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Astma- och Allergiföreningen i Malmö
Bröstcancerföreningen Malmöhus
DHR Malmöavdelningen
Dyslexiförbundet FMLS i Malmö
FIFH, Föreningen Idrott För Handikappade
HISO Malmö (FRISKUS)
HjärtLung Malmö
Hörselskadades förening Malmö
Malmö Fibromyalgiförening
Neuroförbundet Malmö
Njurförbundet i Sydsverige
Personskadeförbundet RTP, Malmö lokalförening
Positiva gruppen Syd (PG Syd)
Reumatikerföreningen Malmö
RME Skåne
Strokeföreningen Malmö
”Svenske” Malmö Dövas förening
Sydvästra Skånes Diabetesförening
Synskadades förening, SRF Malmö
Tillgänglighetsgruppen
Värnet Malmö
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

138 000

138 000

150 000

138 000

Astma- och Allergiföreningen i Malmö
Falkmansgatan 3A
040-928410

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

0 Annat:
0

0

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

196 000 Personalkostnader:
100 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Personer med astma, allergier eller annan överkänslighet, anhöriga samt personer som kommer i kontakt med
målgruppen såsom vårdpersonal och pedagogisk personal.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningens mål är att arbeta för att människor med allergiska sjukdomar (astma, allergi, eksem och överkänslighet)
ska kunna fungera på likvärdigt sätt som andra personer i samhället. Föreningens uppgift är att:
 Utifrån medlemmarnas förutsättningar och behov utveckla verksamhet som förbättrar den enskildes
livskvalité.
 Påverka samhället så att människor med allergiska sjukdomar får samma levnadsvillkor som andra
medborgare.
 Genom utbildning och information få större förståelse för astmatikers och allergikers problem.
 Stödja forskning inom astma och allergiområdet.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 150 tkr för att täcka delkostnader för verksamheten, information och rådgivning för
målgruppen, inhyrd lokalvård och administration.
Föreningen vill anordna följande aktiviteter:
 Medlemsträffar, månadsaktiviteter, bingo, föreläsningar, damernas afton, stick- och virkcafé, julaktiviteter.
 Cirklar och kurser om lappteknik, operacirklar, mobilkurs.
 Friskvård, qigong, vuxengymnastik och hälsoaktiviteter.
 Möten, resor med allergisanerade bussar, mässor och andra sammankomster.
 Öppet hus med fika och loppis.
 Barn- och ungdomsaktiviteter, familjeträffar, dagsutflykter, utställning, information i skolor, förskolor samt
föreningar.
Förvaltningens bedömning

Astma- och Allergiföreningen i Malmö har inga anställda och verksamheten drivs av styrelsens medlemmar samt
andra aktiva medlemmar. Information till allmänheten ges genom föreningskansliet. Föreningen samarbetar med
andra föreningar och har en representant i HISO.
Många av medlemmarna kan endast vistas i sanerade lokaler med god ventilation, doftfritt och fritt från allergener.
Föreningens nuvarande lokal uppfyller dessa krav fullt ut. Astma- och Allergiföreningen i Malmö samarbetar med
skolor, förskolor, barnavårdscentraler och övriga hälso- och sjukvården i Region Skåne och Miljöförvaltningen för
att sprida information och underlätta för barn och vuxna som har dessa besvär. Föreningen verkar opinionsbildande
och som remissinstans, stöttar sina medlemmar i kontakt med vårdinrättningar och arbetar med rådgivning för
personer i utsatthet kopplad till sin funktionsnedsättning.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 138 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

75 000

75 000

85 000

85 000

Bröstcancerföreningen Malmöhus
Föreningen Paraplyet, Industrigatan 33
0709-96290

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Region Skåne

195 476

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

543 082 Personalkostnader:
17 112 Antal Anställda:
Antal anställda i lö543.082nebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Bröstcancerbehandlade och deras närstående.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att utbilda bröstcancerbehandlade medlemmar till kontaktpersoner för att stödja och informera bröstcancerpatienter
före, under och efter behandling. Att verka för saklig information och upplysning om målgruppens situation. Att
samarbeta med sjukvård, landsting, myndigheter och andra organisationer som handlägger, arbetar med eller har
beröring med dessa frågor. Att verka för bättre hjälpmedel och god psykisk och fysisk rehabilitering samt för bättre
diagnostik, behandling och vård.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Genom öppet hus, en gång i månaden med inbjudna föreläsare, drivs stödpersonsverksamheten som är kärnan i
föreningens verksamhet. Föreningen ansöker om 85 tkr för att också täcka följande kostnader:
 Lokalhyra och kanslirum tillhörande Föreningen Paraplyet.
 Rehabiliteringshjälp, kunskapsspridning och information kring biverkningar efter behandling och vilken hjälp
medlemmarna kan få.
 Utbildning stödpersoner.
 Fortsatt arbete med hjärtekuddar till nyopererade (fungerar som stöd till utsatt armhåla).
 Fortsätta sälja rosa produkter. Förtjänsten går till Bröstcancerfonden och föreningens aktiviteter.
 Informationsmaterial till nydiagnostiserade bröstcancerpatienter.
 Fortsätta med rehabiliteringsinriktade gruppaktiviteter, föreläsningar kring biverkningar och samtalsgrupper.
 Fortsatt arbete med att nå ut till invandrargrupper och unga kvinnor samt utveckla anhörigstöd.
Förvaltningens bedömning

Föreningen erbjuder socialt stöd till bröstcanceropererade kvinnor och kvinnor som insjuknat. De bidrar även med
hjälp under rehabilitering genom stödpersonsverksamhet, medlemsträffar och olika aktiviteter. Föreningen arbetar
med informationsmöten till kvinnor med utländsk bakgrund och anhörigstöd. Styrelsen arbetar aktivt för att hitta nya
finansieringskällor genom att söka bidrag från fonder och genom att arrangera olika aktiviteter. Inför verksamhetsåret
2020 kommer även medlemsavgiften att höjas.
Bröstcancerföreningen Malmöhus drivs enbart med ideella krafter, vilket innebär att alla intäkter i stort sett används
till verksamheten. Kontaktpersoner finns till för den enskilde patienten och erbjuds stöd direkt vid första besöket hos
läkare. Bröstcancerföreningen Malmöhus är en av de föreningar som har samlokaliserat sig på Industrigatan 33 och
har ett kontor där. Föreningen vill under 2020 utöka rehabiliteringsprogrammet, starta nya aktiviteter samt bilda
samtalsgrupper.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 85 tkr, dvs. en ökning med 10 tkr för utökat
rehabiliteringsprogram.

3

Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

154 000

154 000

300 000

174 000

DHR Malmöavdelningen
Vendelsfridsgatan 12
040-6115560

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

51 531 Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

1 451 187 Personalkostnader:
339 754 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

70 000
1 halvtidstjänst
1

Målgrupp

Personer med funktionsnedsättning.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

DHR Malmöavdelningen är en demokratisk ideell organisation med uppgift att genom verksamhet i
överensstämmelse med förbundets stadgar och handlingsprogram bedriva rättighetspolitisk verksamhet så att
personer med nedsatt rörelseförmåga och annan funktionsnedsättning blir fullt jämställda, jämlika och delaktiga i
samhället. DHR Malmöavdelningens ändamål är att inom ett av förbundsstyrelsen fastställt geografiskt område
bedriva sådan verksamhet. DHR Malmöavdelningen ska vara kamratstödjande och bedriva social verksamhet för sina
medlemmar.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) Malmöavdelningen ansöker om 300 tkr för att fortsätta med att
sprida information och bevaka rörelsehindrade personers intressen, arbeta aktivt för tillgänglighetsfrågor, öka antalet
utbildningar till medlemmarna samt fortsätta med påverkansarbete gentemot beslutsfattare och myndigheter.
Föreningen arbetar också medlemsvårdande och arrangerar aktiviteter såsom informationsträffar, föreläsningar,
rehabiliterings/rekreationsvistelser, idrott, kurser, utflykter, månadsmöten, studiebesök, friskvårdsaktiviteter,
lägerverksamhet för ungdomar och rådgivning till medlemmar med funktionsnedsättningar.
Föreningen vill utöka idrottssektionen. Utöver bowling erbjuder de deltagande boccia. Idrotten tycks vara en viktig
del av föreningens verksamhet och drar till sig unga nya medlemmar.
Förvaltningens bedömning

