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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

70 000

70 000

280 000

110 000

Attention Malmö
Ängelholmsgatan 6
0765–627257

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

122 935 Personalkostnader:
37 480 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Föreningen vänder sig också till de
instanser/professioner som på något sätt kommer i kontakt med medlemmarna.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Att stödja familjer med barn och ungdomar med dessa funktionsnedsättningar samt bevaka
och tillvarata deras intressen. Att skapa nätverk, grupper och annan medlemsnära verksamhet i syfte att stötta
medlemmar.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 280 tkr för att utöka lokalavdelningens verksamhet i Malmö. Riktlinjer för 2019 är:
 Att fortsatta arbeta intressepolitiskt samt att anordna föreläsningar och skapa mötesplatser för medlemmar
så att de har möjlighet att fortbilda sig samt träffa andra personer i samma situation, påverka den allmänna
debatten samt påverka myndigheter som medlemmarna kommer i kontakt med.
 Förstärka den nya styrelsen med utbildningar i arbetsgivarrollen.
 Samverkan och kompetenshöjande insatser, genom att bilda nätverk och delta i möten som syftar till
kunskapsutbyte med kommundrivna verksamheter, gruppbostäder, kriminalvården samt utvidga kontakt
med andra föreningar.
 Anordna aktiviteter till medlemmarna som t.ex. medlemsträffar, utflykter mm.
 Förstärka ungdomsverksamhet.
 Tydliggöra kanslistens roll, öppettider samt bestämda telefontider för allmänheten.
Förvaltningens bedömning

Föreningen arbetar för spridning av kunskap kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF bland
allmänheten, intressenter och myndigheter samt stärker medlemmarna och deras anhöriga genom föreläsningar,
informationsmöten och samtalsgrupper. Ambitionen är att utöka verksamheten under 2019 på grund av den ökade
efterfrågan. Detta görs bl.a. genom att förstärka den nya styrelsen som tillsattes vid årsmötet 2018, utökat utbud av
aktiviteter och erbjuda medlemmarna olika verksamheter, t.ex. coaching, ungdomsgrupper, öppet hus m.m. Flytten
till en aktivitets- och kontorslokal tillsammans med Neuroförbundet Malmö och Autism- och Aspergerföreningen
Skåne, har medfört en belastning på budgeten med 44 tkr. Attention hyr ut en del av lokalen (en arbetsplats) till
föreningen Afasi Skåne för att få intäkter och därmed sänka lokalhyran till 37 tkr.
Förvaltningen har haft flera möten med föreningen för att följa upp en snabb omsättning i styrelsen. De har en ny
styrelse för andra gången inom en tvåårsperiod. Den nya styrelsen vill timanställa en kanslist för att möta
verksamhetsutvecklingen, vilket innebär en ytterligare belastning på ekonomin. Under dialogträffarna konstaterades
att föreningen kan använda sig av en mindre summa sparat fritt kapital under de kommande åren. För att möta
utvecklingen i verksamheten bör Attention Malmö, utöver ansökt stöd från Funktionsstödsnämnden, arbeta aktivt
med att hitta nya sponsorer. En del av styrelsens och kanslistens arbete bör rikta sig mot att förstärka och stabilisera
budgeten. Under den senaste dialogträffen med föreningen har frågan om Fritidsförvaltningens krav på
personnummer på deltagare i olika aktiviteter lyfts fram.
Attention Malmö är en del av Riksorganisationen Attention Sverige och hela medlemsregistret sköts centralt av
riksorganisationen. Personnummer på medlemmarna registreras inte. Frågan behöver diskuteras vidare med
berörda aktörer.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 110 tkr
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

100 000

110 000

Söker
140 000
50 000

Förslag
110 000
50 000

Autism- och Aspergerföreningen Skåne
Ängelholmsgatan 6

0738330300
Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

63 612 Region Skåne:
Region Skåne projektbidrag

336 690
1 150 000

903 204 Personalkostnader:
75 600 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

