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Uppgifter om organisationen

2017

2018

2019

2019

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

220 000

80 000

Dataklubben äldre lär äldre
Industrigatan 33
040 134 310

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

0 Annat:
0

0
0

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

98 000 Personalkostnader:
13 300 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Äldre personer som är 60 plus.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Dataklubben ”äldre lär äldre” är en ideell förening och är ideologiskt och politiskt obunden.
Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. Verksamheten skall utveckla IT-kunskapen
hos seniorer, så att de kan använda sig av IT och utnyttja tjänster och andra aktiviteter, som är baserade på IT.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen startades i början av 2017 i syftet att äldre personer som besitter bra kunskap i It-tekniken undervisar
andra seniorer. Ett annat syfte är att bryta den sociala isoleringen bland äldre genom att erbjuda utbildningstillfällen
och sammankomster. Föreningen har startat IT caféer på 6 olika adresser i staden, som betjänas 9 halvdagar i veckan.
På tre av dessa kan medlemmarna komma utan egen dator, då kommunen och föreningen har tillgång till datorer.
Föreningen köpte in egna bärbara datorer i maj 2017 för att på så sätt erbjuda äldre som inte har tillgång till egna
datorer möjligheten att delta i verksamheten. Målet för verksamheten är att under 2019 öka antal
deltagare och nå ut till nya personer då behovet upplevs som påtagligt.
Verksamheten bygger på att genom dialog med deltagare anpassa undervisningen för att uppnå målet om
individanpassad utbildning. Föreningen vill fortsätta arbeta i den öppna, varma och välkomnande attityd som präglar
verksamheten.
Förvaltningens bedömning

Föreningen Dataklubben äldre lär äldre sysslar med grundläggande handledning av äldre i användning av dator,
surfplatta, smart-phone. Om flera personer vid den allmänna handledningen vill ha mera kunskap om ett speciellt
ämne, så samlar man dessa till en specifik cirkel kring detta ämne. Cirklarna är kostnadsfria. Föreningen bedriver också
caféverksamhet/social samvaro på sex olika samlingslokaler för äldre i Malmö: Södertorpsgården, Öresundsgården,
Måsen, Tuppen, Lekatten och Seniorrum-Rosengård. Föreningen anger att vid årsskiftet att antal betalande medlemmar
var 98 personer. Efter några månader var de uppe i 140.
Föreningen förklarar vid ett möte med förvaltningen att ordförande har lånat ut pengar till föreningen eftersom det
inte fanns något startbidrag att ansöka om och föreningen stod helt utan medel. Förvaltningen vill tydliggöra att detta
kunde ses som att föreningen hamnade i en tveksam beroendeställning till ordföranden. Ordföranden har bekräftat att
inställningen är att hjälpa till och inget annat. Förvaltningen föreslog att fråga jurister i Malmö stad och återkomma.
Juristen såg ingen intressekonflikt i frågan och instämde i förvaltningens förslag om att istället föreslå ordföranden att
ge pengarna som en gåva till föreningen utan att ställa krav på detta från förvaltningens sida. Ordföranden har
accepterat förslaget. Förvaltningen har också föreslagit att föreningen ansluter sig som en skåpförening till
samlokaliseringslokaler på Paraplyet. Detta för att underlätta för den nystartade föreningen att få tillgång till förvaringsaktivitets- och möteslokal genom kommunens subvention. Samlokaliseringen med andra föreningen kommer
förmodligen att förstärka föreningen och skapa synergieffekten. Styrelsen har efter besök till Paraplyet godkänt
förslaget och blev medlem i Paraplyorganisationen, Paraplyet.
Funktionsstödsförvaltningen anser att föreningens verksamhet är angelägen och kommer målgruppen till gagn.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 80 tkr.
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Uppgifter om organisationen
Förening:
Adress:
Tel:

RFSU Malmö
Södra Förstadsgatan 66
040 305700

2017

2018

2019

2019

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

0

0

50 000

35 000

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2017

Malmö Stad:
Kulturnämnden:

725 000 Folkhälsomyndigheten
Allmänna Arvsfonden

1755 300
1032 415

Ekonomiuppgifter för 2017

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

4 786 181 Personalkostnader:
325 474 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

2 379 771
6
0

Målgrupp

Personer med intellektuell funktionsnedsättning samt yrkesverksamma som möter personer med intellektuell
funktionsnedsättning; Yrkesverksamma som möter särskilt riskutsatta unga och unga vuxna; Yrkesverksamma
som arbetar på språkintroduktion och SFI skolor; Unga nyanlända på språkintroduktion och boenden; Unga på
skolor och inom fritidsverksamheter.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

RFSU Malmö (Riksförbundet för sexuell upplysning) är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning.
RFSU utgår från övertygelsen om sexualitetens och samlevnadens centrala roll för individ och samhälle och vill
verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och samlevnad. RFSU har ett
frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

RFSU Malmö ansöker om 50 tkr för att genomföra cafékvällar som är en mötesplats för personer med intellektuella
funktionsnedsättningar i RFSU Malmös lokaler. Cafékvällar genomförs i samarbete med Grunden Malmö. Målet
med cafékvällarna är att ge utrymme för personer med intellektuell funktionsnedsättning att få sexualupplysning
och kunna ställa frågor och samtala om olika sexualitetsfrågor. Cafékvällar ger tillgång till information om
sexualitet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter vilket är viktigt för att förebygga ohälsa. Förutom
information ger även cafékvällarna en möjlighet till ett socialt sammanhang. Under cafékvällarna kommer
RFSU Malmö bjuda in olika föreläsare som ger information om olika teman som till exempel dejting, sex,
sexleksaker. Cafékvällarna präglas av delaktighet och vi förverkligar detta genom att informatörer, som själva
lever med funktionsnedsättningar, bestämmer teman för träffarna samt genomförandet av träffarna.
Informatörer är medlemmar från RFSU Malmö och Grunden Malmö som har blivit utbildade till sexualupplysare.
Bidraget kommer användas till att arvodera föreläsare, köpa fika och material till träffarna. Förutom de
kostnader som kommer användas för att driva cafékvällarna kommer vi även använda bidraget till
marknadsföring i form av framtagande av informationsblad.
Förvaltningens bedömning

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell medlemsorganisation för sexualupplysning och sexualpolitik,
som har funnits sedan 1933 med runt 20 lokalföreningar runt om i landet. RFSU Malmö grundades 1934 och är en
av de äldsta lokalföreningarna. RFSU Malmös lokalförening arbetar ideellt och professionellt. De professionella
verksamheterna består av Kompetenscenter sexualitet och Sexual terapeutisk mottagning i Skåne.
Funktionsstödsförvaltningen menar att RFSU Malmös verksamhet utgör ett komplement till Malmö Stads insats
genom att rikta sig direkt till målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning medan Malmö Stads insats
riktar sig till personal. Fritidsförvaltningen driver cafékvällar och grillkvällar för personer med intellektuella
funktionsnedsättningar på Garaget och handikappbadet, men under dessa träffar tar de inte upp sexualitetsfrågor.
RFSU Malmö kompletterar Malmö Stads insats genom att lyfta teman kopplade till sexualitet, sexuell hälsa och
rättigheter.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 35 tkr.
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