DHR Malmöavdelningen är en aktiv förening som driver omfattande social verksamhet samt verkar som
opinionsbildare och som remissinstans. Föreningen är också en del av Tillgänglighetsgruppen som tillsammans med
andra föreningar driver frågan om att påverka stadens utveckling vad gäller tillgänglighet för alla personer med
funktionsnedsättning. DHR Malmöavdelning var en medlemsorganisation i HISO och har representanter i olika
brukarråd lokalt och regionalt. Föreningens reception är öppen tisdagar till torsdagar för att erbjuda rådgivning och
information till medlemmarna och allmänheten. Det erbjuds även vägledning till allmänheten och medlemmarna i
kontakt med olika myndigheter. Föreningen fick en ökning på 45 tkr som engångssumma för att klara underskottet
i budgeten 2018 på grund av ökade hyreskostnader. Förvaltningen har följt upp en överenskommen åtgärdsplan
avseende ekonomin och hyreskostnader. Hyran är ca. 340 tkr och utgör en belastning för ekonomin. Enligt planen
ska föreningen aktivt arbeta för att hitta en annan hyresgäst som vill flytta in i lokalen och som kan dela på
hyreskostnaden. Bidrag från olika stiftelser och fonder ska också sökas. Förvaltningen har haft löpande möten mellan
styrelsen i föreningen Grunden som har ett behov av en ny kontorslokal och styrelsen i DHR. En överenskommelse
om uthyrning av en kontorslokal är nu undertecknad. Syftet är att hitta en långsiktig och hållbar lösning till
bådaföreningarna.
Förvaltningen har regelbunden kontakt med styrelsen för att ge stöd och råd samt följa upp föreningens ekonomiska
situation.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 174 tkr, dvs. en ökning med 20 tkr för ytterligare
balansering av hyreskostnader.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

60 000

60 000

75 000

75 000

Dyslexiförbundet FMLS i Malmö
Trindyxegatan 2
040-671511

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

0 Annat:
0

0

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

86 300 Personalkostnader:
12 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Barn, ungdomar och vuxna med läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) och matematiksvårigheter (dyskalkyli).
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Dyslexiförbundet FMLS i Malmö arbetar för att vara ett stöd till personer med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi
samt matematiksvårigheter/dyskalkyli. Styrelsens målsättning är att vara ett resurscentrum dit varje medlem kan
vända sig för att få stöd, information och utbildning för att kunna möta dagens samhälle.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Dyslexiförbundet FMLS i Malmö ger stöd åt barn och vuxna med dyslexi, samt till föräldrar som har barn med
dyslexi. En stor del av arbetet handlar om att informera och instruera om vilka tekniska hjälpmedel som finns att
tillgå och vad en person med dyslexi har för rättigheter i skola och arbetsliv. Föreningen ger föreläsningar, anordnar
utbildningar, resor samt driver ett aktivt rekryteringsarbete.
Föreningen ansöker om 75 tkr för att fortsätta driva och utveckla sin verksamhet som omfattar följande:
 Kurser för barn, ungdomar och vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi såsom LÄSK (läs- och
skrivsvårigheter) utbildning samt starta nya kurser i engelska språket för ungdomar med materialet HELP.
 Råd- och stödverksamhet dit medlemmarna har möjlighet att ringa, maila eller ha ett möte för råd och stöd.
Medlemmarna informeras löpande via mail om aktuella, intressanta böcker och artiklar, radio och andra
mediekanaler som berör verksamheten.
 Samarbete med folkhögskola, Malmö stadsbibliotek, Malmö högskola, ABF, Dyslexisamverkan Skåne,
SKED, SPSM och HSO. I samverkan med dessa föreningar anordnar föreningen föreläsningar och
medverkar under Europeiska Dyslexiveckan (första hela veckan i oktober). Ungdomarna i Malmö
samarbetar med andra lokalföreningar i Skåne och planerar egna aktiviteter.
 Deltagande i projektet ”Orden på jobbet” och planerar att starta en cirkel på detta tema.
Förvaltningens bedömning

Dyslexiförbundet FMLS i Malmö har funnits sedan 1996 och samtliga av styrelsemedlemmarna har ett personligt
ideellt engagemang. Syftet med föreningen är att skapa rätt förutsättning för ett gott liv för personer som lever med
dyslexi. Dyslexiförbundet FMLS i Malmö vill öka förståelsen för personer med läs-och skrivsvårigheter/dyslexi och
matematiksvårigheter/dyskalkyli, genom att informera om funktionsnedsättningen så att missförstånd kan
undvikas. Föreningen ger råd och stöd till barn och ungdomar samt vuxna i deras kontakter med olika myndigheter
såsom skola, arbetsförmedling och försäkringskassa. Föreningen informerar även om olika kompensatoriska
hjälpmedel som kan underlätta för individen. En av medlemmarna i styrelsen är tillgänglig på stadsbiblioteket för att
ge råd och stöd en dag i veckan. Föreningen arrangerar informationsmöten, föreläsningar och kurser. Föreningen
arbetar också med rådgivande verksamhet, ger information om hjälpmedel och erbjuder samtal enskilt eller i grupp.
Föreningen samverkar med Malmö folkhögskola som subventionerar lokaler till föreningen med 1000 kr i månaden,
där fri lokalanvändning och kopiering ingår. Antal medlemmar växer konstant och Dyslexiförbundet FMLS i Malmö
är landets största lokalförening för målgruppen. Styrelsens målsättning inför 2020 är att vara ett resurscentrum dit
varje medlem vänder sig för att få stöd. Detta innebär mer kostnader för externa föreläsare och styrelsens fortbildning.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 75 tkr dvs. en ökning på 15 tkr för resurscentrum.
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Uppgifter om organisationen
Förening:
Adress:
Tel:

FIFH, Föreningen Idrott För
Handikappade
Pildammsvägen 26
040-928930

2018

2019

2020

2020

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

141 000

141 000

600 000

141 000

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

2 463 533 Region Skåne

600 000

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

15 497 000 Personalkostnader:
400 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

5 423 000
13
10

Målgrupp

Personer med någon form av funktionsnedsättning i alla åldrar inom Malmö med omnejd.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att bereda personer med funktionsnedsättning möjlighet till fortsatt rehabilitering och habilitering genom
regelbundna idrotts- och motionsaktiviteter, social samvaro och annan därmed jämförbar verksamhet.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

FIFH ansöker om 600 tkr för personalkostnader och administration för att driva följande verksamhet:
1-Team Griffin; satsning på barn och ungdomar med rörelsenedsättning. Det planeras att vid träffarna erbjuda
deltagarna att undersöka och utforska sina egna förmågor. Fokus ligger på hälsa/rörelse, gemenskap, sport och sociala
aktiviteter. 2-Tjejgrupp; satsning för tjejer med funktionsnedsättning. Det planeras att rörelse och motion löper som
en röd tråd genom verksamheten men det handlar lika mycket om social samvaro och utbyte av erfarenheter.
3-Seniorverksamhet; målet är att förebygga ohälsa, skapa kontakt, lust och glädje i en hälsofrämjande miljö. Detta för
att bemöta det växande behov av fysiska aktiviteter bland äldre.
FIFH vill också starta föräldragrupper för barn med funktionsnedsättning. Barnens föräldrar ges möjlighet att ta del
av samhällsinformation för att stärka sina barn och ungdomar. Verksamheterna fungerar ofta som ett första steg för
att familjernaska kunna leva ett aktivare liv
Förvaltningens bedömning