537 766
2 (50 %)
1

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:
Målgrupp

Personer med Autism/Asperger (funktionsnedsättning som påverkar förmågan till social interaktion, ömsesidig
kommunikation och föreställning) och deras närstående. Myndigheter och sammanslutningar som påverkar personer
med autism och deras anhörigas vardagsliv.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att sprida kännedom om och öka förståelsen för autismspektrumtillstånd och de svårigheter
funktionsnedsättningen medför, att företräda de intressen som personer med autismspektrumtillstånd och deras
närstående har i samhället, att samarbeta med myndigheter och andra relevanta aktörer för att bereda personer med
autismspektrumtillstånd utbildning, sysselsättning, vård, stöd och det boende som på bästa sätt är anpassat till den
enskilde individens behov och förutsättningar, att verka för upprättande av och stöd för de verksamheter och
boendeformer som behövs, att verka för bästa möjliga förhållanden för barn, ungdomar och vuxna, så att de i
största möjliga utsträckning kan leva som andra med full delaktighet i samhället.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 140 tkr för att driva beskriven verksamhet nedan samt 50 tkr för genomförandet av
konferensen Hälsa och välbefinnande för målgruppen.
 Information och påverkansarbete - sker löpande i samarbete med Malmö stad, framförallt med
Funktionsstödsförvaltningen och Fritidsförvaltningen, men även skolor, förskolor och LSS-enheter.
 Anhörigstödverksamhet, telefontid 10.00–14.00 vardagar, besökstid vardagar, träffar och tematräffar för
närstående, träffar för personer med diagnos, rättsombud och stöd till medlemmar.
 Medlemmarnas veckoaktiviteter som, bad på Barn- och ungdomshabiliteringens bassäng mm.
 Medlemmarnas månadsaktiviteter som olika gruppträffar på kansliet; anhöriga till vuxna med
autismdiagnos, vuxna med autismdiagnos, anhöriga med barn/ungdomar i skolåldern.
 Varje år planeras en föreläsning under Världsautismdagen.
Förvaltningens bedömning

Föreningens dagliga arbete handlar om att vara tillgänglig för personer med Autism, Asperger och deras anhöriga
genom telefon eller besök samt erbjuda målgruppen möjligheter till social gemenskap.
Under hösten 2019 planerar föreningen en stor konferens om Hälsa och återhämtning för personer med autism och
deras anhöriga. Konferensen ingår i ett projekt som sponsras av Region Skåne. För att kunna genomföra
konferensen i Malmö ansöker föreningen om ytterligare 50 tkr inför 2019. Föreningen har sitt kansli i Malmö och
tar emot flera samtal per dag samt även personliga besök på kansliet. Kontakterna är både från personer med egen
diagnos och deras närstående som behöver någon med egen erfarenhet att tala med och yrkesverksamma som vill
ha råd och tips. Föreningen deltar som stöd på möten hos olika myndigheter, som exempelvis skolor, förskolor,
arbetsförmedling och socialtjänst. De bistår andra intresseorganisationer och myndigheter inom Malmö med
information. Dessutom har föreningen nära samarbete med anhörigkonsulent och andra brukarorganisationer i
Malmö. Verksamheten är autismanpassad och i styrelse finns det personer med autismdiagnos, anhöriga och
yrkesverksamma. Autism- och Aspergerföreningen Skåne samlokaliserar sig med föreningen Neuroförbundet
Malmö och Attention Malmö. Föreningen utgör ett viktigt komplement till stadens insatser och är en välfungerande
förening.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 160 tkr varav 50 tkr som engångssumma för att
genomföra en konferens i Malmö.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

70 000

100 000

150 000

100 000

Frisk & Fri Malmö
Studentgatan 4
0706- 532861

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Region Skåne

221 000

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

338 000 Personalkostnader:
2 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

226 000
50%
0

Målgrupp

Personer med ätstörningar i alla åldrar och deras anhöriga, personer som möter barn och unga som har eller riskerar
utveckla psykisk ohälsa, vårdpersonal, skolpersonal, ledare i förenings- och idrottslivet, politiker som arbetar med
hälso- och sjukvårdsfrågor samt allmänheten.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att ge stöd till personer med ätstörningar och deras anhöriga. Att arbeta förebyggande mot ätstörningar och verka
för bättre vård. Frisk & Fris syfte är vidare att sprida information, arbeta opinionsbildande och genomföra aktiviteter
för att ge stöd till personer med ätstörningar och deras närstående.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 150 tkr för att bibehålla samt utöka lokalavdelningens verksamhet i Malmö. Ansökt summa
ska täcka kostnader för personal i första hand.
Föreningen planerar fortsätta med det stödjande arbetet genom telefon, mentorer, öppna träffar, självhjälpsgrupper,
besök till patienter och utökad jourverksamhet. Särskilt fokus ligger på öppna träffar för att även låta icke
medlemmar ta del av stödet. Föreningen ger också stora stödinsatser via jourmail då antal mailkontakter ständigt
ökar. Stödet till anhöriga har ökat genom anhörigträffar. Under 2019 kommer föreningen att satsa extra på
kommunikation och kunskapsspridning samt stärka volontärerna, som utför det stödjande arbetet, i deras uppdrag
genom att hålla utbildningar, fortbildningar och handledning för att volontärerna ska kunna känna sig mer trygga i
sitt uppdrag.
Det förebyggande arbetet sker främst genom workshopen ”Uppdrag Självkänsla” som riktar sig till barn och unga
12–20 år. Workshopen behandlar ämnen såsom självkänsla, självförtroende, ideal, medias påverkan och kritiskt
reflekterande. Arbetet med att förankra och stärka tryggheten i idrottsorganisationer genom att ge verktyg till
idrottspersonal, ideella krafter samt anställda, fortsätter. Arbetet för en bättre vård och bemötande sker genom att
besöka och utbilda personal på vårdenheter samt delta i brukarråd, referensgrupper och styrgrupper inom
specialistvården.
Förvaltningens bedömning

