olika
samverkansforum tillsammans med Malmö stad och Region Skåne. De arbetar även med opinionsbildande arbete
kring missbruksrelaterade frågor.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
1 040 663 kronor
Totala intäkter 2020:
168 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
RFHL uppger att verksamhetsåret 2020 innebar en minskning av dagliga besök i deras lokal med anledning av
pandemin. Föreningen fokuserade på att hålla igång verksamheten i så stor utsträckning som möjligt vilket krävde
både mer planering och personal.
Liksom tidigare år erbjöd RFHL sina medlemmar friskvård på Actic gym. De serverade frukost varje morgon och
uppger att detta är en populär aktivitet, många medlemmar deltar och startar därigenom dagen tillsammans. Varje
onsdag serverade de lunch och under pandemin har det även funnits möjligheter att beställa och hämta hem lunchen.
När lokalen var öppen kunde medlemmarna komma för rådgivning, ta en kopp kaffe eller låna en dator. I lokalen
hade RFHL även bingoträffar och medlemmarna tittade på sport tillsammans på TV eftersom det inte fanns
möjlighet att gå på livematcher.
Årets samverkan skedde till största delen digitalt. Föreningen deltog i olika nätverksgrupper med andra föreningar
tillsammans med Malmö stad och Region Skåne. De har ett stort engagemang i nätverket NSPH och har deltagit i
brukarråd för vuxenpsykiatrin Malmö/Trelleborg.
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 RFHL kompletterar nämndens verksamhet genom att
erbjuda alternativ till gemenskap och stöd i en drogfri miljö. Mötesplatsen är välbesök och förvaltningen ser positivt
på att RFHL hyr ut delar av lokalen och därigenom främjar samarbete med andra föreningar som möter en liknande
målgrupp. Förvaltningen ser även positivt på den samverkan som RFHL har med såväl Malmö stad, Region Skåne
och andra idéburna aktörer och forum som möter målgruppen.
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RFHL hade tidigare ett tätt samarbete med föreningen Comboe som driver ett boende med sex platser för personer i
hemlöshet och missbruk. Malmö stad placerade tidigare boendet utifrån bistånd från socialtjänsten men har tagit
beslut att inte längre göra placeringar på kollektivboenden. RFHL:s ekonomi har under lång tid byggt på intäkter från
placeringarna på Comboe, förändringen medför därför en stor utmaning för föreningens ekonomiska situation.
RFHL har kontaktat förvaltningen under oktober 2021 och uppgett att föreningens ekonomiska situation är akut
eftersom de har redovisat ett underskott för 2020 och har inte möjlighet att betala alla räkningar. RFHL har
efterfrågat extra stöd från nämnden snarast men förvaltningen har meddelat att organisationsbidraget för 2021 är
fördelat och att bidrag tyvärr inte kan beviljas för att lösa akuta ekonomiska situationer enligt nämndens riktlinjer.
Förvaltningen noterar att RFHL går in i 2022 med ett planerat underskott på nästan 600 000 kronor och inom kort
behöver minska sina kostnader och se sig om efter fler finansieringsmöjligheter.
Sammantaget föreslår förvaltningen att bevilja RFHL 210 000 kronor inför verksamhetsåret 2022. RFHL har uppgett
att denna summa inte kommer att räcka för föreningen men förvaltningen menar att det dessvärre inte finns utrymme
i organisationsbidraget budget för en högre summa. Förvaltningen föreslår att beviljat belopp utbetalas kvartalsvis
under 2022 och avser att följa upp den ekonomiska situationen med RFHL regelbundet under 2022.
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Uppgifter om organisationen
2020
2021
2022
2022
RFSU Lokalavdelning
Organisation:
Beviljat
Beviljat
Söker
Förslag
Malmö/Lund
Besöksadress:
Södra förstadsgatan 66 4tr
Hemsida:
rfsu.se/malmo
Ej ansökt
Ej ansökt
359 127
100 000
Organisationsnummer 846004-0325
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
RFSU står för riksförbundet för sexuell upplysning och har funnits i Malmö under många år. De bedriver flera olika
verksamheter och projekt. Den verksamhet som föreningen ansöker om organisationsbidrag för riktar sig till personer
med beroendeproblematik, personer som också har erfarenhet av hemlöshet eller sex mot ersättning kommer