FIFH är en sammanslutning av idrottsintresserade personer med funktionsnedsättning i Malmö. Föreningen, som
bildades 1956, arbetar med att bereda personer med funktionsnedsättning möjligheter till fortsatt habilitering och
rehabilitering samt ökad livskvalitet genom regelbundna idrottsövningar. FIFH arbetar utifrån Arena-metoden, vars
mål är att alla personer ska vara aktiva på tre samhällsarenor för att uppnå högsta möjliga tillfredsställelse i livet.
Arena 1: familjen, hemmet och bostaden
Arena 2: utbildning, arbete och sysselsättning
Arena 3: idrott/fritidsintressen eller liknande aktivitet, i någon organiserad form inom idéburen sektor.
Visionen bakom arbetet är att stärka personer så att de kan klara sig själva och bli en del av arbetslivet. Detta sker
dock utifrån individuella förutsättningar. Föreningen har öppet sex dagar i veckan och erbjuder primärt tretton olika
idrotter för personer med funktionsnedsättning, men även andra typer av aktiviteter såsom pensionärsgrupper och
stödgrupper. Föreningen erbjuder verksamheter för personer med både intellektuell och fysiskfunktionsnedsättning
och har en lokal som innefattar två gymnastikhallar och ett gym. FIFH Malmö erbjuder dagligen främst föreningens
medlemmar, men även andra personer med funktionsnedsättningar support i frågor gällande stödinsatser såsom
ansökan av parkeringstillstånd. Föreningen har även vägledning till rörelsehindrade, kring handikappersättning,
assistansersättning, bostadsanpassning m.m. FIFH:s personal är också behjälpliga i frågor rörande hjälpmedelsteknik
och bidrar med support vid utprovning av hjälpmedel. Support kan också bestå av montering och justering samt
underhåll av hjälpmedel. FIFH samverkar med en rad olika verksamheter såsom Malmö universitet och andra
föreningar, både inom funktionsstödsområdet och inom andra områden. Föreningen får sitt grundbidrag från
Fritidsförvaltningen. Funktionsstödsförvaltningens stöd avser socialt inriktad verksamhet i föreningen. Då
föreningen ansökt om en ansenlig summa har funktionsstödsförvaltningen på grund av begränsade möjligheter till
stöd under 2020 föreslagit föreningen att söka andra finansieringskällor än enbart organisationsstöd.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 141 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

29 000

29 000

30 000

0

HISO Malmö (FRISKUS)
Lugna gatan 41
040-231090

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

1 188 570 Annat: Arvsfonden, projekt

562 000

3 029 177 Personalkostnader:
127 413 Antal Anställda:
485 395 Antal anställda i lönebidrag:

1 466 702
6
4

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader: Kansli
Motionslokaler
* Lokalkostnader avser kansli och motionslokaler

Målgrupp

Medlemmar i medlemsföreningar och andra personer med funktionsnedsättning oavsett ålder.
Far verksamhet - fysisk aktivitet på recept.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Handikappidrottens samarbetsorganisation i Malmö (HISO) är en samarbetsorganisation som
företräder olika medlemsföreningar vars medlemmar har en eller flera funktionsnedsättningar.
Syftet är också att anordna idrotts och motionsverksamhet för målgruppen samt att samordna detta.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

HISO -Handikappidrottens samarbetsorganisation Malmö har lämnat en ansökan om 30 tkr för fortsatt arbete med
FRISKUS-gruppens samordning och verksamhet samt driva sociala insatser för att höja livskvalitén hos framför allt
barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Förvaltningens bedömning

HISO Malmö är en samorganisation med 15 medlemsföreningar. HISO fungerar som ett samverkansorgan, men
bedriver också gruppverksamheter i samarbete med medlemsföreningarna. Samorganisationens huvuduppgift är att
leda, samordna och utveckla idrott och motion för personer med funktionsnedsättning i Malmö. HISO har verkat i
Malmö under 40 år och har sitt grundläggande kommunala stöd i fritidsnämndens föreningsbidrag, på drygt 1 500
tkr årligen.
Fritidsnämnden har under året initierat en utredning kring samorganisationens bokslut och ekonomiska
verifikationer. Under sommaren har HISO:s styrelse fattat beslut om att lägga ner verksamheten och lämna
samorganisationen till konkursförvaltare. De två representanterna för samorganisationen i Malmö stads råd för
funktionshinderfrågor har lämnat sina uppdrag. Den senaste utvecklingen i HISO har påverkat
medlemsorganisationerna negativt på olika sätt. Personerna i medlemsorganisationerna har bland annat fortsatt behov
av aktiviteter som genom åren delvis bedrivits i HISO:s regi. Detta innebär att medlemsorganisationerna kommer att
behöva extra stöd för att erbjuda sina medlemmar ersättande aktiviteter.
Funktionsstödsförvaltningen har kontaktat ansvarig avdelningschef på fritidsförvaltningens angående kartläggning av
uppkomna behov efter nedläggning av samorganisationen. Fritidsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget och vill
ha underlag på vad som skulle behövas för att bibehålla efterfrågade verksamheter. Förvaltningen har inlett en dialog
med berörda organisationer för att utröna behovet och få en bild av organisationernas synpunkter.
Förvaltningen planerar fortsatt dialog med fritidsförvaltningen och berörda organisationer för att hitta lösningar.
Aktuella ansökan från HISO har inkommit till funktionsstödsförvaltningen före nedläggningen. Förvaltningen
föreslår att ansökan avslås.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

150 000

150 000

150 000

150 000

HjärtLung Malmö
Annebergsgatan 15 A
040–6115795

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

40 837

Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

595 111 Personalkostnader:
193 922 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Hjärt-, kärl- och lungsjuka, samt deras anhöriga.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att arbeta för hjärt-, kärl- och lungsjukas intressen genom kärnverksamheterna: opinionsbildning, livsstilsförändring
och trygghet–stöd–gemenskap.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 150 tkr för att fortsätta driva verksamheten, täcka delkostnader av administration och
lokalhyra.
Kunskapsspridning om hjärt- och lungsjukdomar samt möjligheter att erbjuda sina medlemmar rehabiliterande
aktiviteter, utgör en viktig del i föreningens arbete. Rehabiliteringen innehåller anpassad motion för medlemmar.
Utöver medlemsträffar planerar föreningen följande återkommande aktiviteter under 2020:
 Motionsgrupper - motionsgymnastik, sittgympa, cirkelträning, stavgång.
 Samtalsgrupper och studiecirklar – ICD, stresshantering.
 Föreläsningar av läkare, dietister, kostrådgivare, fysioterapeuter m.fl.
 Social verksamhet och samkväm – Utflykter, stadsvandringar, Boule, naturpromenader, mm.
Förvaltningens bedömning

Föreningen HjärtLung Malmö har sedan många år en lokal på Möllevångsgatan 40 B men är nu på grund av kraftig
hyreshöjning nödsakad att lämna denna och flyttar under sommaren till en lokal på Annebergsgatan 15 A. Lokalen
är anpassad och fungerar både som kontor och mötesplats.
HjärtLung Malmö redovisar en stabil prognos i sin ekonomi efter tagna beslut och åtgärder för minskade
administrativa kostnader. Föreningen har nu mera inga anställda och driver verksamheten med enbart ideella
krafter.
Styrelsen försöker annonsera ut om föreläsningar och förbättra hemsidan genom att utbilda volontärer och
anhöriga. Funktionsstödsförvaltningen bedömer att föreningen arbetar aktivt med målgruppen och involverar
många personer, vilket kompletterar stadens insatser. HjärtLung föreningen i Malmö fungerar som ett komplement
till Malmö stads arbete för rehabilitering och friskvård för sjukdomsgrupperna hjärt-, kärl- och lungsjuka.
Föreningen bidrar också som samtalspartner och remissinstans i utvecklingen av livskvalitet för dessa personer.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 150 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

120 000

120 000

130 000

120 000

Hörselskadades förening Malmö
Bagersgatan 4
040-120135

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

10 702 Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

263 394 Personalkostnader:
56 933 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