Via stödarbete för personer med ätstörningar och närstående i hela landet får föreningen betydande insyn i de
behov som finns i målgruppen. Många engagerade inom föreningen har även egen erfarenhet av att ha behandlats
inom vården. Genom att vara aktiv i nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH - ett nätverk
bestående av patientorganisationer, och i diverse brukarråd delar Frisk & Fri med sig av kunskaper till beslutfattare
och andra inom vård och politik. Föreningens verksamhet bygger i grunden på att ge stöd till personer med
ätstörningar och deras anhöriga. Stödet sker innan, under och efter behandlingen. Antal medlemmar och aktiviteter
som föreläsningar, mentorskap, workshop mm, har ökat i Malmö. Föreningen verkar också för förbättrad vård
samt arbetar förebyggande i skolor och på mötesarenor. Frisk & Fri driver också ett påverkansarbete genom
uppsökande kontakt med media och sociala medier. Riksföreningen lägger extra medel till de största
lokalavdelningarna för att möjliggöra att dessa, däribland Frisk & Fri Malmö, ska kunna genomföra aktiviteterna i
sina respektive verksamhetsplaner.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 100 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

207 000

207 000

300 000

207 000

FUB i Malmö
Industrigatan 33
0702-990578

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

25 937 Annat:

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

665 383 Personalkostnader:
19 249 Antal Anställda:

384 430
50 % +6
arvoderade ledare

Antal anställda i lönebidrag:

0

Målgrupp

Barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att främja stöd, service, omvårdnad och utbildning för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning samt
deras aktiva medverkan i samhälls- och föreningsliv. Att verka för att målgruppen får sina behov och rättigheter
tillgodosedda samt i övrigt får goda levnadsvillkor. Föreningen eftersträvar samarbete med andra organisationer.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) i Malmö ansöker om 300 tkr för att driva kansli
och dagverksamhet och erbjuda sina medlemmar följande aktiviteter: Gympa (en gång i veckan), musik och allsång
(två ledare, tisdag kvällar), trivselgruppen (två ledare, tisdag kvällar) musik på Kirseberg (fyra gångar per termin)
musikkvällar (två gånger om året), pensionärsklubben, utflykter mm. Föreningen vill också fortsätta arbeta med:
 Föräldragrupper och bjuda in föräldrarna till möten, föreläsningar och aktiviteter samt vidarebefordra
viktig relevant information.
 Samverkan med myndigheter, skolor, LSS mm samt medverkan i nätverk och dialog med andra föreningar.
 Anhörigstöd, vara stöd till anhöriga i möten med myndigheter och personal m.fl., att ge råd, information
och stöd i olika sammanhang
Dessutom vill föreningen fortsätta med kunskaps- och informationsspridning. Föreningen vill också använda bidraget
till anställning av en konsulent på halvtid som arbetar med administration, rådgivning till anhöriga samt representation
av föreningen i olika sammanhang.
Förvaltningens bedömning

Föreningen flyttade till Industrigatan 33, mötesplatsen Paraplyet, under hösten 2014 och fick ett kanslirum.
Föreningen har en konsulenttjänst på halvtid. Då det var brist på aktivitetslokaler för föreningarna inom Paraplyet
fick FUB Malmö driva sina aktiviteter i olika aktivitetslokaler. I ansökan från Föreningen Paraplyet 2019 ingår en
summa bidrag som avser stöd till aktivitetslokaler för föreningar inom Paraplyet och därigenom får FUB stöd till
hyran av aktivitetslokaler.
FUB i Malmö har tidigare erhållit stöd på 100 tkr för en konsulenttjänst som en del av Fritidsförvaltningens stöd till
föreningar inom gruppen funktionsnedsättning. Stödet har upphört under 2016 då föreningen inte uppfyller krav
på 500 genomförda aktiviteter om året. FUB har sex timanställda fritidsledare och sju ideella arbetsledare kopplade
till sina aktiviteter.
Föreningen ger medlemmarna möjlighet till regelbundna träffar på egna villkor i en främjande social samvaro samt
erbjuder stöd till föräldrar/anhöriga till barn med intellektuell funktionsnedsättning. FUB i Malmö är representerade
i Malmö stads råd för funktionshinderfrågor samt deltar i dialogträffar mellan Funktionsstödsförvaltningen och
brukarorganisationer. Föreningen verkar opinionsbildande och som remissinstans samt fungerar som komplement
till den kommunala LSS-verksamheten.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 207 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