prioriteras extra. Gruppen utsätts i betydligt större utsträckning än andra för sexuellt våld, våld i nära relationer samt
tvingas till sexarbete mot deras vilja. Det kan även vara svårare att lämna en våldsam relation, till följd av sociala och
ekonomiska faktorer. Slutligen finns det för gruppen även en ökad risk för överföring av hiv och STI (sexuellt
överförda infektioner) samt att bli oönskat gravid.
RFSU Malmö bedriver sedan länge utbildningsinsatser riktade till socialarbetare som når personer med erfarenhet av
beroendeproblematik, hemlöshet och sex mot ersättning. Verksamheten har även kompletterats av att genomföra
sexualupplysning i grupp riktad direkt till klienter, exempelvis på behandlingsverksamheter. Under 2020 fick RFSU
Malmö medel från Socialstyrelsen för att utveckla detta arbete. RFSU Malmö tog då fram nya samtalsmetoder kring
sexuella rättigheter, sexuellt våld och våld i nära relation, kommunikation, normer och hur sex och sexualitet påverkas
av beroende, substansanvändning och nykterhet. Verksamheten är mycket uppskattad, och RFSU Malmö hoppas att
med stöd av Malmö Stad kunna fortsätta erbjuda kostnadsfria utbildningar till målgruppen för att motverka sexuell
utsatthet och sexuell ohälsa.
Bidraget ska användas till lönekostnader, utbildningskostnader, aktivitetskostnader, lokalkostnader,
administrationskostnader samt revisionskostnader.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
5 991 223 kronor
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
35 000 kronor från Funktionsstödsnämnden
nämnd i Malmö stad under 2020:
Verksamheten SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) i beroendevård pågick mellan juli och december
2020 med stöd från Socialstyrelsens statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer. Verksamheten syftade till att
förbättra den sexuella hälsan och motverka sexuellt våld och våld i nära relationer hos personer med
beroendeproblematik. Inom ramen för projektet genomgick anställda och informatörer på RFSU Malmö
kompetensutveckling kring sexualitet och sexuell hälsa kopplat till beroendeproblematik.
Utöver det har RFSU Malmö utbildat två behandlingsverksamheter kring sexualitet, sexuell hälsa och sexuella
rättigheter. På dessa verksamheter har RFSU Malmö träffat både anställda och klienter som genomgår behandling.
Upplägget för klienter inspirerades av RFSU:s nationella arbete med sexualupplysning på häkten och anstalter men
RFSU Malmö har inom ramen för projektet också tagit fram två nya samtalsmetoder kring sexualitet och
beroendeproblematik.
Förvaltningens bedömning
RFSU har lång erfarenhet av att bedriva informations- och utbildningsverksamhet till olika målgrupper. Föreningen
är en professionell aktör inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och har en stabil
föreningsstruktur. RFSU har i dagsläget ett etablerat samarbete med nämnden gällande informationsinsatser inom
familjehemsvården.
Verksamheten som föreningen söker bidrag för är etablerad i Malmö och RFSU har mottagit medel från
Socialstyrelsen för att utveckla verksamheten under 2020. Det är första gången föreningen söker bidrag från nämnden
för den här verksamheten.
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Förvaltningen bedömer RFSU som en professionell verksamhet som kompletterar nämndens och civilsamhällets
verksamheter för målgruppen. Många av de malmöbor verksamheten riktar sig till har redan en insats från
socialtjänsten. RFSU kompletterar därmed förvaltningens arbete riktat till personer i missbruk genom att öppna upp
för samtal om sexualitet, maskulinitetsnormer och utsatthet. Förvaltningen bedömer att verksamheten når
förhållandevis stor andel kvinnor i missbruk och hemlöshet som har erfarenhet av sex mot ersättning, våld i nära
relation och sexuellt våld oberoende av relation. Detta är en grupp som kan vara svår att nå med allmänna insatser
som kommunen erbjuder. Förvaltningen bedömer vidare att verksamheten kompletterar andra föreningars
verksamheter, insatser och aktiviteter för målgruppen.
Förvaltningen föreslår att RFSU beviljas 100 000 kronor för sin verksamhet riktat till personer med
beroendeproblematik.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:

Räddningsmission –
International Church

Besöksadress:

Fågelbacksgatan 9A

Hemsida:
Organisationsnummer

raddningsmission.se

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

61 000

61 000

54 000

54 000

802421-3210

Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Räddningsmissionens (RMM) målgrupp är missbrukare, före detta missbrukare, hemlösa/bostadslösa, människor i
utsatthet, ensamma i alla åldrar och oavsett livsfilosofi eller etnisk bakgrund eller sexuell läggning.
För att kunna bedriva sin verksamhet behöver föreningen lokaler som är lämpliga som verksamhetsbas samt för att
samla såväl volontärer som behövande brukare. Bidraget ska användas för lokalhyran.
RMM har under sju år hyrt lokaler på Upplandsgatan 8, men i och med pandemin har föreningen insett att lokalen är
för liten och inte längre funktionell. Under våren 2021 har verksamheten därför avvecklats på Upplandsgatan och
kontraktet sagts upp. Från och med 1 april 2021 hyr RMM in sig i större lokaler på Fågelbacksgatan 9A med större
samlingslokal, förråd och kök. Det gör att föreningen framöver kommer att kunna samla människor inomhus med
avstånd och god ventilation. Lokalerna behöver kunna vara både en mötesplats och lämpliga för att samordna
verksamheten. RMM har primärt öppet på torsdagskvällar 17:00 till 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 4500 kronor per månad och då ingår även el,
vatten och värme i den kostnaden. Den totala hyreskostnader per år blir 54 000 kronor.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
132 543 kronor
30 500 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
Året inleddes med löpande träffar på torsdagar i föreningens lokal. När pandemin bröt ut delade föreningen istället ut
mat och matkassar utanför lokalen. 20 till 45 personer i veckan kom till föreningen. Föreningens volontärer erbjöd
kamratstöd och motivationshjälp. 100-tals kassar med mat och hygienartiklar som skänkts av församlingsmedlemmar
och företag har delats ut. Julen firades utomhus med matkassar och julklappar.

Förvaltningens bedömning
Föreningen söker endast medel för att betala hyra för en lokal. De driver en verksamhet helt med hjälp av volontärer
och gåvor från privatpersoner och företag. Vissa av volontärerna har egna erfarenheter av att leva i utsatta situationer
med missbruk och hemlöshet men har lyckats bryta sig ur. För dem kan volontärarbetet bidra med mål och mening
och vara ett sätt att hjälpa andra genom att erbjuda kamratstöd.
Föreningen är tydlig och korrekt i sin redovisning. Förvaltningen föreslår att Räddningsmissionen beviljas den
ansökta summan 54 000 kronor för 2022 för att bekosta den nya lokalen.

22

Uppgifter om organisationen
Organisation:

Stiftelsen Skåne
Stadsmission – Café
David

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Korsgatan 14
Besöksadress:
www.skanestadsmission.se
Hemsida:
1 250 000
1 250 000
7 845 418
1 250 000
846004-8716
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Till Café David söker sig cirka 160 individer dagligen och anledningen till detta varierar. Hemlöshet, utanförskap,
psykisk ohälsa samt beroendeproblematik är några av de faktorer som kan ligga till grund för individens utsatthet.