146 960
1
1

Målgrupp

Barn och vuxna med hörselnedsättning, vuxendöva, personer med tinnitus, Menières sjukdom, ljudöverkänslighet
samt anhöriga.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Hörselskadades förening (HRF) Malmö är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med ändamål
bl.a. att tillvarata hörselskadades intressen samt värna om mänskliga rättigheter genom att hävda rätt till delaktighet
och jämlikhet på alla områden.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 130 tkr för att täcka en del av lön för kanslist, administrativa kostnader, erbjuda sina
medlemmar stöd på många olika sätt. Det anordnas följande inför 2020:
 Stadgeenligt möte, medlemsträffar m.fl.
 Intressepolitiskt arbete och påverkansarbete, föreläsningar, valmöten samt frågan om syn- och
hörselinstruktör i kommunen. Under ”Hörselveckan” 14–19 oktober, bjuder föreningen in till två-tre
föreläsningar och ev. utställning i den egna föreningslokalen. Föreläsningarna har ett hörselskadetema. Såväl
externa som interna föredragshållare kan anlitas.
 Informations- och medlemstidning ”Gehör”, information till myndigheter och audionommottagningar,
information under föreningsdag, uppdatering av hemsidan m.m.
 Medlemsaktiviteter, föreläsningar, studiebesök, samkväm, gruppträffar, träffar på högtider, utflykter m.m.
 Kursverksamhet, studiecirklar, samtalsgrupper för medlemmar med tinnitus och Menières sjukdom,
friskvårdskurser, IT-teknik m.m.
Hörselskadades förening samarbetar med olika myndigheter, ABF, HISO, Malmö mot diskriminering och har en
representant på Rådet för funktionshinderfrågor.
Förvaltningens bedömning

Gemenskap och erfarenhetsutbyte samt råd och stöd till föräldrar som har hörselskadade barn är viktiga delar i det
sociala arbetet som föreningen driver. Hörselskadades förening Malmö tillvaratar hörselskadades intressen och verkar
genom föreningsinformation, kultur- och bildningsverksamhet för ökad hörselkunskap, säker kommunikation och
gemenskap. Få offentliga lokaler har fungerande hörselslingor och personer med hörselnedsättning kan därför ofta
inte vara delaktiga i offentliga föreläsningar, debatter och andra kulturella aktiviteter. I föreningslokalen finns
hörselslinga av god kvalitet och de flesta arrangemang skrivtolkas också av tolkar från Region Skånes tolkcentral.
Föreningen och kansliet har också en kurativ funktion med råd och stöd till hörselnedsatta personer.
Föreningslokalen utgör en mötesplats, där man kan utbyta erfarenheter med personer i samma situation, känna
gemenskap och identifikation. Föreningen försöker erbjuda hörselvänliga alternativ i form av föreläsningar och
kulturaktiviteter, där det alltid används hörselslinga och oftast också finns skrivtolk tillgänglig. Föreningen ger också
råd och stöd i hörselfrågor till medlemmarna, via telefon eller vid personligt besök.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 120 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

25 000

25 000

40 000

40 000

Malmö Fibromyalgiförening
Limhamnsgårdens allé 32 - 34
070-6071474

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

10 098

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

150 759 Personalkostnader:
18 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Personer med fibromyalgi, deras närstående och övriga som vill stödja föreningens ändamål. Fibromyalgi
kännetecknas av värk, ömhet och trötthet i muskler på flera ställen i kroppen.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att verka inom kommunen för att människor med fibromyalgi ska få en bättre livssituation, informera sjukvård och
allmänhet om fibromyalgi samt hjälpa och stödja medlemmarna och deras anhöriga.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 40 tkr för att täcka del av lokalkostnader samt för planerade medlemsaktiviteter. Föreningen
planerar fira 15 års jubileum för medlemmar och allmänheten.
Det planeras följande aktiviteter inför 2020:
 Sex medlemsträffar.
 Föreläsningar och andra aktiviteter i samband med Internationella Fibromyalgidagen den 12 maj.
 Det planeras ett ”må bra dygn” på Falsterbo Kursgård samt en bussutflykt.
 Styrelsen följer också med de medlemmar som önskar stöd vid samtal med Försäkringskassan, läkare och
arbetsgivare.
 Malmö Fibromyalgiförening driver tre studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Förvaltningens bedömning

Föreningen flyttade till mötesplatsen Paraplyet under hösten 2014 och hade en representant i styrelsen. Då
föreningen inte fick tillgång till Paraplyets aktivitetslokaler, av anledningen att bygglov saknades för utökning av
lokalerna, flyttade de under våren 2015 till en annan lokal som passar bra för medlemmarna och verksamheten.
Budgeten täcks i princip av medlemsavgifter, funktionsstödsnämndens stöd samt Riksförbundets öronmärkta
pengar till föreläsningar.
Många av medlemmarna är starkt isolerade och har svårt att umgås med friska människor. I föreningen möts
medlemmarna av förståelse för sin tillvaro. De får kamratskap och stöd om hur man kan leva ett bättre liv med
familj och vänner samt leva i den tillvaron de befinner sig i.
Föreningen verkar informativt mot myndigheter och allmänheten samt främjar medlemmarnas kamrattillvaro.
Föreningen drivs av enbart ideella krafter. För en stabilare och långsiktigare administrationsarbete behöver styrelsen
två föreningsdatorer istället för de nuvarande privata.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 40 tkr, dvs. en ökning på 15 tkr för administration och
planerade aktiviteter vid 15 årsjubileum.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

118 000

118 000

261 000

188 000

Neuroförbundet Malmö
Ängelholmsgatan 6
040-125959

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

73 413 Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

806 024 Personalkostnader:
181 227 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

471 460
1
1

Målgrupp

Personer med neurologiska sjukdomstillstånd och deras närstående.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen är ansluten till och delaktig i en riksomfattande intresseorganisation. Föreningen har som ändamål att i
samverkan med riksförbundet verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd/skador och anhöriga ska
få ökad livskvalité. Tillgodose medlemmarnas behov och rättigheter i samhället.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 261 tkr för att täcka kanslikostnader och verksamhetsutgifter som omfattar:
 Rehabiliteringsresor och vårdande insatser.
 Tjugofem diagnosträffar, fyra medlemsträffar och två extra träffar till nya medlemmar.
 Trivselkvällar med bingo samt två temakvällar.
 Utflykter så som höstresa, ut i det blå samt julresa.
 Julmarknad och julaktiviteter.
 Ungdomsgruppen en gång i månaden.
 Samverkansseminarium Polyneuropati.
Föreningen planerar också sex utställningar och förbundets diagnosdagar. Föreningen har dessutom ett medlemsblad.
Förvaltningens bedömning

En viktig del av föreningens arbete är att erbjuda sina medlemmar stöd i kontakt med myndigheter. Genom
medlemsaktiviteter försöker föreningen bryta den sociala isoleringen för de personer som lider av långvarig
sjukdom. Föreningens kansli ger stöd och råd åt medlemmarna i olika frågor.
I föreningen verkar medlemmarna i Trivselgruppen, Anhörigsektionen, Nätverket Polyneuropati Skåne, MS
sektion, ALS gruppen m.fl. Neuroförbundet Malmö verkar för samhällsförändring till gagn för personer med
neurologiska sjukdomar eller funktionsnedsättning, samt stimulerar medlemmarnas insatser och kamrattillvaro.
Föreningen arbetar opinionsbildande och verkar som remissinstans. Dessutom spelar Neuroförbundet Malmö en
aktiv roll i Tillgänglighetsgruppen och har en representant i Rådet för funktionshinderfrågor. Inför 2020 planerar
föreningen att satsa på barn- och ungdomsverksamhet.
Föreningen har ett första handskontrakt på en lokal på Ängelholmsgatan och hyr ut lokalen i andrahand till ytterligare
tre föreningar inom funktionsstödsområdet. De föreningar som har andrahandskontrakt med Neuroförbundet
Malmö är Autism och Aspergerföreningen, Tillgänglighetsgruppen samt Attention Malmö. Från och med första
oktober 2019 kommer fastighetsägaren att höja hyran med ca. 100 tkr per år. Förvaltningen har tillsammans med
berörda föreningar anordnat flera möten för att hitta alternativa lösningar. En åtgärdsplan sattes igång och olika
lösningar har prövats genom upprepade besök och löpande kontakt, dock utan resultat. Av olika anledningar har
föreningarna inte hittat lokaler som fyller målgruppernas behov. Utan extra stöd från kommunen riskerar alla fyra
föreningar att mista sin aktivitets- och kontorslokal. Eftersom Neuroförbundet har ett stort ansvar genom
förstahandskontraktet föreslås en större summa tillstyrkas i stödet i förhållande till de andra som har
andrahandskontrakt med föreningen.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 188 tkr dvs. en ökning på 60 tkr till följd av ökade
lokalkostnader samt 10 tkr som engångssumma för inköp av lokalutrustning.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