141 000

200 000

357 000

200 000

Föreningen Grunden Malmö
Geijersgatan 2C
0736-194723

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

69 011 Arvsfonden, andra fonder

2 287 000

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:

2 739 277 (2 220 652

Personalkostnader:

1 590 066

Ung i Grunden)

Lokalkostnader:

123 000(Ung i Grunden)

Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

8 (7 Ung i Grunden)
1

Målgrupp

Personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen Grunden Malmö arbetar för: goda livsvillkor och självbestämmande vad det gäller bostad, arbete,
ekonomi, skola och fritid för personer med intellektuell funktionsnedsättning samt för att förändra människors
attityder gentemot personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Föreningen arbetar också mot orättvisor,
fördomar och nedvärderingar.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen Grunden Malmö ansöker om 357 tkr varav 85 tkr till en halvtidstjänst som administratör/fritidsledare
som även kommer att ansvara för hemsidans utveckling, vara till hands när konflikter uppstår samt hjälpa till att
planera och organisera medlemsaktiviteter. Resten av kostnaden för halvtidstjänsten kommer enligt föreningen från
Arbetsförmedlingen i form av lönebidrag. Ansökt belopp ska även täcka resor, lokalhyra, kommunikation samt till
aktivitetskostnader. Föreningen vill fortsatta arbeta aktivt med bl.a. projekt med RFSU ”Sex för alla” som vänder sig
till ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, sommarkurser på Folkhögskolor, deltagande i
forskningsprojekt och andra nya projekt. Cafékvällar, dans, sommarkurser, fester, musikevenemang och utflykter är
en del av planerade medlemsaktiviteter 2019. Föreningen har en representant i Rådet för funktionshinderfrågor och
representanter i brukardialog mellan funktionsstödsförvaltningen och brukarorganisationer.
Förvaltningens bedömning

Föreningen arbetar medlemsvårdande, opinionsbildande och med attitydpåverkan. Samverkan mellan föreningen och
Malmö stad bygger på intresse av utveckling av brukarinflytandet. Verksamheten ger personer med intellektuell
funktionsnedsättning möjlighet till samhällsengagemang, kunskap om hur demokratin fungerar, att fatta beslut och
ta ansvar tillsammans med andra. Detta sker genom aktiviteter av olika slag, t.ex. fritidsaktiviteter, utbildningar,
påverkansarbete samt informationsspridning. Föreningen Grunden Malmö har ansökt och fått medel från Allmänna
arvsfonden för sin ungdomssektion. Projektet ”Ung i Grunden” riktade sig till unga människor med intellektuella
funktionsnedsättningar i åldrarna 13–25 år och alla ungdomar inom målgruppen kunde delta i verksamheten oavsett
medlemskap i föreningen. Målet var att under en treårsperiod skapa en arena för ungdomar med intellektuell
funktionsnedsättning samt hitta en framgångsrik metod där ungdomarna själva skapade en meningsfull fritid.
Projektet avslutades våren 2018.
För att stödja föreningens styrelse, som består av enbart personer med intellektuell funktionsnedsättning, anställde
LSS-verksamheten två coacher i uppstartfasen. Dessa anställda gav stöd och råd, hjälpte till med konflikthantering,
administration och övergripande frågor kring samverkan. Coacherna avsatte arbetstimmar som motsvarade en
halvtidstjänst (50 %) för föreningen. Förvaltningen drog in dessa tjänster under 2017. Istället fick föreningen förhöjt
bidrag 2018 för att få en timanställd coach. Grunden har sedan starten under kvällstid använts sig av en lokal för
daglig verksamhet inom funktionsstödsförvaltningen, men har nu uppmanats att flytta då verksamheten har ett behov
av exklusiv tillgång till lokalerna. Styrelsen har under ett möte med förvaltningen beskrivit en ohållbar situation
kopplat lokalfrågan och önskat hjälp och ökat bidrag för att finna alternativ anpassat kontors- och aktivitetslokal. En
arbetsgrupp bestående av olika professioner från förvaltningen tillsammans med föreningens styrelse har bildats för
att arbeta med frågan. Arbetet pågår i skrivande stund.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 200 tkr, samt reservera en summa på 150 tkr för att täcka
nya hyreskostnader.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