Café David har öppet kl. 7.30 till 14.30, 365 dagar om året. Dagligen erbjuds kostnadsfri frukost, subventionerad
lunch samt dusch och kläder. Medarbetare erbjuder råd och stöd samt bistår praktiskt i kontakt med tex sjukvård,
socialtjänst, försäkringskassa och anhöriga. Även kurator, sjuksköterska och läkare finns tillgängliga vid behov. I
anslutning till Café David finns Kreativa verkstaden som är öppen fem dagar i veckan med en konstnärlig ledare
anställd på heltid. Kreativa och meningsfulla aktiviteter bidrar till att målgruppen håller fokus och kan öppna för
hållbara sysselsättningar på sikt. På våning två kan deltagare sköta sin hygien och efter renovering finns nu även
möjlighet att erbjuda ombudsmannaskap och vägledning i lugn miljö samt stödjande gruppverksamhet, exempelvis
livsberättargrupper. Högtider uppmärksammas genom traditionellt firande och varm gemenskap, på julafton beräknas
cirka 150 deltagare och på nyårsafton cirka 75 deltagare.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
Totala intäkter 2020:
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:

9 373 297 kronor
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)
• 150 000 kronor i organisationsbidrag för Unga Forum
(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 2020 har Café David serverat 30 171 frukostar och 24 057 subventionerade luncher i Malmö. Uppskattningsvis
har verksamheten mött 170 individer per dag. Under året har 3 183 deltagare fått duscha och byta kläder. Den
kreativa verkstaden har i snitt haft 17 deltagare per dag.
Under 2020 genomfördes tre utställningar i Kreativa verkstaden: ”Alla har en bakgrund” med en stor väggmålning på
duk som har ställts ut på Café Davids ytterfasad mot gatan. ”Skulpturutställning” i samarbete med
konstnärskollektivet Multiplera med lerskulpturer som ställdes ut i Slottsparken. Samt ”Miniatyrmålning” med
målningar och montage på temat miniatyrer/minimalism som sedan har ställts ut i Café David.
Förvaltningens bedömning
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Stadsmissionen är inte en förening utan en icke-vinstdrivande stiftelse med kristen grund. Förvaltningen bedömer att
stiftelsen ändå bör beviljas bidrag då verksamheten som bedrivs har en stor betydelse för målgruppen och är ett
komplement till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.
Stadsmissionen har inkommit med efterfrågad redovisning och verksamheten fortskrider utan anmärkning.
Anpassningar på grund av pandemin har gjorts men verksamheten har kunnat ha öppet vilket betytt mycket för
målgruppen. Förvaltningen bedömer att Stadsmissionen ska beviljas fortsatt stöd för Café David under 2022.
Sammantaget bedömer förvaltningen att Café David har ett större finanseringsbehov än vad som är möjligt för
förvaltningen att föreslå inom budgetramen för nämndens organisationsbidrag. Förvaltningen föreslår att bevilja
Stiftelsen Skåne Stadsmission- Café David ansökan om organisationsbidrag med 1 250 000 kronor för
verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:

Somalilandsförening i
Malmö

Besöksadress:

Hårds väg 37
213 65 Malmö
www.somalilandforening.se
846501-1586

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

50 000
50 000
510 000
50 000
Hemsida:
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Somalilandsförening i Malmö har en bred verksamhet och ett stort antal medlemmar. De bedriver verksamhet i sin
lokal i Rosengård men föreningen är öppen för alla Malmöbor.
Verksamheten som Somalilandsförening i Malmö ansöker om organisationsbidrag för är föreningens arbete för vuxna
män och kvinnor som använder drogen kat. Verksamheten vänder sig även till barn och unga med missbrukande
föräldrar. Somalilandsförening har två mål med denna verksamhet:
1. För vuxna män och kvinnor som använder drogen kat erbjuder föreningen aktiviteter så som föreläsningar
om droger och dess påverkan på kroppen, om förståelsen av begreppen missbruk och beroende, information
om hälsa och sjukvård, primärvård, öppenvård. De informerar även om hälsofrämjande aktiviteter och
utbildning. Verksamheten hjälper även till med CV-skrivning, personliga brev och studiebesök.
2. För barn och ungdomar med missbrukande föräldrar. Föreningen anordnar fritidsaktiviteter tre dagar i
veckan samt läxhjälp vid två tillfällen. De samverkar även med andra aktörer för att ge barn och unga stöd
och hjälp samt har möjlighet att erbjuda samtalsstöd i lokalen måndag till lördag kl. 16 till 19.30.
Somalilandsförening uppger att drogen kat fortfarande är relativt okänd för många i Sverige. Samtidigt finns enligt
föreningen en annan syn på drogen kat i Somalia och föreningen har stor kunskap om detta. Föreningen menar att de
därför har goda möjligheter att föra en dialog med den som använder kat om vad kat-missbruk innebär och vad det
kan få för konsekvenser för individen.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
2 000 0034 kronor
Totala intäkter 2020:
113 335 kronor från fritidsnämnden
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
50 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
nämnd i Malmö stad under 2020:
Under verksamhetsåret 2020 bedrev Somalilandsförening ett flertal verksamheter och projekt. Gällande
verksamheten för vuxna med kat-missbruk samt deras barn uppger föreningen att de under året nådde 60 till 80
personer som på grund av kat-missbruk befann sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation.
Somalilandsförening beskriver att målgruppen oftast inte har någon kontakt med sjukvården eller andra
hjälpinstanser. Somalilandsförening erbjöd även familjerådgivningen bestående av råd och information till familjer
som har hamnat i konflikter på grund av bland annat kat-missbruk.
Under året deltog även cirka 160 barn i den del av verksamheten som arbetar med kat-missbruk. Barnen deltog på
olika aktiviteter som erbjöds tre dagar i veckan. Aktiviteterna bestod bland annat av fotboll, basket, datorspel,
bordtennis och simning. Föreningen erbjöd läxhjälp vid två tillfällen i veckan. Alla barnen tilldelades mentortid med
en vuxen kontaktperson för att kunna samtala enskilt och ta upp saker som är svårt att prata om i grupp. Föreningen
hade ett mentorsprogram som riktar sig somaliska barn som har föräldrar med kat-missbruk. Syftet med
mentorsprogrammet är att ge barn och unga förutsättningar att stå emot droger av olika slag samt ge dem vuxna
förebilder.
Förutom arbetet med kat-missbruk bedrev föreningen ett flertal andra verksamheter och projekt. De mottog medel
från Socialstyrelsen för att ge stöd till barn och unga under pandemin samt arbeta mot våld i nära relation. De fick
bidrag från Region Skåne för att arbeta med psykisk hälsa i samband med pandemin. Föreningen drev ett projekt med
medel från Allmänna Arvsfonden med syfte att förstärka nyanlända barns läs- och språkfärdigheter. De erbjöd
läxhjälp med medel från Skolverket. Föreningen hade även social service som handlar om att hjälpa medlemmar och
besökare med bostadsfrågor samt fylla i ansökningsformulär till Försäkringskassan och socialtjänsten.
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Somalilandsförening arbetade också med insatser för kvinnor som har utsatts för våld i nära relationer och med
frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck. De hade dessutom studiecirklar inom ett flertal ämnen så som språk,
hantverk och samhällsinformation.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att den verksamhet kopplat till drogen kat som
Somalilandsförening bedriver är unik i Malmö. Förvaltningen menar att målgruppen har ett högt förtroende för
Somalilandsförening och att föreningen har ett stort antal besökare. Förvaltningen har vid två tillfällen de senaste åren
varit på besök i föreningen och träffat medlemmar som tidigare har haft missbruksproblematik med drogen kat och
som med hjälp av rådgivning från föreningen och verksamhetens stöd till resten av familjen har kommit ur sitt
missbruk.
Samtidigt menar arbetsmarknads- och socialförvaltningen att verksamheten mot drogen kat är något otydligt
avgränsad till föreningens övriga verksamhet, detta gäller särskilt föreningens mentorsprogram och arbetet med
familjerådgivning och mot våld i nära relationer. Förvaltningen noterar att Somalilandsförening endast har en
förtroendevald revisor, på sikt ser förvaltningen ett behov av att föreningen använder sig av en auktoriserad revisor.
Detta eftersom Somalilandsförening uppfyller två av tre kriterier i nämndens riktlinjer för när en organisation som
mottar nämndens bidrag inom det sociala området behöver uppvisa en revisionsberättelse som är underskriven av en
auktoriserad revisor.
Sammantaget föreslår arbetsmarknads- och socialförvaltningen att bevilja 50 000 kronor till Somalilandsförening inför
verksamhetsåret 2022. Bidraget ska gå till föreningens arbete med kat-missbruk, ej till föreningens övriga
verksamheter.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:

Spelberoendes Förening i
Malmö

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Olof Palmes plats 1
Besöksadress:
www.spelberoende.se
Hemsida:
528 000
528 000
528 000
528 000
846502-1072
Organisationsnummer
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Spelboerendes förening vänder sig till personer med spelberoende och anhöriga till den som är spelberoende.

Verksamheten består av självhjälpsmöten två kvällar per vecka som utförs med hjälp av volontärer. Föreningen har
också en anställd som har enskilda möten med spelberoende eller anhöriga till spelberoende samt håller föreläsningar
och sprider kunskap om spelberoende samt deltar i flertalet nätverk. Föreningen har ett kansli i Folkets Hus i Malmö.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
1 524 250 kronor
Totala intäkter 2020:
264 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
Under början av 2020 hade föreningen fysiska möten varje helgfri tisdag och torsdag 18.30 till 20:00. Där har
spelberoende och anhöriga haft möjlighet att träffas i självhjälpsgrupper. Sen slutet av mars 2020 har mötena ägt rum
online på grund av pandemin. I samarbete med en systerförening i Göteborg har föreningen kunnat erbjuda möten
för hjälpsökande varje måndag, tisdag och torsdag.
Målet med stödsamtal i grupp är att spelberoende ska få stöd för att kunna hålla sig spelfria och ge anhöriga stöd och
kunskap att ta hand om sig själva. Mötena leds av resurspersoner som är utsedda av styrelsen för att de anses lämpliga
att leda grupperna på kvällsmötena. Resurspersonen kan vara en anhörig eller en spelberoende som har varit spelfri i
minst sex månader och som har varit aktiv på föreningens möten.
Föreningens anställda har varit ute och informerat i skolor, arbetsförmedlingen, privata näringslivet, BUFF,
Socialtjänsten, Öppenvården och Beroendecentrum. Föreningen har varit medarrangör av Brukarföreningarnas dag i
Malmö och är medlemmar i NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk hälsa) Skåne. Föreningen ingår i Länsstyrelsens
arbetsgrupp för Spel om pengar. Sedan pandemin slog till har mycket informationsverksamhet ställts in men en del
har genomförts digitalt.
Spelberoende och anhöriga har möjlighet att genom telefonkontakt helgfria vardagar boka in enskilda samtal med
anställda. En spelberoende kan erbjudas någon som följer med då ”korten skall läggas på bordet” inför familj,
anhöriga, arbetsgivare, socialtjänst eller kreditgivare. Dessa situationer kan ofta upplevas som svåra och tunga och där
kan resurspersonen eller föreningens anställda vara till stort stöd och hjälp.
Föreningen uppger att de har ökad kraftigt i antalet deltagare på sina kvällsmöten under de senaste åren. Under det
gångna året minskade dock deltagandet på kvällsmöten men antalet enskilda möten och samtal med hjälpsökande per
telefon ökade. Omställningen till digitala möte har varit svår för många av föreningens hjälpsökande. Föreningen
uppger att trots att de digitala mötena med tiden kommit att hålla mycket hög kvalitet har motståndet mot att prova
varit stort.
Föreningen hade 640 besök på kvällsmöten i Malmö. Därtill genomfördes 156 enskilda samtal och 128 telefonsamtal.
Föreningen hade en resursutbildning i lokalen den 16 mars samt en digital utbildning den 20 april.
Förvaltningens bedömning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bedömer att den stödverksamhet som Spelberoendes förening bedriver är
ett betydelsefullt komplement till Malmö stads insatser för målgruppen. Efter att ha genomgått en behandling
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.
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Förvaltningen bedömer att Spelberoendes förening kan beviljas fortsatt organisationsbidrag för sin verksamhet.
Föreningen har verksamhet i flera kommuner i Skåne. Organisationsbidraget beviljas dock enbart för verksamhet i
Malmö enligt nämndens riktlinjer för bidragsgivning.
Förvaltningen föreslår att bevilja Spelberoendes förening i Malmö 528 000 kronor i organisationsbidrag för
verksamhetsåret 2022.
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Uppgifter om organisationen
Organisation:
Besöksadress:

Svenska Kyrkan Mariakyrkan
Kyrkans Hus,
Fiskehamnsgatan 3

2020

2021

2022

2022

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

Ej ansökt
50 000
50 000
50 000
www.svenskakyrkanmalmo.se
Hemsida:
Organisationsnummer 252003-1051
Kort beskrivning av målgrupper och verksamhet som organisationen söker bidrag för 2022
Verksamhetens målgrupp är människor som lever i personliga och sociala utsatta situationer. Det kan handla om
personer som är ensamma, har missbruksproblem, lever som hemlösa, papperslösa, ensamkommande ungdomar och
personer med psykiska funktionsvariationer.
Café Maria har funnits i S:ta Maria kyrka sedan början 2000-talet. Caféets syfte är att erbjuda gästerna frukost till
självkostnadspris, förmedla värme och gemenskap, samt bereda möjlighet till samtal, stöd och rådgivning genom
diakoner och präst. I Caféet ska man känna sig välkommen och bemötas med respekt för den person man är och
därför strävar verksamheten efter att ha en så hög personaltäthet som möjligt. Besökarna erbjuds stöd- och
själavårds-samtal, hjälp i myndighetskontakter och hjälp vid överklagande av myndighetsbeslut. För Café Maria
ansöks om organisationsbidrag från Malmö Stad om 50 000 kronor.
Redovisad ekonomi och verksamhet 2020
469 284 000 kronor (hela Malmö Pastorat)
Totala intäkter 2020:
200 000 kronor i stärkt stöd covid-19 från ASN (Café Maria)
Annat bidrag från nämnden eller bidrag från annan
nämnd i Malmö stad under 2020:
Café Maria hade mellan 1 600 och 1 800 besökare under året. Antalet besökare har sjunkit under 2020 till följd av den
pågående covid-19-pandemin. Inledningsvis under året sattes ett maxtal för antalet besökare till 20 vilket ändrades till
max åtta besökare under hösten. Dessutom upphörde serveringen inomhus och all förtäring fick göras utomhus.
Förvaltningens bedömning
Svenska kyrkan utför ett viktigt arbete för människor i utsatta situationer. Kyrkan är en stor organisation med en god
ekonomisk ställning. I handläggningen av ansökan har det varit svårt att få en bild om hur stort behovet är av ett
bidrag från Malmö stad. I muntlig avstämning med kyrkan visade det sig att de haft svårt att göra av med pengarna
under 2020 och 2021. Svenska kyrkan funderade på att dra tillbaka ansökan för 2022 av denna anledning men beslöt
att behålla den. Bidraget är i grunden utformat för ideella föreningar vilket kyrkan inte är, men verksamheten som
bedrivs av kyrkan är ett viktigt komplement till Malmö stads verksamheter och kyrkan är en viktig aktör i samverkan
med andra föreningar som vänder sig till målgruppen.
I ansökan för 2022 har Svenska kyrkan fyllt i att de ansöker om 50 000 kronor för Café Maria men i bifogade
handlingar räknar de upp tre verksamheter: Cafe Maria, julfirande och juridisk rådgivning till en totalsumma på
100 000 kronor. Förvaltningen har dock bedömt ansökan om 50 000 kronor och beviljar bidraget som ska användas
till Cafe Maria vilket är den verksamhet som tidigare fått bidrag från nämnden.
Sammantaget föreslår förvaltningen att Svenska Kyrkan- Mariakyrkan beviljas 50 000 kronor i organisationsbidrag för
2022. Bidraget ska användas till Café Maria.
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