20 000

20 000

70 800

20 000

Njurförbundet i Sydsverige
c/o B Andersson, Skummeslövsstrand
0735–130818

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Region Skåne

125 000

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter (Malmö):
Lokalkostnader:

617 063 Personalkostnader:
4 800 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Njursjuka, njurdonatorer, närstående samt andra personer som stöder förbundets verksamhet.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att främja och tillvarata njursjukas, donatorers och andra medlemmars intressen avseende tillgänglighet, vård och
social trygghet. Att sprida kunskap om njursjukas och närståendes behov samt att stödja forskning om njursjukdomar.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 70 800 tkr för tryck av material, rekreation och sociala aktiviteter, anhörigträffar,
”njurskolor”, firanden av donationsdagen, trädgårdsdagen och världsnjurdagen.
Under våren 2020 planerar föreningen för en patient och anhörigträff samt förvärldsnjurdagen där de med hjälp av
sjukvårdspersonal från dialysavdelningen tar blodtryck och informerar om njursvikt.
Endagsaktivitet på Hammarsköld-museet Backåkra samt informationsspridning på njurskolor.
Under hösten 2020 planerar föreningen för Njurens dag på Falsterbo Kursgård, en medlemsträff med föreläsare,
information njurskolor, donationsveckan och julmiddag.
Vidare planerar föreningen att sprida information på njurmottagningar och dialysavdelningar, dela ut broschyrer och
aktivt värva nya medlemmar.
Förvaltningens bedömning

Föreningen har ingen besökslokal då distrikten omfattar, Södra Halland, Skåne och Blekinge. Träffar och
sammankomster sker i lånade lokaler eller i hemmet. Spridningen av information om planerade aktiviteter sker genom
föreningens tidning och månadsblad som går ut till alla medlemmar. Där presenterar föreningen kommande
aktiviteter samt annat som händer i distriktet. Det finns också kontaktpersoner vid varje dialysavdelning. I föreningens
informationsblad som delas ut på alla dialysavdelningar och njurmottagningar, finns namn och telefonnummer till
dessa kontaktpersoner.
Njurförbundet i Sydsverige är en förening som arbetar för att tillgodose njursjukas intressen samt stödja och bedriva
opinionsbildning för njursjukas situation. Föreningen framställer informationsmaterial till sina medlemmar och
allmänheten, informerar på anhörigträffar samt lämnar information till bl.a. hälso- och sjukvården i Region Skåne,
Dialysavdelningar och njurmottagningar. Det arbete som föreningen driver kompletterar samhällsresurser och
utbudet av service för medlemsgrupperna.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 20 tkr.
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Uppgifter om organisationen
Förening:
Adress:
Tel:

Personskadeförbundet RTP, Malmö
lokalförening
Industrigatan 33
040-916455

2018

2019

2020

2020

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

92 000

92 000

200 000

102 000

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

7 850 Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

737 000 Personalkostnader:
18 540 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

208 000
1
1

Målgrupp

Personer med polioskador, nackskador, hjärnskador, ryggmärgsskador, amputationer och andra trafik- och
olycksfallsskador.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människor med funktionsnedsättning till följd av
trafik-, olycksfall- eller polioskada samt att människor med funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällslivet
på lika villkor som resten av befolkningen.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Personskadeförbundet – RTP Malmö (Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan) ansöker om 200 tkr för att täcka
delkostnader för anställning, medlemstidning, rekreation, handikappanpassad buss, utbildning samt för att arrangera
följande aktiviteter:




Föreläsningar och öppet hus/diskussionsforum
hantverksgrupper
3-7 dagars rekreationsresor till både korta och långa destinationer med handikappanpassad buss (ses som
extra viktigt)
 Olika kurser
 ”å bra dagar” samt aktivitetsdag och föredrag
 Barnaktiviteter som pyssel, bland annat till jul och påsk m.m.
Föreningen samverkar även med Skånes andra lokalföreningar och tillsammans ger de ut en medlemstidning.
Förvaltningens bedömning

Föreningen flyttade till mötesplatsen Paraplyet under hösten 2014 och har två representanter i styrelsen.
Föreningen arbetar för att främja vård och rehabilitering så att människor med funktionsnedsättning får möjligheter
till en god livssituation. Gemenskap och erfarenhetsutbyte samt råd och stöd till medlemmar som föreningen
erbjuder är viktiga delar av det sociala arbete som föreningen bedriver. RTP informerar medlemmarna och
allmänheten om rehabiliterings- och handikappfrågor.
Genom att anordna olika aktiviteter som är anpassade till målgrupper och resor med handikappanpassad buss, vill
föreningen bryta ofrivillig social isolering. Föreningen arbetar informativt och opinionsbildande samt bevakar
medlemmarnas intresse i samhället. Föreningen hyr in sig på olika platser i Malmö, i samband med ökat behov av
externa aktivitetslokaler då de inte kan använda nuvarande Paraplyets aktivitetslokaler som det var planerat från
början. Detta medför extra kostnader på 10 tkr. Medel förs över från Paraplyets budget till organisationsstöd.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 102 tkr dvs. en ökning på 10 tkr för hyrning av externa
aktivitetslokaler.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

28 000

28 000

85 000

28 000

Positiva gruppen Syd (PG Syd)
Holmgatan 4, 211 45 Malmö
0722–229161

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:
Miljönämnden:

Folkhälsomyndigheten

1 200 000

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

2 010 164 Personalkostnader:
210 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

1 364 649
2,2
0

Målgrupp

Personer som lever med hiv och personer som berörs av hiv, oavsett kön, etnicitet, språkkunskap eller
religion.
Personal vid Malmö infektionsklinik som är en av de största klinikerna i Sverige, där ca 500 personer som lever med
hiv får sin vård.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen har som främsta ändamål att verka för personer med hiv, såväl kvinnor, män som barn, i syfte att
öka välbefinnande och stärka livskvalitén för personer som lever med hiv.
Föreningen ska arbeta för att stärka personer med hiv och deras position i samhället. Föreningen ska i mån av
kapacitet genomföra informativa insatser och på annat sätt synliggöra hiv, samt sprida information kring hur det är
att leva med hiv och att arbeta mot diskriminering och stigmatisering av personer som lever med hiv.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Positiva Gruppen Syd ansöker om medel för att erbjuda de nästan 500 personerna som är inskrivna på Malmö
infektionsklinik, en ”Peer-helg 2020” där de kan dela erfarenheter och få möjlighet till livskvalitetshöjande insatser.
Under 2020 vill föreningen arrangera en socialt stärkande sammankomst för personer som lever med hiv och deras
anhöriga, inkl. barn, partners och familj. Helgen har fokus på livskvalitet, kunskap och gemenskap. Föreningen
planerar att hyra en konferensanläggning utanför Malmö, där deltagarna kommer få möjlighet att utbyta erfarenheter
och umgås på neutral mark.
En föreläsare och workshop-ledare bjuds in. Det planeras även enkla aktiviteter så som ett besök till en nöjespark/
badanläggning eller liknande.
I föreningens budgetplan beräknas en summa på 85 tkr som ska täcka resekostnader, logi, föreläsning, aktiviteter och
förtäring.
Förvaltningens bedömning