80 000

80 000

120 000

80 000

Föreningen Sofia-Kultur
Holmgatan 4
0704-530587

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

0 Annat:
0

0

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

130 270 Personalkostnader:
0 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Människor med psykisk funktionsnedsättning.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att bedriva socialt arbete utifrån kulturperspektiv för människor med psykisk funktionsnedsättning. I detta arbete
ska den ideella föreningen Sofia-Kultur motverka utanförskap och möjliggöra integration för människor med psykisk
funktionsnedsättning och skapa möjligheter för dem att ha inflytande i samhället.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 120 tkr som en del av aktivitetskostnader för medlemmarna samt för studie- och
kontorsmaterial. Följande planeras inför 2019:
 Anordna en ledar- och volontärutbildning så att fler kan ta en ansvarsuppgift inom föreningen.
 Erbjuda kurs i franska med en av styrelsemedlemmarna som lärare
 Erbjuda friskvård och motion i form av medicinsk yoga och naturvandringar i Malmö och Skåne.
 Anordna en till två kulturresor utanför Skåne i södra Sverige, besök på muséer, gallerier, musikevenemang.
 Stärka brukarinflytandet genom att inventera önskemål som deltagarna på Sofia-Kulturs mötesplats har.
 Bedriva en uppsökande verksamhet för att nå ensamma personer med psykisk funktionsnedsättning i Malmö
som kan ha behov av föreningens verksamhet.
 Anordna aktiviteter på hembygdsföreningar i Skåne i samverkan med Skånes Hembygdsförbund.
 I samverkan med Sankta Maria Folkhögskola arbeta för fler och mer varierade sysselsättningsmöjligheter för
målgruppen.
 Söka medel från olika bidragsgivare till föreningens aktiviteter.
 Anordna trädgårdsaktiviteter med egen odling i Kronetorp i samverkan med Möllegården Kultur/Burlövs
kommun och folkhögskolan Sankt Maria.
Förvaltningens bedömning

På mötesplatsen Sofia-Kultur finns två anställda. Tjänsterna finansieras via Socialstyrelsens medel för projekt riktade
till målgruppen. Från och med hösten 2017 har verksamheten flyttats från Studieförbundet Bilda till Sankta Maria
Folkhögskola och därmed även lokalkostnader och arbetsgivaransvar för de två anställda.
Många av föreningens medlemmar är långtidssjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Målgruppen erbjuds en
meningsfull sysselsättning, gemenskap och bearbetning av psykiska problem i en social samvaro med andra personer
med samma erfarenheter. Föreningen Sofia-Kultur är präglad av kulturanslag och utgör ett viktigt alternativ till andra
insatser riktade gentemot målgruppen. Deltagarna själva organiserar och leder en del av aktiviteterna. Föreningen
Sofia-Kultur har också ett betydande friskvårdsinslag genom utflykter och naturupplevelser. Dessa sker ibland i
samarbete med Skånes hembygdsförbund och aktiviteterna får då även ett kulturperspektiv.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 80 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

40 000

120 000

1 086 000 ?

120 000

Mind Malmö
Industrigatan 33
076 317 50 41

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

0 Annat:
0

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

120 000 Personalkostnader:
21 390 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Personer som mår psykiskt dåligt där risk för självmord föreligger. Speciella riskgrupper är: unga i åldern 15-24 år,
personer i socioekonomiskt utsatta situationer samt personer som tidigare har försökt begå självmord.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att öka allmänbildning och förståelse för att motverka fördomar och stigmatisering samt för att främja psykisk hälsa.
Detta sker genom, opinionsbildning, föreläsningar inom olika ämnen som berör psykisk hälsa. Bedriva en
stödlinjeverksamhet.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen Mind Malmö planerar följande under 2019:
 Fortsatt arbete med stödlinjeverksamhet (Minds stödlinje vid självmordsrisk). Ett prioriterat arbete är att
utbilda och stödja medlemmar till att bli volontärer. Det planeras en ökning i svararkapaciteten från 25 000
(prognos 2018) samtal till ca 33 000 samtal i vid Självmordslinjen i hela Sverige.
 Fortsatt arbete med opinionsbildning för att påverka beslutfattare, information för att motverka fördomar
och stigmatisering samt för att främja psykisk hälsa.
 Att arbeta aktivt med rekrytering av nya medlemmar, volontärer och anställda samt öka intäkterna.
 Samverka med andra aktörer lokalt och nationellt samt delta i olika nätverk för erfarenhets- och
kunskapsutbyte inom området.
Förvaltningens bedömning

Ett fortsatt arbete med självmordslinje innefattar rekrytering, utbildning och handledning av volontärer till
stödlinjen i Malmö. Rekryteringen sker genom bl.a. annonsering i lokala tidningar, sociala medier, samt mun mot
mun metoden. Utbildning av volontärer till Självmordslinjen genomförs av Mind personal.
Mind system för telefoni och chatt byggs upp genom att etablera lokala svararcentraler. Volontärerna i
svarargrupperna får kontinuerlig handledning och stöd från projektledaren/volontärsamordnaren och övrig
personal på Mind kansli i Stockholm. (Mind omsättning är ca 14 mkr 2017 och har ca 2000 medlemmar).
Antalet påringningar hos Självmordslinjen är långt större än antalet mottagna samtal. Därför har Mind ett långsiktigt
mål om att utöka kapaciteten på Självmordslinjen. Det övergripande målet är att bygga ut kapaciteten för
Självmordslinjen för att ta emot 10 000 fler stödsamtal/år och därmed nå mål om att ta emot 60 000 stödsamtal
2020.Föreningen har flyttat till Paraplyet i höst 2017 och har ett kansli som en utgångspunkt till
stödlinjeverksamheten och för medlemsträffar. Den centralt anställda projektledaren kommer att utbilda Mind
Skåne i Mind rekryteringsprocess för Självmordslinjen, och ge övrigt stöd för den lokala svarargruppen för
Självmordslinjen. De får också stöd i kommunikation i sociala medier och andra relevanta kontaktytor. Mind har
under 2018 en heltidstjänst kopplad till lokalföreningen i Malmö. Föreningen vill flytta till en mer centralt belägen
lokal för att underlätta för volontärer. Föreningen vill också utöka stödet till volontärer genom att inrätta en
ytterligare halvtidstjänst och därmed vill ha extra ekonomiskt stöd från förvaltningen. Förvaltningen har vid ett
möte med föreningen föreslog att föreningen söker sig till andra finansieringskällor på grund av begränsade
stödmöjligheter inför 2019.
Funktionsstödsförvaltningen anser att föreningens stödlinjeverksamhet är unik, och att den med relativt små medel,
samt på frivillig basis, kan hjälpa många och föreslår därför tillstyrka ansökan med 120 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

50 000

70 000

80 000

70 000

OCD-föreningen i Malmöområdet
Industrigatan 33
070 695 91 11, 070 922 02 29

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Annat:

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

78 800 Personalkostnader:
14 256 Antal anställda i lönebidrag:

0
0

Målgrupp

Personer med OCD – personer som lider av tvångssyndrom (Obsessive Compulsive Disorder) och deras anhöriga.
Föreningen vänder sig även till alla myndigheter, instanser m.m. som dessa personer berörs av samt till allmänheten
och massmedia för att bryta stigmat som personer med OCD drabbas av.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att stödja personer med OCD och deras anhöriga. Att informera om vad OCD är till vårdgivare, myndigheter,
allmänheten, massmedia m.fl.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

För 2019 ansöker föreningen om 80 tkr för att driva vidare följande verksamheter:
Tryckning av informationsmaterial, hyra av lokal, omkostnader vid öppet hus och föreläsningar, föreningsmobiler,
kontorsmaterial, omkostnader vid medlemsaktiviteter (som inträde, fika mm.), inköp av kunskapsmaterial.
Föreningen vill också arbeta med enkätundersökning om hur föreningen kan förbättra intern- och extern
kommunikation samt delta i olika mässor och arrangemang för att informera om föreningen samt rekrytera nya
medlemmar. OCD-föreningen i Malmöområdet kommer under 2019 att uppdatera och utveckla hemsidan, utveckla
sina studiecirklar/stödgrupper vidare till en mötesplats för medlemmar och deras anhöriga. Föreningen vill fortsätta
informera om OCD till allmänheten, myndigheter, skolor, vårdgivare, massmedier m.m. De erbjuder telefonkontakt
för personer med OCD och svarar på frågor från allmänheten. Det planeras sociala aktiviteter för medlemmarna till
exempel bowling, boule, restaurangbesök, studiebesök, biobesök mm. Vid dessa aktiviteter sponsrar föreningen
medlemmarna med subventioner vid t.ex. måltider, inträde, bowlingbanor och annat.
Förvaltningens bedömning

Föreningen är en av de föreningar som har flyttat till de gemensamma lokalerna på Industrigatan 33, ”Paraplyet”.
På grund av stigmatisering i samhället och den skam drabbade känner är det flera personer som deltar i verksamhet
utan att vilja bli medlemmar i föreningen.
Föreningens stödgrupper sker i form av studiecirklar och det uppmärksammas att behovet av att utbilda nya
gruppledare är påtagligt. Dokumentation samt återkoppling är ett annat utvecklingsområde som föreningen vill
förbättra under 2019. OCD har deltagit aktivt i dialogen mellan förvaltningen och brukarorganisationer för att skapa
en hållbar modell för samverkan och dialog mellan parterna.
För personer med tvångssyndrom betyder det mycket att ha personer i liknande situation att prata med. Föreningen
anordnar både sociala aktiviteter och mer informativa aktiviteter där ämnen som effektiva behandlingar, vad det
innebär att leva med OCD samt allmänna råd och stöd behandlas. I övrigt samverkar föreningen med studieförbund,
skolor och psykiatri.
Funktionsstödsförvaltningen tillstyrka ansökan med 70 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