Positiva gruppen Syd har i flera år verkat för att hjälpa och stödja personer som lever med hiv. Föreningen
anordnar informationsmöten och har kontakt med andra organisationer och myndigheter såsom infektionskliniker
och patientforum.
Ansökt summa används till planering och genomförande av ’Peer-helg 2020’ där syftet är spridning av information
och kunskap bland personer som lever med HIV.
Enligt föreningen upplever många personer med HIV en förbättring på många områden, men stigman, fördomar och
diskriminering förekommer ofta. De upplevda känslorna av hopplöshet, särbehandling och social isolering ligger till
grund för psykisk ohälsa. Förvaltningen bedömer att verksamheten som föreningen beskriver och planerar är
angelägen och kommer målgruppen till gagn. Samtidigt uppmanas föreningen att utöver ansökt summa från
funktionsstödsnämnden, hitta andra finansieringskällor för att täcka samtliga förväntade kostnader.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 28 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

154 000

154 000

200 000

180 000

Reumatikerföreningen Malmö
Industrigatan 33
040-292700

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

44 000 Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

982 048 Personalkostnader:
88 059 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

495 390
1
1

Målgrupp

Reumatiker eller de som vill stödja arbetet för reumatiker såsom anhöriga, allmänhet samt vårdpersonal. Reumatism
är ett tillstånd i leder och bindväv som förknippas med smärta och funktionsnedsättning.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att verka för en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.
Visionen är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Målsättningen för 2019–2021 är att öka kunskapen bland föreningsmedlemmar om diagnos och behandling, påverka
beslutfattare, fortsätta bidra till ökade kunskaper för sjukvårdspersonal att känna igen tidiga symtom samt öka
kunskap i tillgänglighetsfrågor. Föreningen definierar fyra övergripande mål: 1-Bättre tillgång till samhället,
arbetsmarknad och meningsfull fritid. 2-Ökad tillgång till effektiv behandling, rehabilitering och förebyggande
insatser. 3-Ökad tillgång till kunskap och information. 4-Tillgång till erfarenhetsutbyte och social samvaro.
Prioriterade område
1- Intressepolitik, sjukvård och rehabilitering. Föreningen vill påverka beslutfattare för bättre rehabilitering,
helhetssyn, handikappanpassade simbassänger mm.
2- Informationsverksamhet. Föreningen arbetar för att ha bättre tillgång till information och även testa nya
metoder för ökad tillgänglighet till information.
3- Medlemsvårdande aktiviteter. Arbeta aktivt för att anpassa verksamheten efter medlemmarnas behov och
önskemål.
4- Diagnosgruppverksamhet, kursverksamhet och administration ska utvecklas vidare.
Förvaltningens bedömning

Föreningen flyttade till Paraplyet under hösten 2014. Genom flytten till Paraplyets lokaler som sponsras
huvudsakligen av kommunen har föreningens ekonomiska läge förbättrats.
Ordföranden i föreningen är vald som ordförande i Föreningen Paraplyet – samarbetsorgan för samlokaliseringen.
Reumatikerföreningen Malmö verkar för att medlemmarna ges goda levnadsförhållanden och hög livskvalitet inom
ramen för den verksamhet som bedrivs inom kommun, region och stat. Föreningen har ett brett samarbete med
myndigheter och sjukvård samt spelar en aktiv roll i Malmös Råd för funktionshinderfrågor. Reumatikerföreningen
Malmö är en aktiv förening som driver omfattande social verksamhet, bevakar medlemmarnas intressen, verkar
informativt samt som opinionsbildare och remissinstans. Det arbete som föreningen driver kompletterar
samhällsresurser och utbudet av service för medlemsgrupperna. Friskvårdsaktiviteter är en bidragande orsak till ett
bättre välbefinnande för medlemmarna.
Föreningen hyr in sig på olika platser i Malmö i samband med ökat behov av externa aktivitetslokaler, då de inte kan
använda nuvarande Paraplyets aktivitetslokaler som det var planerat från början. Detta medför extra kostnader på 26
tkr. Medel förs över från Paraplyets budget till organisationsstöd.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 180 tkr, dvs. en ökning på 26 tkr för hyran av externa
aktivitetslokaler.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

26 000

31 000

31 000

31 000

RME Skåne
Industrigatan 33 Malmö
070–6887767

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

51 000 Personalkostnader:
3 900 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Personer med ME/CFS – kroniskt trötthetssyndrom (en neurologisk sjukdom som kännetecknas av långvarig, svårt
funktionsnedsättande utmattning i kombination med en rad andra symtom). Läkare och politiker inom hälso- och
sjukvård.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att göra diagnosen ME/CFS känd och erkänd. Att ge ME/CFS-patienter rätt till adekvat vård. Att verka för kontakt,
stöd och gemenskap mellan medlemmarna.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

RME (Riksföreningen för ME/CFS-patienter) Skåne ansöker om 31 tkr för föreningens fortlöpande verksamhet samt
för lokalhyra:
 Informera om ME/CFS till myndigheter, politiker, sjukvårdspersonal och allmänhet.
 Bedriva medlemsstödjande verksamhet samt inhämta och sammanställa informationsmaterial innehållande
bl. a de senaste forskningsrönen om sjukdomen i samarbete med RME Riks och övriga lokalföreningar.
 Verka för inrättandet av en ME/CFS mottagning eller verka för att hitta någon enhet som med den senaste
forskningen och rekommenderade riktlinjer som grund tar emot patientgruppen i Skåne. Fortsätta
samarbetet med Region Skåne i framtagandet av ett vårdprogram.
 Fortsätta med caféträffar runt om i Skåne, b la i Malmö, Lund och Helsingborg, varannan månad.
 Ha medlemsmöten med inbjudna föreläsare som kan komma med adekvat kunskap minst två ggr/år.
 Fortsätta utvecklingen av RME Skånes Facebook-grupp.
 Anordna en aktion på den internationella ME-dagen den 12 maj för att sprida kunskap.
 Delta vid någon av RME:s årliga konferenser.
 Anordna informations- och anhörigmöten.
Förvaltningens bedömning

Föreningen framhåller att det råder kunskapsbrist i samhället på flera olika plan. Sjukdomen ME/CFS är
svårdiagnostiserad och patienterna erbjuds inte behandlingar som kan leda till eventuell hälsoförbättring eller
förbättrad arbetsförmåga. Barn och ungdomar drabbas extra hårt av sjukdomen. Föreningen menar att det krävs extra
insatser på olika nivåer för förbättrad kunskap och förståelse i samhället.
Föreningen lägger extra arbete för att inhämta och sammanställa informationsmaterial innehållande bl. a. senaste
forskningen om sjukdomen i samarbete med RME Sverige och övriga lokalföreningar i RME.
Föreningen verkar för inrättandet av en ME/CFS-mottagning eller åtminstone en läkare med kunskap om
ME/CFS i regionen samt ett vårdprogram/en vårdplan i samarbete med Region Skåne.
För ökad tillgänglighet och kontakt med målgruppen har föreningen under 2018 anslutit sig, som en skåpförening,
till föreningen Paraplyet.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 31 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2018

2018

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

105 000

105 000

132 000

132 000

Strokeföreningen Malmö
Industrigatan 33
040–962424, 0702-370207

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

91 577 Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

881 956 Personalkostnader:
36 104 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

240 558
1
1

Målgrupp

Strokedrabbade, deras anhöriga samt övriga intresserade.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att skapa opinion, informera och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma
bättre levnadsvillkor för de som fått stroke samt för närstående. Att stimulera samverkan mellan samhällsorgan,
näringsliv och andra organisationer och verka för utvecklingsarbete och forskning. Att verka för att de som fått stroke
får god sjukvård samt effektiv rehabilitering och eftervård.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 132 tkr för lokalkostnader, administration och social verksamhet 2019. Sociala verksamheten
omfattar sammankomster för medlemmar och anhöriga, temadagar, självhjälpsgrupper m.m.
Styrelsen strävar efter att bjuda på ett omväxlande program för gemensamma sociala aktiviteter, föredrag, resor,
utflykter, kurser, cykling mm. Föreningen vill under 2020:
 Vidareutveckla befintliga aktivitetsgrupper samt skapa nya. Befintliga grupper är:
Månadsmöten, SMIL, Målargrupp och Anhöriggrupp samt gruppen för samarbete med danska
”Hjernesagen och deltagandet i projektet LIV.
 Fortsätta med informationsspridning via hemsida, broschyrer, utställningsmaterial, informationspärmar på
sjukhus och vårdinrättningar, skolor, företag m.m.
 Aktivt delta på Strokedagen i Malmö på våren och i Lund på hösten.
 Tillsammans med Cykelfrämjandet arbeta aktivt för att utveckla cykling för personer med
funktionsnedsättning
Föreningen deltar aktivt i projektet ”Strukturerad uppföljning första året efter stroke” tillsammans med Certec och
Health Science Center SuS Lund.
Förvaltningens bedömning

Inom föreningen finns en unik kunskap om "livet efter stroke", både som drabbad och anhörig. Detta skapar ett
kunskapsforum där föreningens medlemmar hjälper och stödjer varandra. Föreningen skapar också förutsättningar
för en förbättrad livskvalitet för sina medlemmar genom att främja aktivt deltagande i gemensamma sociala
aktiviteter. De arbetar påtryckande för att skapa en god rehabiliteringskedja efter stroke, samt tillvarata och
tillgodose de yngre strokedrabbades och deras anhörigas behov. Föreningen informerar om att de numera är
medlemmar i WSO (World Stroke Organization).
Sedan december 2017 har föreningen flyttat till Paraplyet och har även anställt en kanslist/administratör. Detta för
förbättrad planering och genomförande av aktiviteter och av verksamheten. Antal medlemmar är störst av alla
lokala strokeföreningar i landet. Föreningen har många samarbetspartners och representanter i olika råd och forum
bland annat i Malmö stads råd för funktionshinderfrågor.
Föreningen hyr in sig på olika platser i Malmö i samband med ökat behov av externa aktivitetslokaler då de inte kan
använda nuvarande Paraplyets aktivitetslokaler som det var planerat från början. Detta medför extra kostnader på
27 tkr. Medel förs över från Paraplyets budget till organisationsstöd.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 132 tkr, dvs. en ökning på 27 tkr för merkostnader vid
hyra av externa aktivitetslokaler.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
mail:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

177 000

177 000

195 000

177 000

”Svenske” Malmö Dövas förening
Almbacksgatan 4B
kansli@svenske.se

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

94 576 Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

469 810 Personalkostnader:
120 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

96 516
2
2

Målgrupp

Den primära målgruppen är teckenspråkiga döva och hörselskadade i alla åldrar, barn och ungdomar till
teckenspråkiga föräldrar samt döva med flerfunktionsnedsättningar. Asylsökande inkluderas också i målgruppen. Den
sekundära målgruppen är samhällsinstitutioner som erbjuds information om primärmålgruppens behov.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen företräder medlemmarnas intressen i Malmö, arbetar för god kvalité inom vård, fostran och utbildning
av teckenspråkiga döva/hörselskadade barn och ungdomar, informerar om dövas livssituation, arbetar för
teckenspråkiga döva/hörselskadades intressen, såväl språkligt och kulturellt som socialt och ekonomiskt.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 195 tkr för fortsatt verksamhet år 2020. Det planeras följande:
 Aktiviteter i föreningens olika arbetsgrupper (Teatergruppen, intressepolitiska gruppen, internationella
sektionen, kulturkommittén, projektgruppen, informationsgruppen, föräldrasektionen, medlemsgruppen,
lokal/programkommittén, föreläsning/kursgrupp, Rapphörnan och sällskapsspel, samhällsinformation på
teckenspråk, sommarcafé).
 Större högtidsfester och teckenspråkets dag 14 maj.
 Projekt, anpassning av lokaler ur miljö- och trivselsynpunkt, föräldrastödjande verksamheter,
tillgänglighetsprojekt, mångfaldsprojekt, , utveckling av bilddatabas, Malmö Dövas historia för nysvenskar.
 Intressepolitiskt arbete, Medverkan i rådet för funktionshinderfrågor i Malmö Stad i arbetet med att
implementera språklagen (svenskt teckenspråk) i samtliga nämnder/förvaltningar. Bevakning och utveckling
av tillgänglighet genom teckenspråk så att döva kan delta i Malmö stads utbud av service och kultur.
Medverka i att utveckla Sveriges Dövas Riksförbunds (SDR).
Föreningens intressepolitiska grupp tar fram förslag på prioriterade områden att arbeta med.
Förvaltningens bedömning

Föreningen driver verksamhet som bryter isolering och passivisering samt bevakar sina medlemmars intressen och
verkar som opinionsbildare och remissinstans. Dessutom arbetar föreningen för implementering av språklagen (en
ramlag) i Malmö stad och verkar informativt.
Föreningen fyller både en social och kurativ funktion för sina medlemmar. Föreningen erbjuder med sin
lokal en viktig och efterfrågad mötesplats för sina medlemmar, som kan umgås och diskutera aktuella händelser och
samhällsföreteelser på sitt gemensamma språk, teckenspråket, samt få information och ökad omvärldskunskap.
Föreningens personal har i viss mån också en kurativ funktion -för döva med utländsk bakgrund genom att
komplettera samhällets resurser.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 177 tkr.

18

Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

93 000

93 000

150 000

93 000

Sydvästra Skånes Diabetesförening
Holmgatan 9
070–7184560

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

22 363 Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

330 912 Personalkostnader:
144 302 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

0
0
0

Målgrupp

Alla personer med diabetes och deras anhöriga.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen ska samla och organisera alla som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående
och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen. Föreningen är partipolitiskt och
religiöst obunden.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen har ansökt om 150 tkr och planerar följande under 2020:
 Stödja verksamheten ”Ung Diabetes” riktad till medlemmar upp till 30 år.
 Uppmuntra barn och ungdomar till att delta i läger och utbildningar genom stöd i form av bidrag till resor
och deltagaravgift.
 Stödja föräldrasektionens verksamhet.
 Uppdatera hemsidan och vara tillgänglig till allmänheten och medlemmarna, fortsätta med tidningen ”Aktiv”.
 Samarbeta med sjukvården, ANDIS (Alla nya diabetiker i Skåne), andra föreningar och ha representant i
Rådet för funktionshinderfrågor.
 Anordna utflykter och gemensamma aktiviteter till medlemmarna.
 Dela ut stipendier till enskilda personer för ökad kunskap samt ge anslag till forskning.
 Etablera kontakt med nya privata vårdgivare och apotek och bistå dem med information.
 Cirklar och utbildningar: temakvällar, vår och höst med inbjudna föreläsare, tisdagsträffar med aktiviteter
och föreläsningar, studiecirklar, hålla expeditionen öppen varje tisdag,
 Konferenser: världsdiabetesdagen som uppmärksammas med informationsspridning och olika aktiviteter,
temakonferenser om diabetes i samarbete med sjukvården.
Förvaltningens bedömning

Föreningen informerar medlemmarna och deras anhöriga om sjukdomen och dess behandling, ger råd och stöd till
allmänheten, studerande, nya drabbade m.fl. Detta sker bland annat genom expedition som är öppen varje
tisdagsförmiddag. Informationsspridningen sker också genom att uppmärksamma världsdiabetesdagen den 14
november varje år med olika aktiviteter.
Av testamenterade pengar delar föreningen ut cirka 400 tkr/år till enskilda personer i utbildningssyfte, till forskning
och till hälso- och sjukvårdspersonal inom regionen.
Föreningen bedriver medicinskt och politiskt påverkansarbete samt driver ett socialt arbete som bygger på att ett bra
liv är möjligt trots sjukdomen. Föreningen verkar opinionsbildande och som remissinstans.
Föreningen arbetar socialt med föreningsmöten både dag- och kvällstid. Genom att etablera kontakt med nya
privata vårdgivare och apotek bistår föreningen med information kring diabetes.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 93 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

241 000

241 000

241 000

241 000

Synskadades förening, SRF Malmö
Vendelsfridsgatan 13
040-250540

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

41 000 Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

1 502 517 Personalkostnader:
1 502 517 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

681 586
3
2

Målgrupp

Synskadade personer i alla åldrar boende i Malmö kommun.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Föreningen har till ändamål
-att inom kommunen organisera synskadade och att bereda medlemmarna tillfälle att överlägga i gemensamma
angelägenheter, -att tillvarata synskadades gemensamma intressen och verka för att synskadade får med övriga
medborgare likvärdiga levnadsförhållande, -att bedriva sådan verksamhet som stimulerar till ett aktivt och
meningsfullt liv.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Inför 2020 ansöker SRF (Synskadades förening) Malmö om 241 tkr för att driva dagverksamhet för synskadade:
 Motion: tipspromenader, långpromenader, motionsdagar mm
 Studieverksamhet: kostnadsfria cirklar i punktskrift och andra synskaderelaterade ämnen, kurs i litteratur och
landskap, datorkurs för gravt synskadade m.m.
 Uppsökande verksamhet: öka antal medlemmar genom att samarbeta med Synenheten, Glimåkra
folkhögskola och Funktionsstödsförvaltningens syninstruktörer för att nå nya synskadade personer.
 Påverkansarbete: utbildning i intressepolitiska frågor.
 Utbildning av hundförare och hundar.
 Under året planeras bingo, canasta, frågesport, högläsning av dags- och veckopress och filmvisning som
anpassats för synskadade. Helgaktiviteter finns också med på programmet.