350 000

360 000

550 000

360 000

RSMH Mittpunkten Malmö
Celsiusgatan 31, 212 14 Malmö
040-237054

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Annat:

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

1 041 647 Personalkostnader:
222 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

624 166
2
2

Målgrupp

Personer med psykisk ohälsa och/eller i socialt utanförskap samt närstående.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att bedriva social och kamratstödjande verksamhet för personer som upplever eller har upplevt sociala eller psykiska
svårigheter. Syftet är också att driva opinionsbildningsarbete och hjälpa medlemmar med återhämtning.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Mittpunkten Malmö ansöker om 550 tkr för att täcka lokalhyra,
administration, personalkostnader och för fortsatt verksamhet. Föreningen anordnar aktiviteter för målgruppen
såsom; medlemsmöten, utbildningar, föreläsningar, kulturverksamheter, ungdomsverksamheter, utflykter, läger och
individuell rådgivning. RSMH Mittpunkten Malmö har öppen verksamhet under sex dagar per vecka som är välbesökt
av medlemmarna. Köket utgör en viktig del av verksamheten där medlemmarna erbjuds en måltid dagligen för
subventionerade priser. RSMH vill även fortsätta med högtidsfirande under 2019.
Förvaltningens bedömning

Föreningen RSMH Mittpunkten Malmö är en kamratstödjande förening med öppen verksamhet. Föreningens tre
viktiga ledord är: återhämtning, inflytande och självbestämmande. Under våren 2017 lade föreningen Hörnan i
Kirseberg ner sin organisation och medlemmarna anslöt sig till RSMH.
Föreningen har vidare stort antal besök av personer med psykisk ohälsa. Lokalen är även öppen under kvällstid.
Genom detta utgör verksamheten ett komplement till stadens insatser. RSMH Mittpunkten Malmö marknadsför
organisationen genom sociala medier och har en hemsida för ökad synlighet. Föreningen vill fortsätta arbeta
socialpolitiskt och kamratstödjande samt aktivt delta i mässor, sammankomster och bevaka sina medlemmars
intresse i samhället. Fokusområde under 2019 är att förstärka styrelsen genom att rekrytera och utbilda nya
styrelsemedlemmar. Behovet upplevs som stort för att vidare kunna driva och utveckla verksamheten. RSMH vill
därför erbjuda medlemmarna studiecirkel i föreningskunskap och studiecirkelledarutbildning via ABF och MIP. Ett
annat utvecklingsområde är att attrahera yngre medlemmar att vilja delta aktivt i föreningen.
Föreningen redovisar under ett möte med förvaltningen att antalet medlemmar har påverkats negativt av den icke
anpassade lokal som de använder sig av.
Då fastighetsägaren ville pressa föreningen att bidra till kostnader för hiss har de sagt upp lokalen.
Styrelsen söker aktivt nya lokaler med full tillgänglighet. Förvaltningen har regelbundna träffar med styrelsen för att
följa arbetet med lokalanskaffning och styrelseutvecklingen.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 360 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

70 000

150 000

70 000

Stilla-Koncernen
Citadellsvägen 7,221 18 Malmö
072-3510633

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

0 Annat: Socialstyrelsen
0
Arbetsförmedlingen

580 000
651 617

2 351 312* Personalkostnader:
120 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

1 445 599
9
4

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:
*Varav 1 090 103 är försäljning
Målgrupp

Ekonomiska föreningen Stilla-Koncernen vänder sig till personer som lever med psykisk ohälsa i Malmö. StillaKoncernen anställer personer till verksamheterna Stillahus och Vindstilla från Fontänhuset Malmö alternativt
Arbetsförmedlingen. Stilla-Koncernen vill skapa bra arbetsplatser som fungerar som första steget ut på
arbetsmarknaden och där medarbetarna står i centrum.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen har som målsättning att främja medlemmars självständighet och ekonomiska oberoende genom att
driva sociala företag.
Föreningens medlemmar verkar genom sin insats och kunskap för att bereda arbetstillfällen i verksamheten.
Syftet är att genom stöd underlätta återgången till arbetsmarknaden för människor med psykisk ohälsa, i första
hand från Fontänhuset Malmö. Föreningens ekonomiska vinst återinvesteras i verksamheten.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Stilla-koncernen är en arbetsinriktad ekonomisk förening som driver Vindstilla café & mötesplats samt Stillahus.
Syftet är att genom stöd underlätta återgången till arbetslivet för människor med psykisk ohälsa i Malmö. Stillakoncernen söker medel för en kompletterande tjänst på deltid som ska stötta befintlig arbetsledare på Vindstilla.
Detta för att kunna ta emot fler praktikanter och skapa nya arbetstillfällen på både Vindstilla och Stillahus.
Arbetsledaren ska dessutom vara en kraft för medlemmarna i deras arbete med den egna ideella intresseföreningen
Scylla. Verksamheten beskrivs som en arbetsgivare där medarbetares arbetsuppgifter och tider lättare anpassas än
hos en vanlig arbetsgivare. I samtliga fall börjar en anställning med praktik för att sedan eventuellt övergå i
anställning om allt har fungerat under praktikperioden. Vindstilla har marknadsmässiga löner och följer gällande
kollektivavtal för branschen.
Förvaltningens bedömning