Förvaltningens bedömning

Synskadades förening bildades 1966 under namnet Fritidsklubben Gripen i Malmö och gick 1969 in i Skånes
blindförening. 1989 ändrades namnet till Synskadades Förening SRF Malmö. Föreningen driver verksamhet i sin lokal
där två tredjedelar av utrymmet används till dagverksamhet riktad mot medlemmarna som bl.a. deltar i ADL-träning
och kompensatoriska kurser som punktskrift, Daisy-teknik och IT-utbildning. En tredjedel av lokalen används som
kansli. För att ta del av informationsflödet i samhället behöver föreningen följa den alltmer växande IT-utvecklingen
för synskadade. För detta behövs vidareutbildning av både medlemmar och personal. För att kunna delta i
arrangemang som teater, film, idrottstillställningar och för att kunna genomföra studiebesök och resor behövs det
kunniga och utbildade ledsagare. Till det ansöker föreningen bidrag från olika fonder. Synskadades förening, SRF
Malmö bedriver verksamhet som bryter isolering och passivisering samt bevakar synskadades intressen och verkar
som opinionsbildare och remissinstans. Föreningen deltar aktivt inom Rådet för funktionshinderfrågor och har
många samarbetspartners i Malmö samt representanter på tvärgruppen för färdtjänst, brukarrådet för
handikappbadet, Gatukontoret mm.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 241 tkr för fortsatt verksamhet.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

30 000

30 000

30 000

30 000

Tillgänglighetsgruppen
Ängelholmsgatan 6
0705 475 574

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

52 000 Personalkostnader:
6 000 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

Målgrupp

Skall vara öppen för alla och organiseras enligt demokratiska principer.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att främja tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Samverka med kommunen och politiker i
tillgänglighetsfrågor. Inventera offentliga inrättningar i tillgänglighetsfrågor.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Tillgänglighetsgruppen består av föreningarna: DHR Malmöavdelning, Neuroförbundet Malmö,
Personskadadeförbundet- RTP Malmö och Förbundet Sveriges Dövblinda.
Föreningen ansöker om 30 tkr för kontorsmaterial, kostnadsersättning till styrelsen, styrelsemöten, möten, kostnader
för gemensam lokal, resekostnader och IT-bredband.
Tillgänglighetsgruppen arbetar för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och vill nå följande mål:
 att föreningen ska vara öppen för alla, att det införs en lag mot otillgänglighet,
 att delta i projekt ”Tillgänglighetens motstånd” som drivs av Malmö Universitet och Lund Universitet,
 att samarbeta med kommuner och politiker i tillgänglighetsfrågor inte minst när det gäller offentliga
inrättningar,
 att inventera offentliga inrättningar (vårdcentraler, tågstationer, teatrar, restauranger, offentliga toaletter,
varuhus med mera) i tillgänglighetsfrågor
 att samarbeta med fastighetsbolag och hyresvärdar,
 att kontrollera offentliga transportmedel i tillgänglighetsfrågor,
 att tillvara rättigheter för personer med funktionsnedsättningar vad gäller färdtjänst och parkeringstillstånd,
 att kontrollera underhåll av gator
Förvaltningens bedömning

Tillgänglighetsgruppen verkar för samhällsförändring där så är lämpligt, till gagn för personer med rörelsehinder och
funktionsnedsättningar. Föreningen redovisar att under 2018 har de bland annat synat 33 vårdcentraler och
rapporterat om bristande tillgänglighet till Stadsbyggnadskontoret.
Ansökt summa ska täcka kostnader för offentliga besök, tryckmaterial, informationsträffar, rese- och driftkostnader
under inventeringar av offentliga byggnader, varuhus, vårdcentraler, restauranger med flera. I övrigt bedriver
Tillgänglighetsgruppen sitt arbete med enbart ideella arbetsinsatser.
Föreningar som ingår i Tillgänglighetsgruppen dvs. DHR Malmöavdelning, Neuroförbundet Malmö och
Personskadadeförbundet- RTP Malmö bidrar med små medel av sin egen budget till Tillgänglighetsgruppen.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår att tillstyrka ansökan med 30 tkr.
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Uppgifter om organisationen

2018

2019

2020

2020

Förening:
Adress:
Tel:

Beviljat

Beviljat

Söker

Förslag

101 000

101 000

110 000

101 000

Värnet Malmö
Fågelbacksgatan 9
040–6116426

Beviljat bidrag ifrån andra nämnder 2018

Fritidsnämnden:
Kulturnämnden:

150 395 Annat:

Ekonomiuppgifter för 2018

Totala intäkter:
Lokalkostnader:

676 115 Personalkostnader:
36 241 Antal Anställda:
Antal anställda i lönebidrag:

326 354
1
1

Målgrupp

Föreningen är öppen för alla fysiska personer, men den huvudsakliga målgruppen är alla personer med fysisk, psykisk
eller intellektuell funktionsnedsättning.
Till medlem i föreningen kan antas den som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till
förverkligande av föreningens ändamål.
Syfte med organisationen – enligt stadgar

Att verka för personer med funktionsnedsättning intressen, bryta deras isolering och utanförskap samt
opinionsbildning.
Kort beskrivning av verksamhet som organisationen söker bidrag för

Föreningen ansöker om 110 tkr för att driva medlemsaktiviteter, öka medlemsinflytande och satsa på mer hjälp till
självhjälp samt utökat anhörigstöd. Värnets målgrupp är alla personer med fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsnedsättning.
Föreningens telefon- och direktrådgivning till personer med funktionsnedsättning bemannas av kansliet/kontoret
samt vid inplanerade kvälls- och helg-aktiviteter. Genom medlemsvårds- och idrottssektionen arrangeras aktiviteter
där syftet är att bryta isolering. Dessa aktiviteter är medlemsmöten, utflykter, tennis, bowling, pyssel, filmvisning,
bingo m.m.
Idrottssektion erbjuder fysisk träning som på så sätt bidrar till bättre hälsa samt en bättre kondition.
Föreningen samarbetar med olika organisationer som verkar för samma målgrupp.
Förvaltningens bedömning

Föreningen driver ett socialt arbete som bygger på att ett bra liv är möjligt trots sjukdomen. Genom att anordna
sammankomster och aktiviteter ges medlemmarna en möjlighet att bryta sin isolering och bidra till att stimulera till
egna aktiviteter och även till andra insatser som leder till att förebygga ohälsa.
Föreningen arbetar opinionsbildande och verkar för att öka kunskapen om förutsättningarna för personer med
funktionsnedsättningar.
Styrelsen har under 2017 och 2018 arbetat effektivt med att vända några år med negativ resultaträkning till en positiv
utveckling. Styrelsens arbete uppskattas av medlemmarna och anses som bra grund till föreningens vidare utveckling.
Värnet har representanter i arbetsgruppen som har arbetat fram en modell för hållbar samverkan mellan förvaltningen
och brukarorganisationer och deltar aktivt i dialogen som pågår för att förbättra brukarperspektivet.
Funktionsstödsförvaltningen föreslår tillstyrka ansökan med 101 tkr.
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