Ett samarbete mellan Malmö Universitets (tidigare Högskolas) institution för socialt arbete och Fontänhuset i
Malmö under hösten 2012 byggde en grund till Stilla-koncernen. Det är ett arbetsintegrerade socialt företag som har
som mål att skapa sysselsättning och vägar till arbete för en grupp som har det särskilt svårt på arbetsmarknaden.
Från högskolan fanns önskemål om en naturlig mötesplats för studenter och brukarorganisationer, samtidigt som
det i institutionens lokaler fanns plats och möjlighet att driva en caféverksamhet. Fontänhuset å sin sida såg en
möjlighet till meningsfull sysselsättning i caféet för sin målgrupp. Det startades då en ekonomisk förening som idag
är Stilla-koncernen.
Stilla-koncernen har dubbla affärsidéer, att skapa sysselsättning för den aktuella gruppen samtidigt som man
producerar/ säljer varor och tjänster på marknaden. Vinster återinvesteras i den egna verksamheten. Människans
behov av arbete och delaktighet samt individens speciella förutsättningar står i centrum för ekonomiska föreningens
drift och utveckling. I Stilla-koncernens styrelse finns representanter för tre parter:
 Fontänhuset i Malmö, som arbetar med arbetsinriktad psykosocial rehabilitering sedan mer än 30 år
 Samlade Krafter, som är en ideell förening med intresse att främja sysselsättning för målgruppen
 samt Team Scylla, som är en ideell förening för personalen med målsättning att ta tillvara deras intressen.
Stilla koncernen kompletterar Malmö stads insatser genom att Vindstilla café & mötesplats har blivit en naturlig
mötesplats för studenter, brukare och allmänheten.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 70 tkr.

34

Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

35 000

55 000

40 000

Teater PsykBryt/Friskvårdsteatern
Industrigatan 33
0705-470527

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

0 Annat:
0

0
0

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

5 600

Personalkostnader:
Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

Målgrupp

Personer med någon form av psykisk ohälsa boende i Malmö med omnejd.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningens syfte är att i första hand erbjuda teater/drama till människor med psykisk ohälsa samt öka kunskapen
och minska fördomar kring psykisk ohälsa.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 55 tkr för att täcka verksamhetskostnader, lokalkostnader och handledarens avgifter.
Det planeras följande inför 2019:
 Teaterrepetitioner- varje onsdag mellan 14.00 och 16.00. Cirkeln leds av handledare/regissör.
 Dramacirklar- Varje torsdag mellan 14.00 och 16.00. Cirklarna är öppna för alla personer med psykisk ohälsa.
 Teaterframförande- Efter uppdrag framförs teaterpjäser som speglar situationer för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Föreningen redovisar att de har genomfört många uppdrag i Malmö där publiken är anställd personal i Malmö
kommun. Friskvårdsteatern har också spelat på Aktivitetshuset i Vellinge och Pilegården i Staffanstorp där
kommunen är beställare. (Pjäs om IPS- Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS – Individual Placement and
Support – syftar till att hjälpa personer att skaffa sig ett avlönat arbete baserat på personens egna val och
preferenser). Utöver det har föreningen julshow med underhållande inslag på olika platser i Malmö.
Förvaltningens bedömning

Föreningen ska efter uppdrag framföra teaterpjäser som speglar situationer för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Målgruppen är anställda i Region Skåne och Malmö stad, framförallt de som möter personer med psykisk ohälsa i sitt
uppdrag i rehabilitering, skolor, socialtjänst m.fl.
Föreningens arbete sker genom att träna personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa i olika situationer. Dessa
personer uppträder senare inför publik. Att agera i teatergrupp är också en del i rehabiliteringsprocessen från sjukdom
till ett mer självständigt liv med bättre livskvalité.
Behovet av denna typ av verksamhet är stort och föreningen vill arbeta aktivt för att öka antalet deltagare i sin
dramaverksamhet och ge fler personer möjlighet att utvecklas inom sina personlighetsramar.
Föreningen har ett gott samarbete med kommunala verksamheter i Malmö.
För ökad tillgänglighet och kontakt med målgruppen har föreningen under 2018 anslutit sig, som en skåpförening,
till föreningen Paraplyet. Detta medför ökade kostnader på ca. 5 tkr.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 40 tkr, dvs. en ökning på 5 tkr för att täcka
lokalkostnader.
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